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13.5.2015 A8-0141/142 

Ändringsförslag  142 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-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 A8-0141/143 

Ändringsförslag  143 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-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 A8-0141/144 

Ändringsförslag  144 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-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 A8-0141/145 

Ändringsförslag  145 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-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 – punkt 1 – 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 



 

AM\1061657SV.doc  PE555.216v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

13.5.2015 A8-0141/146 

Ändringsförslag  146 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-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 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den ansvarstagande importör av mineraler 

och metaller som omfattas av denna 

förordning ska låta en oberoende extern 

part utföra granskningar. 

De ansvarstagande smältverk och 

anrikningsverk inom mineraler och 

metaller som omfattas av denna förordning 

ska låta en oberoende extern part utföra 

granskningar. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/147 

Ändringsförslag  147 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-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 – punkt 2 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) omfatta alla den ansvarstagande 

importörens verksamheter, förfaranden 

och system som används för att genomföra 

tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för 

mineraler och metaller som omfattas av 

denna förordning, inbegripet importörens 

förvaltningssystem, riskhantering och 

uppgiftslämnande, 

a) omfatta alla de ansvarstagande 

smältverkens och anrikningsverkens 

verksamheter, förfaranden och system som 

används för att genomföra tillbörlig 

aktsamhet i leveranskedjan för mineraler 

och metaller som omfattas av denna 

förordning, inbegripet smältverkens och 

anrikningsverkens förvaltningssystem, 

riskhantering och uppgiftslämnande, 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

13.5.2015 A8-0141/148 

Ändringsförslag  148 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-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 – punkt 2 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) ha till syfte att fastställa om den 

ansvarstagande importörens åtgärder för 

tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan 

överensstämmer med artiklarna 4, 5 och 7 i 

denna förordning, och 

b) ha till syfte att fastställa om de 

ansvarstagande smältverkens och 

anrikningsverkens åtgärder för tillbörlig 

aktsamhet i leveranskedjan 

överensstämmer med artiklarna 4, 5 och 7 i 

denna förordning, och 

Or. en 

 

 


