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retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.



PR\1047684DA.doc 3/25 PE546.838v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE .................................................................................................................22



PE546.838v01-00 4/25 PR\1047684DA.doc

DA



PR\1047684DA.doc 5/25 PE546.838v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til 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
(COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2014)0111),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0092/2014),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra 
Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget (A8-0000/2015),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/95/EU1a forpligter større 
selskaber med mere end 500 ansatte at 
fremlægge oplysninger om en række 
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firmapolitikker, herunder om 
menneskerettigheder, antikorruption og 
due diligence-praksis i forsyningskæden. 
Direktivet bestemmer, at Kommissionen 
skal udarbejde retningslinjer med henblik 
på at fremme offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger. Kommissionen 
bør overveje at indføje resultatindikatorer 
vedrørende konfliktmineraler i disse 
retningslinjer.

__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 om 
ændring af Rådets direktiv 2013/34/EU 
for så vidt angår offentliggørelse af 
ikkefinansielle oplysninger og oplysninger 
om mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 
af 15.11.2014, s. 1).

Or. en

Begrundelse

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups 
and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 
2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and 
environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will 
need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards 
and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting.
In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain 
due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and 
companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by 
the Commission.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Mange eksisterende due diligence-
systemer i forsyningskæden vil kunne 
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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

Begrundelse

Ordføreren ønsker at undgå dobbeltarbejde for så vidt angår auditter og bringe sammenhæng 
i de eksisterende due diligence-systemer i forsyningskæden. Ordføreren ønsker i denne 
henseende at etablere en procedure for anerkendelse af ækvivalens efter Kommissionens 
verifikation.

Ændringsforslag 3

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. 
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Or. en

Begrundelse

Sekundære råmaterialer og genbrugte mineraler fortjener særbehandling, eftersom de 
allerede har gennemgået en hel cyklus og det ikke længere er muligt at spore deres 
oprindelsessted. Med henblik på at undgå at blande genbrugte mineraler med 
konfliktmineraler er due-diligence fortsat påkrævet og metallerne, der med føje forventes 
genbrugt, bør udelukkes fra forordningens anvendelsesområde. 

Ændringsforslag 4

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. 
182/2011.

(15) For at sikre en korrekt gennemførelse 
af denne forordning, bør Kommissionen 
tildeles gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
listen over ansvarlige importører, listen 
over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder og listen over 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder bør udøves i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
182/2011.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren ønsker at indføje en liste over ansvarlige importører i bilaget til forordningen. 
Eftersom Kommissionen opstiller disse lister uden meget skønsmæssigt råderum og ikke 
rækker ud over enkel implementering, forekommer gennemførelsesretsakter at være det rette 
valg.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Med henblik på at garantere, at 
denne forordning gennemføres effektivt, 
bør der fastsættes en toårig 
overgangsperiode, der sætter Europa-
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

Begrundelse

Ordføreren er opmærksom på de komplekse udfordringer, dette skaber, men håber, at 
Kommissionen vil være i stand til at opstille de strukturer, der er nødvendige for at drive dette 
system, inden for to år. 

Ændringsforslag 6

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 
datoen for anvendelsen 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
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Begrundelse

Ordføreren er af den opfattelse, at denne forordning bør være i anvendelse i mindst to år før, 
der kan foretages en grundig gennemgang. I betragtning af, at Kommissionen har brug for to 
år til at etablere strukturerne til drift af dette system, vil det være hensigtsmæssigt, hvis 
gennemgangen finder sted to år efter anvendelsestidspunktet. En ny gennemgang bør ikke 
finde sted efter seks år (som foreslået af Kommissionen), men allerede efter tre år.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) I deres fælles meddelelse af 5. marts 
20141a gav Europa-Kommissionen og den 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
tilsagn om at implementere de ledsagende 
foranstaltninger, der vil føre til en 
integreret EU-tilgang til ansvarlig 
materialeudvinding sideløbende med 
denne forordning, med det formål at opnå 
et højt niveau af deltagelse af selskaber i 
EU-systemet, jf. som fastsat i denne 
forordning. 
__________________
1a Fælles meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet om ansvarlig 
tilvejebringelse af mineraler med 
oprindelse i konfliktramte områder og 
højrisikoområder: Hen imod en integreret 
EU-strategi" af 5.3.2014 (JOIN(2014)8)

Or. en

Begrundelse

Ordføreren er af den opfattelse, at selv om denne forordning er et rent handelsinstrument, er 
det vigtigt at tage den bredere kontekst i betragtning ved vurderingen af dens virkninger. 
Derfor bør de ledsageforanstaltninger, som Kommissionen og den højtstående repræsentant 
har foreslået, tages i betragtning og implementeringen heraf nyde fremme. 
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Ændringsforslag 8

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

Den tilføjede tekst er en definition indeholdt i OECD-retningslinjerne. Metaller, der med føje 
kan formodes at være genbrugte, bør have særbehandling, eftersom de allerede har 
gennemgået en hel livscyklus, og det ikke længere er muligt at spore deres oprindelsessted. 
Med henblik på at undgå, at genbrugte metaller blandes med konfliktmetaller, er due-
diligence fortsat påkrævet og metaller, der med føje forventes genbrugt, bør udelukkes fra 
forordningens anvendelsesområde. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – 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. 2913/1992

g) "importør": enhver fysisk eller juridisk 
person, der er etableret i Unionen og som 
udfærdiger en erklæring om, at mineraler 
og metaller, der henhører under denne 
forordnings anvendelsesområde, bringes i 
fri omsætning, enten i eget navn, eller i 
navnet på den person, på vegne af hvem 
erklæringen udfærdiges. En 
repræsentant, der udfærdiger erklæringen 
på vegne en anden person og i dennes 
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navn, eller en repræsentant der handler i 
eget navn og på vegne af en anden 
person, anses begge for at være importør i 
denne forordnings forstand

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at lukke eventuelle smuthuller sigter ordføreren mod at indbefatte både den 
person, der forestår importen, såvel som det selskab, i hvis navn tolderklæringen udfærdiges, 
i definitionen af importøren. Både handelsagenten og importvirksomheden, i hvis navn 
tolderklæringen udfærdiges, kan frit certificere sig selv i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – 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 indbefatter 
overskydende, forældet, defekt eller 
skrotmetal-materiale, der indeholder 
forædlede eller forarbejdede metaller, der 
er hensigtsmæssige at genbruge i 
fremstillingen af tin, tantal, wolfram 
og/eller guld; delvist forarbejdede 
mineraler, uforarbejdede eller 
biprodukter fra andre malmtyper er ikke 
genbrugte metaller;

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår at bruge definitionen af genbrugte metaller, som OECD anvender i sine 
due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte 
områder og højrisikoområder. Endvidere udelukker OECD-retningslinjerne metaller, der med 
føje kan formodes at være genbrugte.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra o a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Ordføreren ønsker at undgå dobbeltauditter og sikre overensstemmelse med de eksisterende 
brancheordninger. Ordføreren ønsker i denne henseende at etablere en procedure for 
anerkendelse af ækvivalens efter Kommissionens verifikation. Vi må først definere disse 
brancheordninger.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a 

Liste over ansvarlige importører

1. Kommissionen vedtager og offentliggør 
på grundlag af de oplysninger, som 
medlemsstaterne fremlægger i deres 
rapporter i henhold til artikel 15, en 
afgørelse med en liste med navne og 
adresser på ansvarlige importører af 
mineraler og metaller, der er omfattet af 
denne forordnings anvendelsesområde. 

2. Kommissionen vedtager listen i 
overensstemmelse med modellen i bilag Ia 
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og i overensstemmelse med den 
udvalgsprocedure, der er omhandlet i 
artikel 13, stk. 2.

3. Kommissionen ajourfører og 
offentliggør, herunder på internettet, 
rettidigt oplysningerne på listen. 
Kommissionen sletter de navne på 
importører fra listen, som i tilfælde af 
utilstrækkelige genoprettende tiltag fra de 
ansvarlige importørers side ikke længere 
anerkendes som ansvarlige importører af 
medlemsstaterne, jf. artikel 14, stk. 3. 

Or. en

Begrundelse

Ordføreren ønsker at skabe synlighed omkring selskabernes indsats for at påtage sig 
forpligtelser inden for dette område. Med henblik på at opnå dette ønsker ordføreren, at 
Kommissionen opstiller en liste over ansvarlige importører på grundlag af rapporter om 
medlemsstaternes implementering af forordningen. Denne liste kan give selskaberne en 
yderligere tilskyndelse til at deltage i ordningen og på baggrund af positiv 
(medie)opmærksomhed en impuls til konkurrenter til at gøre det samme.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b 

Brancheordninger

1. Relevante industrisammenslutninger 
kan i overgangsperioden indsende 
ansøgning til Kommissionen om at have 
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 
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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 
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 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 
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
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Begrundelse

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with the existing 
industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations.
To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after 
verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as 
well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give 
publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that 
sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to 
be exempted from the independent third party audit.

Ændringsforslag 14

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 ved brug 
af modellen i bilag II og i 
overensstemmelse med den 
udvalgsprocedure, der er omhandlet i 
artikel 13, stk. 2. OECD's sekretariat høres.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren ændrer udvalgsprocedure-sproget ved brug de rette modeller og bringe artikel 9, 
stk. 2, i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, hvori udvalgsproceduren foreslås.

Ændringsforslag 15

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 

4. Kommissionen ajourfører og 
offentliggør, herunder på internettet,
rettidigt oplysningerne på listen. 
Kommissionen fjerner navne på smelterier 
og forædlingsvirksomheder fra listen, som 
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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. 

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. 

Or. en

Begrundelse

Ordføreren ændrer udvalgsprocedure-sproget ved brug de rette modeller og bringe artikel 9, 
stk. 2, i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, hvori udvalgsproceduren foreslås. 

Ændringsforslag 16

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 ved 
brug af modellen i bilag III og i 
overensstemmelse med den 
udvalgsprocedure, der er omhandlet i 
artikel 13, stk. 2. Kommissionen ajourfører 
listen regelmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren ændrer udvalgsprocedure-sproget ved brug de rette modeller og bringe artikel 9, 
stk. 2, i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, hvori udvalgsproceduren foreslås. 

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2
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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 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. en

Begrundelse

Ordføreren ønsker at sikre, at en medlemsstats kompetente myndighed ikke misbruger sine 
skønsmæssige beføjelser og vil foretage kontrol, når den kommer i besiddelse af relevante, 
dokumenterede påstande. Ordføreren ønsker derfor at lade "kunne" udgå. 

Ændringsforslag 18

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

Begrundelse

Ordføreren er af den opfattelse, at der ikke er nogen begrundelse for at inkludere ikke-
udtalelsesklausulen i denne rapport og foreslår derfor at lade anden del af artikel 13, stk. 2, 
udgå.
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Ændringsforslag 19

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 importører som fastsat i artikel 
7, stk. 1, litra a), artikel 7, stk. 2, og artikel 
7, stk. 3, litra a) og c) og artikel 7a, stk. 1. 

Or. en

Begrundelse

Eftersom medlemsstaterne skal fremlægge oplysninger om navne og adresser på ansvarlige 
importører (se artikel 7a, stk. 1), bør de også inkluderes i artikel 15, stk. 1.

Ændringsforslag 20

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 datoen for anvendelse af 
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
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Begrundelse

Ordføreren er af den opfattelse, at denne forordning bør være i anvendelse i mindst to år før, 
der kan foretages en grundig gennemgang. I betragtning af, at Kommissionen har brug for to 
år til at etablere strukturerne til drift af dette system, vil det være hensigtsmæssigt, hvis 
gennemgangen finder sted to år efter anvendelsestidspunktet. En ny gennemgang bør ikke 
finde sted efter seks år (som foreslået af Kommissionen), men allerede efter tre år.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra den …*. 

__________________
*EUT: Indsæt venligst datoen: to år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren har forståelse for, at det vil tage to år at etablere de strukturer, der er nødvendige 
for at drive systemet og foreslår derfor at de skal træde i kraft to år efter forordningens 
ikrafttræden. 

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag Ia 

Liste over den i artikel 3 omhandlede 
model for ansvarlige importører

Kolonne A: Importørernes navne i 
alfabetisk orden

Kolonne B: Importørernes adresser
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Or. en

Begrundelse

Ordføreren ønsker at skabe synlighed omkring selskabernes indsats for at påtage sig 
forpligtelser inden for dette område. Med henblik på at opnå dette ønsker ordføreren, at 
Kommissionen opstiller en liste over ansvarlige importører på grundlag af rapporter om 
medlemsstaternes implementering af forordningen. Denne liste kan give selskaberne en 
yderligere tilskyndelse til at deltage i ordningen og på baggrund af positiv 
(medie)opmærksomhed en impuls til konkurrenter til at gøre det samme.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag II – Liste over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder - model som 
omhandlet i artikel 8 – Kolonne C a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kolonne Ca: Mineraltype

Or. en

Begrundelse

Ordføreren ønsker at opnå det maksimale niveau af gennemskuelighed og tilgængelighed ved 
liste over smelterier og forædlingsvirksomheder. Det ville være tilfredsstillende, hvis listen 
kunne forsynes med en yderligere kolonne, der angiver type mineral (tin, wolfram, tantal eller 
guld). Med en hensigtsmæssig søgefunktion vil dette redskab kunne være yderst tilgængeligt, 
idet det fremmer markedspresset for alle smelterier og forædlingsvirksomheder til at stræbe 
efter at blive optaget på listen over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder.
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BEGRUNDELSE

Den 5. marts 2014 fremlagde Europa-Kommissionen et lovforslag, der havde til formål at 
gøre det vanskeligere for væbnede grupper i konfliktramte, højrisikoområder at finansiere 
deres aktiviteter gennem minedrift og handel med mineraler. Fokus på denne tilgang er at 
gøre det lettere for selskaber at udvinde tin, tantal, wolfram og guld på ansvarlig vis og 
fremme legitime handelskanaler.

Historisk kontekst

Dette forslag er et EU-bidrag til de internationale bestræbelser på at imødegå problemerne i 
de lande, der er ressourcerige, men sårbare over for væbnet konflikt, såsom de Store Søers 
Område, og tage ved lære af disse bestræbelser. De to mest kendte foranstaltninger blev 
vedtaget i henholdsvis 2011 og 2010: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply 
Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD's due diligence-
retningslinjer) og paragraf 1502 i USA's Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act. 

Indhold

Kommissionen foreslår et udkast til forordning, delvist som svar på flere beslutninger fra 
Parlamentet, der opstiller et EU-system for selvcertificering for importører, der ønsker at 
importere tin, tantal, wolfram og guld til EU under ansvarlige former. Selvcertificering 
kræver, at EU-importører af disse metaller og deres malme til at udvise "due diligence" – dvs. 
at undgå at gøre skade i aktivitetsområdet – ved at overvåge og administrere deres køb og salg 
i tråd med de fem trin, som fremgår af retningslinjerne om due diligence udarbejdet af 
Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling. Forordningen giver EU-importører 
en mulighed for at uddybe de igangværende bestræbelser på at sørge for en ren 
forsyningskæde, når der handles legitimt med operatører i konfliktramte områder. Med 
henblik på at højne den offentlige ansvarlighed for smelterier og forædlingsvirksomheder, øge 
forsyningskædens gennemsigtighed og befordre ansvarlig mineraludvinding bestræber EU sig 
på at offentliggøre en årlig liste over "ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder" i EU 
og på globalt plan. EU er med mere end 400 importører af disse malm- og metalsorter blandt 
de allerstørste markeder for tin, tantal, wolfram og guld.

Støtte til Kommissionens forslag

Ordføreren støtter overordnet set Kommissionens forslag til forordning. Forslaget fokuserer 
på det mest virkningsfulde niveau i EU's forsyningskæde for disse mineraler, nemlig 
smelterierne og forædlingsvirksomhederne, med henblik på at lette tilstrømningen af due 
diligence-information helt ned til slutbrugeren. Smelterier og forædlingsvirksomheder er det 
sidste led, hvor mineralernes kan spores. Alle oplysninger, der kan fremskaffes fra 
smelterierne og forædlingsvirksomhederne om deres leverandører er vigtige for due diligence. 
Kommissionens forslag sætter EU-baserede virksomheder bedre i stand til at efterleve Dodd 
Frank-kravene. 

Ordføreren er endvidere enig i, at dette EU-system (ligesom OECD-retningslinjerne) bør 
omfatte alle konfliktramte områder og højrisikoområder. Til forskel fra den amerikanske 
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Dodd Frank-lov, der hidtil kun har fokuseret på de Store Søers område, ønsker EU, at alle 
selskaber i verden undgår at gøre skade. Ordføreren er af den opfattelse, at EU ikke bør 
opstille en liste over konfliktramte områder og højrisikoområder, men i stedet bør forsyne 
selskaberne med redskaberne til at efterleve due diligence via en håndbog. 

Ordføreren tilslutter sig også den frivillige tilgang, der afspejles i Kommissionens forslag. 
Ordføreren er af den overbevisning, at markedspresset i det lille, gennemskuelige marked for 
importører, smelterier og forædlingsvirksomheder, bør føre til et øget omfang af deltagelse. 
Ordføreren glæder sig over de ledsagende foranstaltninger indeholdt i den medfølgende 
meddelelse1 om at fremme et højt niveau af deltagelse og håber, at disse foranstaltninger ikke 
blot kan blive implementeret sideløbende med forordningen, men at Parlamentet også vil 
blive holdt underrettet om implementeringen.

Derudover er ordføreren af den mening, at valget om frivillig tilgang sætter EU i stand til at 
arbejde mere effektivt med due diligence-praksis i forsyningskæden, der er udviklet af 
erhvervssammenslutninger, der i tråd med OECD-retningslinjerne har opstillet samlede 
standarder for deres respektive områder. 

Ansvarlige importører kan kun fremskaffe deres varer fra smelterier/forædlingsvirksomheder 
med en tredjepartsaudit. EU-systemet vil derfor via disse auditter give en god indblik i 
leverandører og miner.  En gradvis stigning i antallet af auditerede smelterier vil muliggøre 
tilpasning af sektoren til reglerne uden at medføre udsving i udbuddet. 

Den frivillige tilgang vil gøre det interessant for de mest progressive blandt de ansvarlige 
selskaber at deltage. Denne gruppe vil gradvist vokse på grund af konkurrencepresset på 
markedet. Selskaber kan vælge at tilslutte sig i deres eget tempo. En beslutning om at tilslutte 
sig kan være velforberedt og omkostninger og indvirkninger være begrænsede. 

Ordføreren ønsker at arbejde med ansvarlige virksomheder for at undgå midlertidig 
forsyningsknaphed, undgå at reducere de økonomiske aktiviteter i konfliktberørte områder og 
for at fremme legitim handel. 

Direktivet om ikke-finansiel rapportering

Ordføreren går ind for at anvende eksisterende redskaber til at fremme rapportering om due 
diligence-praksis i forsyningskæden for mineralhandel. Direktivet om offentliggørelse af 
ikkefinansielle oplysninger og oplysninger om diversitet for visse store selskaber og grupper 
forpligter større selskaber med mere end 500 ansatte til at fremlægge oplysninger om 
firmapolitik om menneskerettigheder, korruptionsbekæmpelse og due diligence-praksis i 
forsyningskæden. Direktivet bestemmer, at Kommissionen skal udarbejde retningslinjer i 
2016 med henblik på at fremme offentliggørelse af disse oplysninger efter ikrafttrædelsen i 
2017. Ordføreren vil bidrage til at overbevise Kommissionen om i disse retningslinjer at
inkludere resultatindikatorer vedrørende denne fremlæggelsesforpligtelse, for så vidt angår 
handel med mineraler omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.  Problemerne 
vedrørende selskabets indblanding i handel med konfliktmineraler, med den mulige
bivirkning at give næring til konflikten, er for vigtig til at lade ude af betragtning i denne 
forbindelse. Så snart Kommissionen har givet tilsagn herom, vil rapporteringskrav som dem, 

                                               
1 Fælles meddelelse om ansvarlig udvinding af mineraler med oprindelser i konfliktområder og 
højrisikoområder: På vej mod en integreret tilgang af 5. marts 2014, (JOIN(2014)8)
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der opereres med i OECD-retningslinjerne, også blive operationelle for større EU-selskaber. 

Små og mellemstore virksomheder

Ordføreren er af den mening, at SMV'er bør sættes i stand til at deltage i EU-systemet, hvis de 
ønsker at være en del af de progressive foretagender, men ønsker ikke at tvinge dem. Det er 
ordførerens holdning, at Kommissionen også i denne henseende har gjort rigtigt i at vælg den 
frivillige tilgang. Med de rette incitamenter og assistance, som fastsat i de medfølgende 
foranstaltninger, vil SMV'er kunne blive overtalt til at deltage af egen vilje og i tråd med 
deres forretningslogik. 

Effektivisering af forordningen

Ordføreren fremsætter flere ændringsforslag med det formål at gøre forordningen mere 
effektiv. For ikke at straffe de miljøvenlige operatører er det ifølge ordføreren korrekt at følge 
OECD og udelukke metaller, der med føje kan formodes at være genbrugte. Det afspejler 
således både den praktiske fornuft i OECD-retningslinjerne såvel som den due diligence, der 
til stadighed vil være brug for, hvis misbrug skal forhindres. 

Der er blevet udviklet mange andre due diligence-systemer i forsyningskæden. Ordføreren 
ønsker at undgå dobbelte auditter. Et frivilligt system bør være så effektivt og virkningsfuldt 
som muligt. Kommissionen bør udvikle det rette redskab til at evaluere det arbejde, der finder 
sted inden for de andre due diligence-systemer i forsyningskæden. Der bør udvikles klare 
kriterier for at afklare, hvilke af disse systemer der bør anerkendes. 

Ordføreren går ind for en treårs-revision som et vigtigt tidspunkt til at opbygge det mest 
effektive system. Tidspunktet for revisionen skal imidlertid afhænge af, hvornår systemet vil 
blive taget i drift. Der skal foretages to årlige cyklusser, før der kan gennemføres en grundig 
revision. 

Øget deltagelse i ordningen med de rette incitamenter 

Ordføreren ønsker at give maksimal synlighed til de selskaber, der gør det rigtige. Smelteri-
listen bør omfatte en kolonne med mineral og gruppere smelterier/forædlingsvirksomheder 
efter mineral, således at importørerne og andre med lethed kan slå op i dokumentet.

Tilsvarende ønsker ordføreren at opstille en liste over ansvarlige importører. De importører, 
der beslutter sig for at gøre en ekstra indsats, bør høste anerkendelse herfor og gives mulighed 
for af samme grund at styrke deres offentlige renomme. En liste over ansvarlige importører vil 
kunne indfri dette mål. 

Ordføreren er af den mening, at importørers og smelteriers/forædlingsvirksomheders 
deltagelse er afgørende for, at forordningen kan blive en succes. Gennem 
ledsageforanstaltninger såsom incitamenter for SMV'er vil mange flere importører deltage, 
hvilket vil forbedre systemet.  

Ordføreren ønsker også definitionen af importører udvidet, så den også gør det muligt for 
handlende at certificere sig selv og deltage i det nye system.

Inddragelse af Parlamentet og udvalgsprocedure
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Ordføreren er klar over, at mange praktiske spørgsmål vil blive behandlet inden for rammerne 
af håndbogen og dokumentet med retningslinjer. Ordføreren ønsker at drøfte med sine 
kolleger i Parlamentet, hvordan der kan findes den rette balance vedrørende operationel 
fleksibilitet, for så vidt angår dels implementering og dels korrekt inddragelse af den 
lovgivende myndighed i vigtige praktiske spørgsmål, såsom de nødvendige tidsintervaller for 
revisionerne.

Herudover ønsker ordføreren at fremsætte visse ændringsforslag vedrørende 
udvalgsproceduren. Når forordningen ikke giver Kommissionen nogen skønsmæssige 
beføjelser, men alene pålægger den at implementere, er gennemførelsesretsakter det mest 
hensigtsmæssige. Hvis dette forholds beskaffenhed imidlertid forandrer sig i 
lovgivningsprocessen, og Kommissionen får flere kønsmæssige beføjelser som følge af 
ændringsforslag, vil delegerede restakter måske blive mere hensigtsmæssige. 

Ordføreren ønsker allerede nu at afvise den forældede forskriftsprocedure og erstatte den med 
en udvalgsprocedure som fastsat af Kommissionen i artikel 13, stk. 2. Endvidere finder 
ordføreren medtagelsen af ikke-udtalelsesklausulen uacceptabel. 


