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13.5.2015 A8-0141/100 

Amendement  100 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-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 2 – letter h 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) "verantwoordelijke importeur": een 

importeur die kiest voor zelfcertificering 

overeenkomstig de voorschriften van deze 

verordening; 

Schrappen 

Or. en 



 

AM\1061586NL.doc  PE555.216v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

13.5.2015 A8-0141/101 

Amendement  101 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

namens de GUE/NGL-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 2 – letter q bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (q bis) "downstreamonderneming": elke 

natuurlijke of rechtspersoon die in de 

downstreamtoeleveringsketen opereert en 

die producten die bestaan uit de 

mineralen en metalen die onder de 

verordening vallen of deze bevatten voor 

het eerst op de interne markt brengt met 

het oog op distributie of gebruik in het 

kader van een handelsactiviteit; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/102 

Amendement  102 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

namens de GUE/NGL-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 2 – letter q ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (q ter) "micro-onderneming": zoals 

gedefinieerd in de Aanbeveling van de 

Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 

definitie van kleine, middelgrote en 

micro-ondernemingen, een onderneming 

waar minder dan tien personen werkzaam 

zijn en waarvan de jaaromzet of het 

jaarlijkse balanstotaal 2 miljoen EUR niet 

overschrijdt. 

Or. en 



 

AM\1061586NL.doc  PE555.216v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

13.5.2015 A8-0141/103 

Amendement  103 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-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 – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zelfcertificering als verantwoordelijke 

importeur 

Verklaring als verantwoordelijke 

importeur 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/104 

Amendement  104 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-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 importeur van mineralen of metalen 

die binnen het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen, verklaart aan de 

bevoegde autoriteit van een lidstaat 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. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/105 

Amendement  105 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-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 

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. 

Or. en 

 

 


