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13.5.2015 A8-0141/60 

Amendement  60 

Marielle de Sarnez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij deze verordening wordt een 

Uniesysteem ingesteld voor 

zelfcertificering van passende 

zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 

teneinde gewapende groepen en 

veiligheidstroepen
12

 zo weinig mogelijk 

kansen te geven handel te drijven in tin, 

tantaal en wolfraam, de overeenkomstige 

ertsen, en goud. Het systeem moet 

transparantie en zekerheid bieden inzake de 

toevoerpraktijken van importeurs, 

smelterijen en raffinaderijen die mineralen 

betrekken uit conflict- en 

hoogrisicogebieden. 

1. Bij deze verordening wordt een 

Uniesysteem ingesteld voor certificering 

van passende zorgvuldigheid in de 

toeleveringsketen teneinde gewapende 

groepen en veiligheidstroepen
12

 zo weinig 

mogelijk kansen te geven handel te drijven 

in tin, tantaal en wolfraam, de 

overeenkomstige ertsen, en goud. Het 

systeem moet transparantie en zekerheid 

bieden inzake de toevoerpraktijken van 

importeurs, smelterijen en raffinaderijen 

die mineralen betrekken uit conflict- en 

hoogrisicogebieden. 

__________________ __________________ 

12.
 "Gewapende groepen en 

veiligheidstroepen" als omschreven in 

bijlage II bij de OECD Due Diligence 

Guidance for Responsible Supply Chains 

of Minerals from Conflict-Affected and 

High-Risk Areas: Second Edition, OECD 

Publishing (OECD (2013). 

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

en. 

12.
 "Gewapende groepen en 

veiligheidstroepen" als omschreven in 

bijlage II bij de OECD Due Diligence 

Guidance for Responsible Supply Chains 

of Minerals from Conflict-Affected and 

High-Risk Areas: Second Edition, OECD 

Publishing (OECD (2013). 

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

en. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/61 

Amendement  61 

Marielle de Sarnez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij deze verordening worden de 

verplichtingen inzake passende 

zorgvuldigheid (due diligence) in de 

toeleveringsketen vastgesteld voor 

importeurs in de Unie die kiezen voor 

zelfcertificering als verantwoordelijke 

importeurs van mineralen of metalen met 

of bestaande uit tin, tantaal, wolfraam en 

goud, zoals bepaald in bijlage I. 

2. Bij deze verordening worden de 

verplichtingen inzake passende 

zorgvuldigheid (due diligence) in de 

toeleveringsketen vastgesteld voor 

smelterijen, raffinaderijen en importeurs 

van mineralen in de Unie, alsook de 

verplichtingen van importeurs van 

gesmolten en geraffineerde mineralen die 

kiezen voor certificering als 

verantwoordelijke importeurs. Bijlage I 

bevat een beschrijving van de mineralen 

en metalen die binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/62 

Amendement  62 

Marielle de Sarnez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke importeur van mineralen of 

metalen die binnen het toepassingsgebied 

van deze verordening vallen, mag zichzelf 

als verantwoordelijke importeur 

certificeren door aan de bevoegde 

autoriteit van een lidstaat te verklaren dat 

hij zich houdt aan de in deze verordening 

vastgelegde verplichtingen inzake passende 

zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. De 

verklaring bevat documentatie waarmee de 

importeur staaft dat hij zich aan de 

verplichtingen houdt, waaronder de 

resultaten van de door een onafhankelijke 

derde uitgevoerde audits. 

1. Elke smelterij, raffinaderij en importeur 

van mineralen die binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen, verklaart aan de bevoegde autoriteit 

van een lidstaat dat hij voldoet aan de in 

deze verordening vastgelegde 

verplichtingen inzake passende 

zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. De 

verklaring bevat de nodige documentatie, 

waaronder een door een onafhankelijke 

derde uitgevoerde audit, om te staven dat 

de importeur aan deze verplichtingen 

voldoet. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/63 

Amendement  63 

Marielle de Sarnez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Elke importeur in de Unie van 

gesmolten of geraffineerde metalen die 

binnen het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen, kan als 

verantwoordelijke importeur gelden door 

aan de bevoegde autoriteit van een 

lidstaat te verklaren dat hij voldoet aan de 

in deze verordening vastgelegde 

verplichtingen inzake passende 

zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. 

Deze verklaring bevat de nodige 

documentatie, waaronder een door een 

onafhankelijke derde uitgevoerde audit, 

om te staven dat de importeur aan deze 

verplichtingen voldoet. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/64 

Amendement  64 

Marielle de Sarnez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten voeren passende controles 

achteraf uit om te garanderen dat 

zelfgecertificeerde verantwoordelijke 

importeurs van mineralen of metalen die 

binnen het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen, voldoen aan hun 

verplichtingen uit hoofde van de artikelen 

4 tot en met 7 van deze verordening. 

2. De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten voeren passende controles 

achteraf uit om te garanderen dat 

smelterijen, raffinaderijen en importeurs 

van mineralen in de Unie alsook 

gecertificeerde verantwoordelijke 

importeurs van gesmolten of geraffineerde 

metalen voldoen aan hun verplichtingen uit 

hoofde van de artikelen 4 tot en met 7 van 

deze verordening. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/65 

Amendement  65 

Marielle de Sarnez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 2 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) heeft tot doel vast te stellen dat de 

praktijken van passende zorgvuldigheid in 

de toeleveringsketen van de 

verantwoordelijke importeur 

overeenstemmen met de artikelen 4, 5 en 7 

van deze verordening, 

b) heeft tot doel tot bevindingen te komen 

en op basis van het verzamelde 

bewijsmateriaal vast te stellen dat de 

praktijken van passende zorgvuldigheid in 

de toeleveringsketen van de smelterij, de 

raffinaderij of de importeur 

overeenstemmen met de artikelen 4, 5 en 7 

van deze verordening, en in het 

auditverslag aanbevelingen op te nemen 

zodat de geauditeerde zijn praktijken van 

passende zorgvuldigheid in de 

toeleveringsketen kan verbeteren, 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/66 

Amendement  66 

Marielle de Sarnez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar 

verstrekt de verantwoordelijke importeur 

van mineralen of metalen die binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen aan de bevoegde autoriteit van de 

lidstaat de volgende documentatie over het 

voorgaande kalenderjaar: 

1. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar 

verstrekt elke smelterij, raffinaderij en 

importeur in de Unie van mineralen die 

binnen het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen, alsook elke 

gecertificeerde verantwoordelijke 

importeur van gesmolten of geraffineerde 

metalen aan een bevoegde autoriteit van de 

lidstaat de volgende documentatie over het 

voorgaande kalenderjaar: 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/67 

Amendement  67 

Marielle de Sarnez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Gecertificeerde verantwoordelijke 

importeurs van gesmolten en 

geraffineerde metalen zijn vrijgesteld van 

de audits door een onafhankelijke derde 

zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 bis, van 

deze verordening, op voorwaarde dat zij 

afdoend bewijsmateriaal overleggen 

waaruit blijkt dat alle smelterijen en 

raffinaderijen in hun toeleveringsketen 

voldoen aan de bepalingen van deze 

verordening. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/68 

Amendement  68 

Marielle de Sarnez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Smelterijen en raffinaderijen die in deze 

lijst zijn opgenomen, worden geacht aan 

de bepalingen van deze verordening te 

voldoen. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/69 

Amendement  69 

Marielle de Sarnez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De Commissie moet aan de Raad en 

het Europees Parlement regelmatig verslag 

uitbrengen over de gevolgen van de 

regeling. De Commissie beoordeelt 

uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding 

van de verordening en vervolgens om de 

zes jaar de werking en de doeltreffendheid 

van de verordening, met inbegrip van de 

bevordering van het verantwoord 

betrekken van mineralen die binnen het 

toepassingsgebied vallen uit conflict- en 

hoogrisicogebieden. De verslagen kunnen 

indien nodig vergezeld gaan van passende 

wetgevingsvoorstellen, die verplichte 

maatregelen kunnen bevatten, 

(16) De Commissie moet aan de Raad en 

het Europees Parlement regelmatig verslag 

uitbrengen over de gevolgen van de 

regeling. De Commissie beoordeelt 

uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding 

van de verordening en vervolgens om de 

zes jaar de werking en de doeltreffendheid 

van de verordening, met inbegrip van de 

bevordering van het verantwoord 

betrekken van mineralen die binnen het 

toepassingsgebied vallen uit conflict- en 

hoogrisicogebieden. Op grond van de 

resultaten van de effectbeoordeling 

kunnen de verslagen vergezeld gaan van 

passende wetgevingsvoorstellen, die 

verplichte maatregelen, waaronder 

informatieverplichtingen, kunnen 

bevatten, 

Or. en 

 

 


