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13.5.2015 A8-0141/60 

Ändringsförslag  60 
Marielle de Sarnez 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i 

konfliktdrabbade områden och högriskområden 

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

Förslag till förordning 
Artikel 1 – punkt 1 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Genom denna förordning inrättas ett 

unionssystem för självcertifiering av 

tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i syfte 

att begränsa möjligheterna för väpnade 

grupper och säkerhetsstyrkor
12
 att handla 

med tenn, tantal och volfram, malmer av 

dessa metaller, samt guld. Systemet är 

utformat för att ge insyn och säkerhet när 

det gäller importörers, smältverks och 

anrikningsverks anskaffning av råvaror 

från konfliktdrabbade områden och 

högriskområden. 

1. Genom denna förordning inrättas ett 

unionssystem för certifiering av tillbörlig 

aktsamhet i leveranskedjan i syfte att 

begränsa möjligheterna för väpnade 

grupper och säkerhetsstyrkor
12
 att handla 

med tenn, tantal och volfram, malmer av 

dessa metaller, samt guld. Systemet är 

utformat för att ge insyn och säkerhet när 

det gäller importörers, smältverks och 

anrikningsverks anskaffning av råvaror 

från konfliktdrabbade områden och 

högriskområden. 

__________________ __________________ 

12 
Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 

definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer 

om tillbörlig aktsamhet (OECD Due 

Diligence Guidance for Responsible 

Supply Chains of Minerals from Conflict-

Affected and High-Risk Areas: Second 

Edition, OECD Publishing, OECD (2013), 

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

en. 

12 
Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 

definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer 

om tillbörlig aktsamhet (OECD Due 

Diligence Guidance for Responsible 

Supply Chains of Minerals from Conflict-

Affected and High-Risk Areas: Second 

Edition, OECD Publishing, OECD (2013), 

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

en. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/61 

Ändringsförslag  61 
Marielle de Sarnez 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i 

konfliktdrabbade områden och högriskområden 

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

Förslag till förordning 
Artikel 1 – punkt 2 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. I denna förordning fastställs skyldigheter 

avseende tillbörlig aktsamhet i 

leveranskedjan för de unionsimportörer 

som väljer att självcertifiera sig som 

ansvarstagande importörer av mineraler 

och metaller som innehåller eller består av 

tenn, tantal, volfram och guld, i enlighet 

med vad som fastställs i bilaga I. 

2. I denna förordning fastställs skyldigheter 

avseende tillbörlig aktsamhet i 

leveranskedjan för smältverk, 

anrikningsverk och importörer av 

mineraler inom unionen, samt 

skyldigheterna för de importörer av 

smälta och förädlade metaller som väljer 

att låta sig certifieras som ansvarstagande 

importörer. Mineraler och metaller som 

omfattas av denna förordning fastställs i 

bilaga I. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/62 

Ändringsförslag  62 
Marielle de Sarnez 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i 

konfliktdrabbade områden och högriskområden 

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

Förslag till förordning 
Artikel 3 – punkt 1 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje importör av mineraler och 

metaller som omfattas av denna förordning 

kan självcertifiera sig som 

ansvarstagande importör genom att till en 

medlemsstats behöriga myndighet 

deklarera att man uppfyller de skyldigheter 

avseende tillbörlig aktsamhet i 

leveranskedjan som anges i denna 

förordning. Deklarationen ska innehålla 

dokumentation där importören bekräftar 

att man uppfyller skyldigheterna, 

inbegripet resultat från utförda oberoende 

externa granskningar. 

1. Varje smältverk, anrikningsverk och 

importör av mineraler inom unionen som 

omfattas av denna förordning ska till en 

medlemsstats behöriga myndighet 

deklarera att man uppfyller de skyldigheter 

avseende tillbörlig aktsamhet i 

leveranskedjan som anges i denna 

förordning. Deklarationen ska innehålla 

nödvändig dokumentation för att visa att 

importören uppfyller skyldigheterna, också 

med hjälp av en oberoende extern 

granskning. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/63 

Ändringsförslag  63 
Marielle de Sarnez 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i 

konfliktdrabbade områden och högriskområden 

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

Förslag till förordning 
Artikel 3 – punkt 1a (ny) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Varje importör av smälta eller 

förädlade metaller som omfattas av denna 

förordning kan låta sig certifieras som 

ansvarstagande importör genom att till en 

medlemsstats behöriga myndighet 

deklarera att man uppfyller de 

skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet 

i leveranskedjan som anges i denna 

förordning. Deklarationen ska innehålla 

nödvändig dokumentation för att visa att 

importören uppfyller skyldigheterna, 

också med hjälp av en oberoende extern 

granskning. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/64 

Ändringsförslag  64 
Marielle de Sarnez 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i 

konfliktdrabbade områden och högriskområden 

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

Förslag till förordning 
Artikel 3 – punkt 2 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 

ska utföra lämpliga kontroller i efterhand 

för att säkerställa att självcertifierade 

ansvarstagande importörer av de mineraler 

och metaller som omfattas av denna 

förordning uppfyller sina skyldigheter 

enligt artiklarna 4, 5, 6, och 7 i denna 

förordning. 

2. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 

ska utföra lämpliga kontroller i efterhand 

för att säkerställa att smältverk, 

anrikningsverk och importörer av 

mineraler inom unionen, liksom också 

certifierade ansvarstagande importörer av 

smälta eller förädlade metaller, uppfyller 

sina skyldigheter enligt artiklarna 4, 5, 6, 

och 7 i denna förordning. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/65 

Ändringsförslag  65 
Marielle de Sarnez 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i 

konfliktdrabbade områden och högriskområden 

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

Förslag till förordning 
Artikel 6 – stycke 2 – led b 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) ha till syfte att fastställa om den 

ansvarstagande importörens åtgärder för 

tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan 

överensstämmer med artiklarna 4, 5 och 7 i 

denna förordning, och 

b) göra iakttagelser och ha till syfte att, 

utgående från de bevis som insamlats, 

fastställa om smältverkets, 

anrikningsverkets eller importörens 

åtgärder för tillbörlig aktsamhet i 

leveranskedjan överensstämmer med 

artiklarna 4, 5 och 7 i denna förordning, 

och i granskningsrapporten ge 

rekommendationer till den granskade om 

hur åtgärderna för tillbörlig aktsamhet i 

leveranskedjan kan förbättras.  

Or. en 



 

AM\1061640SV.doc  PE555.216v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

13.5.2015 A8-0141/66 

Ändringsförslag  66 
Marielle de Sarnez 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i 

konfliktdrabbade områden och högriskområden 

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

Förslag till förordning 
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Senast den 31 mars varje år ska den 

ansvarstagande importören av mineraler 

och metaller som omfattas av denna 

förordning lämna in följande 

dokumentation som avser det föregående 

kalenderåret till den behöriga 

myndigheten i medlemsstaten: 

1. Senast den 31 mars varje år ska varje 

smältverk, anrikningsverk och importör 

av mineraler inom unionen som omfattas 

av denna förordning, samt varje certifierad 

ansvarstagande importör av smälta eller 

förädlade metaller lämna in följande 

dokumentation som avser det föregående 

kalenderåret till en behörig myndighet i 

medlemsstaten: 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/67 

Ändringsförslag  67 
Marielle de Sarnez 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i 

konfliktdrabbade områden och högriskområden 

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

Förslag till förordning 
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Certifierade ansvarstagande importörer 

av smälta eller förädlade metaller ska 

vara undantagna från skyldigheten att 

låta utföra oberoende externa 

granskningar i enlighet med artikel 3.1a i 

denna förordning, förutsatt att de lägger 

fram vägande bevis för att alla smältverk 

och anrikningsverk i deras leveranskedja 

följer bestämmelserna i denna förordning. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/68 

Ändringsförslag  68 
Marielle de Sarnez 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i 

konfliktdrabbade områden och högriskområden 

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

Förslag till förordning 
Artikel 8 – punkt 1 - stycke 1a (nytt) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Smältverk och anrikningsverk som är 

uppförda i denna förteckning förutsätts 

följa bestämmelserna i denna förordning.  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/69 

Ändringsförslag  69 
Marielle de Sarnez 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i 

konfliktdrabbade områden och högriskområden 

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

Förslag till förordning 
Skäl 16 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Kommissionen bör regelbundet 

rapportera till rådet och Europaparlamentet 

om systemets verkan. Senast tre år efter 

ikraftträdandet och därefter vart sjätte år 

bör kommissionen se över denna 

förordnings tillämpning och 

ändamålsenlighet, inbegripet när det gäller 

främjandet av ansvarsfull anskaffning av 

de mineraler som omfattas från 

konfliktdrabbade områden och 

högriskområden. Dessa rapporter kan vid 

behov åtföljas av lämpliga 

lagstiftningsförslag, som även kan omfatta 

obligatoriska åtgärder. 

(16) Kommissionen bör regelbundet 

rapportera till rådet och Europaparlamentet 

om systemets verkan. Senast tre år efter 

ikraftträdandet och därefter vart sjätte år 

bör kommissionen se över denna 

förordnings tillämpning och 

ändamålsenlighet, inbegripet när det gäller 

främjandet av ansvarsfull anskaffning av 

de mineraler som omfattas från 

konfliktdrabbade områden och 

högriskområden. Utgående från resultaten 

av konsekvensbedömningen kan dessa 

rapporter åtföljas av lämpliga 

lagstiftningsförslag, som även kan omfatta 

obligatoriska åtgärder, bland annat 

informationsskyldigheter. 

Or. en 

 

 


