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13.5.2015 A8-0141/121 

Ändringsförslag  121 
Judith Sargentini, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
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 

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

Förslag till förordning 
Artikel 2 – led qb (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 qb) att tillverka produkter eller låta 
tillverka produkter: att ha visst faktiskt 
inflytande över tillverkningen av 
produkter som innehåller mineraler eller 
metaller som innehåller eller består av 
tenn, tantal, volfram och guld, med 
beaktande av fakta och omständigheter 
samt vilken grad av inflytande som 
företagen har över produktens 
tillverkning. Företagen förväntas inte ha 
något inflytande över tillverkningen om 
de endast sätter sitt företagsnamn, 
varumärke, logotyp eller etikett på en 
generisk produkt som har tillverkats av 
tredje part, ger service till, underhåller 
eller reparerar en produkt som tillverkats 
av tredje part, eller med en tillverkare 
specificerar eller framförhandlar 
avtalsvillkor som inte direkt rör 
tillverkningen av produkten. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/122 

Ändringsförslag  122 
Judith Sargentini, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
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 

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

Förslag till förordning 
Artikel 2 – led qc (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 qc) mikroföretag: ett företag som 
sysselsätter färre än 10 personer och vars 
omsättning och/eller balansomslutning 
inte överstiger 2 miljoner euro per år, 
enligt vad som anges i kommissionens 
rekommendation av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små 
och medelstora företag C(2003)1422. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

13.5.2015 A8-0141/123 

Ändringsförslag  123 
Judith Sargentini, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
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 

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

Förslag till förordning 
Artikel 3 – rubriken 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Självcertifiering som ansvarstagande 

importör 

Deklaration som ansvarstagande importör 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/124 

Ändringsförslag  124 
Judith Sargentini, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
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 

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 importör av mineraler och metaller 

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 

dokumentation där importören bekräftar att 

man uppfyller skyldigheterna, inbegripet 

resultat från utförda oberoende externa 

granskningar. 

Or. en
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13.5.2015 A8-0141/125 

Ändringsförslag  125 
Judith Sargentini, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
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 

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 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. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/126 

Ändringsförslag  126 
Judith Sargentini, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
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 

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 samt andra 
konkurrensfrågor, 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 A8-0141/127 

Ändringsförslag  127 
Judith Sargentini, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
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 

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

Förslag till förordning 
Artikel 6 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den ansvarstagande importör av 
mineraler och metaller som omfattas av 

denna förordning ska låta en oberoende 

extern part utföra granskningar. 

Smältverk och anrikningsverk som 

omfattas av denna förordning ska låta en 

oberoende extern part utföra granskningar. 
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 (Denna ändring är tillämplig på artiklarna 
6 och 7 i deras helhet. Om ändringen antas 
måste hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/128 

Ändringsförslag  128 
Judith Sargentini, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
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 

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

Förslag till förordning 
Artikel 7a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 7a 

 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, om det verkligen 
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 
industriprogram försvårar för en 
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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. 

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

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/129 

Ändringsförslag  129 
Judith Sargentini, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
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 

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

Förslag till förordning 
Artikel 7b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 7b 

 Åtgärder för tillbörlig aktsamhet som 
vidtas av företag i senare led 

 1. Företag i senare led enligt denna 
förordning ska, i enlighet med OECD:s 
riktlinjer, göra ärliga och uppriktiga 
insatser 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) i möjligaste mån identifiera 
smältverken och anrikningsverken i sin 
resursleveranskedja, 

 c) bedöma dessa smältverks och 
anrikningsverks åtgärder för tillbörlig 
aktsamhet på grundval av tillgängliga 
granskade rapporter och/eller annan 
relevant information, 

 d) göra rimliga och lämpliga 
riskreducerande insatser i enlighet med 
sin strategi för tillbörlig aktsamhet och 
sin riskhanteringsplan, och 

 e) offentligt och årligen med så stor 
spridning som möjligt, inbegripet på 
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internet, rapportera om sin strategi för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan och 
sina åtgärder för en ansvarsfull 
råvaruanskaffning. 

 2. Alla företag i senare led får genomföra 
dessa insatser genom deltagande i 
industriledda program och ska 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. 

 4. Företag i senare led ska följa reglerna i 
denna artikel på grundval av kriterier som 
fastställts av kommissionen, från och med 
24 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande. Reglerna i punkt 1 b ska 
följas från och med 48 månader efter 
denna förordnings ikraftträdande.  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/130 

Ändringsförslag  130 
Judith Sargentini, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
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 

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 ansvarsfull 
anskaffning och erfarenheterna från 
genomförandet av denna förordning. 
Under granskningen ska kommissionen 
särskilt beakta den information den 
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 
information som erhållits i enlighet med 
punkt 1 för att effektivt uppnå syftet med 
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denna förordning, angivet 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 aspekter i 
bearbetningen och spårbarheten i 
leveranskedjorna för dessa mineraler och 
metaller, för att öka den tillbörliga 
aktsamheten i leveranskedjorna. En 
sådan 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 fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. 

Or. en 

 

 


