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Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet tar del av rådets 

och kommissionens uttalanden, som 

bifogas denna resolution. 

Or. en 

För kännedom återges uttalandena här: 

Rådets uttalande om Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av krav på 

tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionens importörer av tenn, tantal och volfram, 

malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och 

högriskområden 

”Rådet går undantagsvis med på att till kommissionen delegera befogenheten att anta 

delegerade akter för att ändra tröskelvärdena i bilaga I enligt artikel 1.4 och 1.5, för att 

garantera att tröskelvärdena antas i tid och för att uppfylla målen i denna förordning. Detta 

godkännande påverkar inte tillämpningen av framtida lagstiftningsförslag på handelsområdet 

och inte heller på området för yttre förbindelser i dess helhet.” 

_________________________ 

Kommissionens uttalande 1 om Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av 

krav på tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionens importörer av tenn, tantal och 

volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och 

högriskområden 

”Kommissionen kommer att överväga att lägga fram ytterligare lagstiftningsförslag som riktar 

sig till EU-företag som i sin leveranskedja har produkter som innehåller tenn, tantal, volfram 

eller guld, om den kommer fram till att EU-marknadens samlade insatser inom ramen för den 

ansvarstagande leveranskedjan av mineraler globalt är otillräckliga för att främja ett 

ansvarstagande utbudsbeteende i producentländerna eller om den bedömer att de aktörer i 
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senare led som tillämpar system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i linje med OECD:s 

riktlinjer inte är tillräckligt delaktiga.” 

_________________________ 

Kommissionens uttalande 2 om Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av 

krav på tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionens importörer av tenn, tantal och 

volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och 

högriskområden 

”Kommissionen kommer att, vid utövandet av sin befogenhet att anta delegerade akter enligt 

artikel 1.5, ta vederbörlig hänsyn till målen i denna förordning, särskilt skäl 1, 7, 10 och 17. 

När detta sker ska kommissionen särskilt beakta de specifika riskerna i samband med driften 

av leveranskedjor i tidigare led för guld i konfliktdrabbade områden och högriskområden, 

med beaktande av ställningen för de mikroföretag och små företag i unionen som importerar 

guld till EU.” 

_________________________ 

Kommissionens uttalande 3 om Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av 

krav på tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionens importörer av tenn, tantal och 

volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och 

högriskområden 

”Som reaktion på Europaparlamentets begäran om särskilda riktlinjer är kommissionen villig 

att ta fram resultatindikatorer för ansvarsfull anskaffning av konfliktmineraler. Dessa 

riktlinjer skulle uppmuntra relevanta företag som har över 500 arbetstagare och som är 

skyldiga att redovisa icke-finansiell information enligt direktiv 2014/95/EU att redovisa 

särskild information avseende produkter som innehåller tenn, tantal, volfram eller guld.” 

_________________________ 

 

 

 


