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13.5.2015 A8-0141/70 

Ändringsförslag  70 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano 
för EFDD-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 
Titeln 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förslag till Europaparlamentets och rådets 

förordning om inrättande av ett 

unionssystem för självcertifiering av 

tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos 

ansvarstagande importörer av tenn, tantal 

och volfram, malmer av dessa metaller, 

samt guld med ursprung i konfliktdrabbade 

områden och högriskområden  

Förslag till Europaparlamentets och rådets 

förordning om inrättande av ett 

unionssystem för tillbörlig aktsamhet i 

leveranskedjan för mineraler och metaller 

med ursprung i konfliktdrabbade områden 

och högriskområden  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/71 

Ändringsförslag  71 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
för EFDD-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 9a (nytt) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) I förordningen framkommer behovet 

av tillbörlig aktsamhet i hela 

leveranskedjan från utvinningsplatsen till 

slutprodukten genom krav på alla företag 

som i första ledet saluför de resurser som 

förordningen berör – inklusive produkter 

som innehåller dessa resurser – på den 

europeiska marknaden att visa och 

offentligt rapportera om tillbörlig 

aktsamhet i sin leveranskedja. Denna 

förordning innehåller olika skyldigheter 

på området tillbörlig aktsamhet. Av 

skyldigheterna framgår det, precis som 

egenskaperna hos själva begreppet 

tillbörlig aktsamhet förutsätter, att 

förfarandena för tillbörlig aktsamhet hela 

tiden bör utvecklas och vara flexibla och 

att skyldigheterna på lämpligt sätt måste 

vara anpassade till de olika 

omständigheter som råder i olika företag. 

Skyldigheterna bör vara anpassade till ett 

företags storlek och inflytande och till den 

ställning företaget har i sin leveranskedja. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/72 

Ändringsförslag  72 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
för EFDD-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 14 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Medlemsstaternas behöriga 

myndigheter är ansvariga för att säkerställa 

en enhetlig efterlevnad av de 

ansvarstagande importörernas 

självcertifiering genom att utföra lämpliga 

kontroller i efterhand för att verifiera att 

självcertifierade ansvarstagande 

importörer av de mineraler och/eller 

metaller som omfattas av denna 

förordning uppfyller kraven på tillbörlig 

aktsamhet i leveranskedjan. Register över 

sådana kontroller bör sparas i minst fem år. 

Medlemsstaterna ansvarar för att fastställa 

vilka påföljder som ska tillämpas vid 

överträdelser av bestämmelserna i denna 

förordning. 

(14) Medlemsstaternas behöriga 

myndigheter är ansvariga för att säkerställa 

en enhetlig efterlevnad av aktörernas 

skyldighet att iaktta tillbörlig aktsamhet 

genom att utföra lämpliga kontroller i 

efterhand. Register över sådana kontroller 

bör sparas i minst fem år. Medlemsstaterna 

ansvarar för att fastställa vilka påföljder 

som ska tillämpas vid överträdelser av 

bestämmelserna i denna förordning. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/73 

Ändringsförslag  73 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
för EFDD-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 tillbörlig aktsamhet i 

leveranskedjan, som ska vara obligatoriskt 

i syfte att sätta stopp för den handel med 

mineraler och metaller som bedrivs av 

väpnade grupper och säkerhetsstyrkor
12
. 

Systemet är utformat för att ge insyn och 

säkerhet när det gäller leveranskedjan för 

mineraler och metaller från 

konfliktdrabbade områden och 

högriskområden. 

__________________ __________________ 

12 
Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 

definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer 

om tillbörlig aktsamhet (OECD Due 

Diligence Guidance for Responsible 

Supply Chains of Minerals from Conflict-

Affected and High-Risk Areas: Second 

Edition, OECD Publishing, OECD (2013), 

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

en. 

12 
Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 

definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer 

om tillbörlig aktsamhet (OECD Due 

Diligence Guidance for Responsible 

Supply Chains of Minerals from Conflict-

Affected and High-Risk Areas: Second 

Edition, OECD Publishing, OECD (2013), 

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

en. 

 (Denna ändring berör hela texten. 
Självcertifiering måste strykas i hela 
dokumentet.) 
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13.5.2015 A8-0141/74 

Ändringsförslag  74 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
för EFDD-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 alla företag som 

anskaffar mineraler och metaller som 

omfattas av denna förordning. Den är 

utformad för att göra deras 

anskaffningspraxis transparent och säker 

i konfliktdrabbade områden och 

högriskområden, så att våldsamma 

konflikter och kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna minimeras eller 

förhindras genom att man inskränker 

möjligheterna för väpnade grupper och 

säkerhetsstyrkor att handla med dessa 

mineraler eller metaller. 

 (Denna ändring berör hela texten. 
Självcertifiering måste strykas i hela 
dokumentet.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/75 

Ändringsförslag  75 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
för EFDD-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 2a (ny) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Denna förordning ska gälla för alla de 

företag, i alla stadier av leveranskedjan 

för mineraler och metaller, som kan 

tillhandahålla eller använda mineraler 

eller metaller från konfliktdrabbade 

områden och högriskområden. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/76 

Ändringsförslag  76 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
för EFDD-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 2b (ny) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. För att undvika oavsiktliga 

snedvridningar av marknaden ska denna 

förordning skilja mellan företagens roll 

beroende på om de befinner sig i tidigare 

eller senare led i leveranskedjan. 

Tillämpningen av tillbörlig aktsamhet 

måste anpassas till det berörda företagets 

verksamhet, dess storlek och dess 

ställning i leveranskedjan. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/77 

Ändringsförslag  77 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
för EFDD-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 2c (ny) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2c. Kommissionen kan i samarbete med 

industrisammanslutningar och i enlighet 

med OECD:s riktlinjer ge ytterligare 

riktlinjer avseende företagens skyldigheter 

beroende på deras ställning i 

leveranskedjan, för att se till att systemet 

omfattar ett flexibelt förfarande som 

beaktar de små och medelstora företagens 

ställning. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/78 

Ändringsförslag  78 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
för EFDD-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 2 – led g 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

g) importör: varje fysisk eller juridisk 

person som deklarerar mineraler och 

metaller som omfattas av denna förordning 

för övergång till fri omsättning i den 

mening som avses i artikel 79 i rådets 

förordning (EEG) nr 2913/1992
13
. 

g) importör: varje fysisk eller juridisk 

person som i första ledet släpper ut sådana 

mineraler och metaller på marknaden som 

omfattas av denna förordning för övergång 

till fri omsättning i den mening som avses i 

artikel 79 i rådets förordning (EEG) 

nr 2913/1992
13
. 

__________________ __________________ 

13 
Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av 

den 12 oktober 1992 om inrättandet av en 

tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 

19.10.1992, s. 1). 

13 
Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av 

den 12 oktober 1992 om inrättandet av en 

tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 

19.10.1992, s. 1). 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/79 

Ändringsförslag  79 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
för EFDD-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 2 – led qa (nytt) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 qa) företag i senare led: varje fysisk eller 

juridisk person som verkar i 

leveranskedjans senare led, som tillverkar 

eller låter tillverka produkter som består 

av eller innehåller mineraler och metaller 

som denna förordning omfattar, och som 

är etablerad i EU eller som i första ledet 

släpper ut produkterna på den inre 

marknaden för distribution eller 

användning i kommersiell verksamhet. 

Or. en 

 

 


