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13.5.2015 A8-0141/106 

Ändringsförslag  106 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 
för GUE/NGL-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 4 – led ga (nytt) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ga) Om ett företag kan vara rimligen 
övertygat om att mineraler eller metaller 
kommer enbart från återvinning eller 
metallskrot ska det, med vederbörligt 
iakttagande av behovet att bevara 
affärshemligheter, a) offentliggöra vad 
det har fastställt, och b) på rimlig 
detaljnivå beskriva vilka åtgärder för 
tillbörlig aktsamhet det har vidtagit för att 
fastställa detta. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/107 

Ändringsförslag  107 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz 
för GUE/NGL-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 7a (ny) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 7a 

 Åtgärder för tillbörlig aktsamhet som 
vidtas av företag i senare led 

 1. Från och med 24 månader efter denna 
förordnings ikraftträdande ska företag i 
senare led visa sin goda vilja och vidta 
alla rimliga åtgärder för att kartlägga och 
hantera riskerna i sin resursleveranskedja 
i enlighet med artiklarna 4 och 5, bl.a. 
genom att 

 a) inrätta ett lämpligt 
företagsförvaltningssystem, 

 b) efter bästa förmåga identifiera 
smältverken och anrikningsverken i sin 
resursleveranskedja, 

 b) bedöma de åtgärder för tillbörlig 
aktsamhet som dessa smältverk och 
anrikningsverk har vidtagit på grundval 
av tillgängliga granskade rapporter 
och/eller, i förekommande fall, annan 
relevant information, 

 c) göra rimliga och lämpliga 
riskreducerande insatser i enlighet med 
sin strategi för tillbörlig aktsamhet och 
sin riskhanteringsplan, och 
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 d) med början 48 månader efter denna 
förordnings ikraftträdande med så stor 
spridning som möjligt, inbegripet på 
internet, årligen offentliggöra sin strategi 
för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan 
och sina åtgärder för en ansvarsfull 
anskaffning av råvaror. 

 2. Alla företag i senare led får genomföra 
dessa insatser genom deltagande i 
industriledda program och säkerställa att 
de gör stegvisa, mätbara och lämpliga 
förbättringar när det gäller efterlevnaden 
av denna artikel. 

 3. Mikroföretag, enligt definitionen i 
artikel 2 qb, i senare led får på frivillig 
basis visa tillbörlig aktsamhet enligt 
punkterna 1 och 2. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/108 

Ändringsförslag  108 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz 
för GUE/NGL-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 7b (ny) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 7b 

 Industriprogram 

 1. Relevanta industrisammanslutningar 
kan lämna in en ansökan till 
kommissionen om att få sitt program 
godkänt enligt denna förordning. En 
sådan ansökan ska bestyrkas med bevis 
och information. 

 2. Om kommissionen på grundval av bevis 
och information som lämnas i enlighet 
med punkt 1 konstaterar att 
industriprogrammet, när det tillämpas av 
en ansvarstagande importör, innebär att 
den ansvarstagande importören kan 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
artiklarna 4, 5, 6 och 7, ska externa 
granskningar som genomförs enligt 
programmet erkännas enligt denna 
förordning. 

 3. Berörda parter ska informera 
kommissionen om alla ändringar eller 
uppdateringar av sådana industriprogram 
som har godkänts i enlighet med punkt 3. 

 4. Kommissionen ska dra tillbaka 
godkännandet om den konstaterar att 
ändringar eller uppdateringar av ett 
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industriprogram försvårar för en 
ansvarstagande importör att uppfylla sina 
skyldigheter enligt artiklarna 4, 5, 6 och 7 
eller om den ansvarstagande importören 
vid upprepade tillfällen eller i betydande 
fall har åsidosatt sina skyldigheter på 
grund av brister i programmet. 

 6. Kommissionen ska upprätta och hålla 
uppdaterat ett internetbaserat register 
över godkända industriprogram. 

Or. en 



 

AM\1061643SV.doc  PE555.216v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

13.5.2015 A8-0141/109 

Ändringsförslag  109 
Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López 
Bermejo 
för GUE/NGL-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 13a (ny) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 13a 

 Utökning av förteckningen över metaller 
och mineraler som omfattas av denna 

förordning 

 1. Kommissionen ska regelbundet granska 
utvecklingen i fråga om kopplingen 
mellan den globala handeln med 
naturresurser och konflikter och 
övergrepp mot och kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, utvecklingen av 
internationella standarder för 
ansvarstagande i anskaffningen och 
erfarenheterna från genomförandet av 
denna förordning. Vid granskningen ska 
kommissionen beakta särskilt den 
information som kommissionen erhållit 
enligt och för tillämpningen av artikel 15 
och den information som tillhandahållits 
av internationella organisationer eller det 
civila samhällets organisationer och 
berörda tredje parter. 

 2. Kommissionen ska regelbundet se över 
förteckningen i bilaga I över mineraler 
och metaller som omfattas av denna 
förordning mot bakgrund av den 
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information som erhållits i enlighet med 
punkt 1 för att effektivt uppnå syftet med 
denna förordning, som anges i artikel 1. 
Bilaga I ska ses över i syfte att utöka 
förteckningen över mineraler och 
metaller som omfattas av denna 
förordning och i syfte att identifiera 
ytterligare viktiga skeden i fråga om 
bearbetningen och spårbarheten i 
leveranskedjorna för dessa mineraler och 
metaller, för att öka den tillbörliga 
aktsamheten i leveranskedjorna. Denna 
översyn ska ske minst var sjätte månad. 

 3. Kommissionen får anta delegerade 
akter för att utöka förteckningen över de 
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning enligt punkt 2. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
ändra bilagorna I och II i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/110 

Ändringsförslag  110 
Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López 
Bermejo 
för GUE/NGL-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 16a (ny) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 16a 

 Bilaga I Förteckning över mineraler och 
metaller som omfattas av denna 

förordning 

 Krom 

 Stenkol 

 Kobalt 

 Koppar 

 Diamanter 

 Guld 

 Jade 

 Lapis lazuli 

 Sällsynta jordartsmetaller 

 Rubiner 

 Safirer 

 Tantal 

 Tenn 

Or. en 

 

 


