
 

AM\1061655NL.doc  PE555.216v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

13.5.2015 A8-0141/121 

Amendement  121 

Judith Sargentini, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-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) "die producten vervaardigen of 

laten vervaardigen": het uitoefenen van 

feitelijke invloed op de vervaardiging van 

producten die mineralen of metalen 

bevatten met of bestaande uit tin, tantaal, 

wolfraam en goud, rekening houdend met 

feiten en omstandigheden en met de mate 

waarin  de ondernemingen invloed 

uitoefenen op de vervaardiging van het 

product. Een onderneming wordt niet 

geacht invloed uit te oefenen op de 

vervaardiging wanneer zij alleen: haar 

naam, merk, logo of benaming op een 

door een derde vervaardigd product 

aanbrengt; het onderhoud verzorgt of de 

reparatie verricht van een door een derde 

vervaardigd product; met een fabrikant 

contractuele bepalingen vaststelt of 

daarover onderhandelt die niet 

rechtstreeks verbonden zijn met de 

vervaardiging van het product; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/122 

Amendement  122 

Judith Sargentini, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-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 quater (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (q quater) "micro-onderneming": 

overeenkomstig Aanbeveling C(2003) 

1422 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 en/of het jaarlijkse balanstotaal 

2 miljoen EUR niet overschrijdt; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/123 

Amendement  123 

Judith Sargentini, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-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 A8-0141/124 

Amendement  124 

Judith Sargentini, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-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 A8-0141/125 

Amendement  125 

Judith Sargentini, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-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 
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13.5.2015 A8-0141/126 

Amendement  126 

Judith Sargentini, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-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 4 – letter g bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (g bis) Indien een onderneming 

redelijkerwijs kan aannemen dat 

hulpbronnen uitsluitend zijn verkregen 

uit recyclage of afkomstig zijn van 

schroot, draagt zij er, naar behoren 

rekening houdend met overwegingen van 

bedrijfsvertrouwelijkheid en mededinging, 

zorg voor dat zij: a) haar voornemen 

openbaar maakt; en b) redelijk 

nauwkeurig beschrijft welke maatregelen 

voor passende zorgvuldigheid zij heeft 

genomen bij het maken van dat 

voornemen. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/127 

Amendement  127 

Judith Sargentini, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-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 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De verantwoordelijke importeur van 

mineralen of metalen die binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen, laat audits uitvoeren door een 

onafhankelijke derde. 

De smelt- en raffineringsbedrijven die 

binnen het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen, laten audits uitvoeren 

door een onafhankelijke derde. 

 (Dit amendement is van toepassing op de 

gehele tekst van de artikelen 6 en 7. Bij 

aanneming van dit amendement moet deze 

wijziging ook elders in de tekst worden 

doorgevoerd.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/128 

Amendement  128 

Judith Sargentini, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-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 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 bis 

 Sectorale regelingen 

 1. Relevante sectorale organisaties 

kunnen bij de Commissie een aanvraag 

indienen om hun sectorale regeling in het 

kader van deze verordening te laten 

erkennen. 

 Deze aanvraag wordt gestaafd met 

bewijsstukken en informatie. 

 2. Wanneer de Commissie, op basis van de 

overeenkomstig lid 1 verstrekte 

bewijsstukken en informatie, vaststelt dat 

de sectorale regeling, wanneer deze op 

effectieve wijze door een 

verantwoordelijke importeur wordt 

toegepast, de verantwoordelijke importeur 

in staat stelt aan zijn verplichtingen uit 

hoofde van de artikelen 4, 5, 6 en 7 te 

voldoen, worden audits die uit hoofde van 

de regeling door een derde worden 

verricht, krachtens deze verordening 

erkend. 

 3. De belanghebbende partijen stellen de 

Commissie in kennis van elke wijziging of 

actualisering van een sectorale regeling 

die overeenkomstig lid 3 erkend is. 
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 4. De Commissie trekt de erkenning in als 

zij vaststelt dat een wijziging of 

actualisering van een sectorale regeling 

het vermogen van een verantwoordelijke 

importeur aantast om aan zijn 

verplichtingen krachtens de artikelen 4, 5, 

6 en 7 te voldoen, of indien herhaalde of 

significante gevallen van niet-naleving 

door verantwoordelijke importeurs op 

lacunes in de regeling wijzen. 

 5. De Commissie stelt een internetregister 

van erkende sectorale regelingen op en 

actualiseert dit. 

Or. en 



 

AM\1061655NL.doc  PE555.216v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

13.5.2015 A8-0141/129 

Amendement  129 

Judith Sargentini, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-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 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 ter 

 Passende zorgvuldigheid bij 

downstreamondernemingen 

 1. Downstreamondernemingen als 

bedoeld in deze verordening leveren, 

overeenkomstig de OESO-richtsnoeren, te 

goeder trouw inspanningen en nemen alle 

redelijke maatregelen om de risico's in de 

toeleveringsketen van hun hulpbronnen te 

identificeren en te beoordelen in 

overeenstemming met de artikelen 4 en 5, 

onder meer door: 

 a) een passend bedrijfsbeheersysteem in te 

voeren; 

 b) voor zover mogelijk de smelterijen en 

raffinaderijen in de toeleveringsketen van 

hun hulpbronnen te identificeren; 

 c) de praktijken van passende 

zorgvuldigheid van smelterijen en 

raffinaderijen te beoordelen op basis van 

de beschikbare auditverslagen en/of, in 

voorkomend geval, andere relevante 

gegevens; 

 d) redelijke en passende risicobeperkende 

maatregelen te nemen in 

overeenstemming met hun 

zorgvuldigheidsbeleid en 
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risicobeheersplan; en 

 e) jaarlijks zo breed mogelijk (onder meer 

via het internet) verslag uit te brengen 

over hun beleid van passende 

zorgvuldigheid in de toeleveringsketen en 

hun praktijk inzake het verantwoord 

betrekken van hulpbronnen. 

 2. Alle downstreamondernemingen 

kunnen deze inspanningen leveren door 

middel van deelname aan door de 

industrie gestuurde programma's en 

zorgen ervoor dat ze progressieve, 

meetbare en tijdige verbeteringen maken 

voor de naleving van dit artikel. 

 3. Micro-ondernemingen, als omschreven 

in artikel 2, lid q ter, kunnen op vrijwillige 

basis de in de leden 1 en 2 bedoelde 

maatregelen voor passende 

zorgvuldigheid toepassen. 

 4. Downstreamondernemingen voldoen 

met ingang van ... [24 maanden na de 

datum van inwerkingtreding van deze 

verordening] aan de voorschriften van dit 

artikel op basis van door de Commissie 

vastgestelde criteria.  Lid 1, punt b, is van 

toepassing met ingang van [48 maanden 

na de datum van inwerkingtreding van 

deze verordening].  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/130 

Amendement  130 

Judith Sargentini, Ska Keller 

namens de Verts/ALE-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 13 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 13 bis 

 Uitbreiding van het toepassingsgebied van 

de hulpbronnen 

 1. De Commissie beziet regelmatig de 

ontwikkelingen met betrekking tot de 

bijdrage van de wereldwijde handel in 

natuurlijke hulpbronnen tot conflicten en 

schendingen van de mensenrechten in 

conflict- en hoogrisicogebieden, de 

ontwikkeling van internationale normen 

voor het verantwoord betrekken van 

hulpbronnen en de ervaring die is 

opgedaan met de tenuitvoerlegging van 

deze verordening. De Commissie houdt 

daarbij in het bijzonder rekening met de 

informatie die zij verkregen heeft 

krachtens en voor de toepassing van 

artikel 15 en met de door internationale 

organisaties of organisaties uit het 

maatschappelijk middenveld en betrokken 

derde partijen beschikbaar gestelde 

informatie. 

 2. De Commissie herziet regelmatig de 

hulpbronnen die binnen de werkingssfeer 

van de verordening vallen, zoals 

beschreven in bijlage I, in het licht van de 

overeenkomstig lid 1 verkregen 

informatie, om het doel van deze 
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verordening, als vermeld in artikel 1, 

daadwerkelijk te bereiken. Bijlage I wordt 

herzien om de lijst van onder de 

verordening vallende hulpbronnen uit te 

breiden en om extra knelpunten in de 

transformatie en traceerbaarheid in 

toeleveringsketens van onder de 

verordening vallende hulpbronnen te 

identificeren teneinde de passende 

zorgvuldigheid in de toeleveringsketen te 

vergroten. Deze beoordeling vindt ten 

minste om de zes maanden plaats. 

 3. De Commissie kan gedelegeerde 

handelingen vaststellen teneinde de lijst 

van onder de verordening vallende 

hulpbronnen als vermeld in lid 2 uit te 

breiden. De Commissie is bevoegd om 

wijzigingen aan te brengen in bijlage I en 

bijlage II overeenkomstig artikel 290 

VWEU. 

Or. en 

 

 

 


