
 

AM\1061640ET.doc  PE555.216v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

13.5.2015 A8-0141/60 

Muudatusettepanek  60 

Marielle de Sarnez 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Liidu süsteem konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide 

ning kulla vastutustundlike importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmist 

käsitleva enesesertifitseerimise jaoks 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määrusega luuakse liidu 

süsteem tarneahelaga seotud 

hoolsuskohustuse täitmise 

enesesertifitseerimiseks, et piirata 

relvastatud rühmituste ja 

julgeolekujõudude
12
 võimalusi tina, 

tantaali, volframi ja nende maakide ning 

kullaga kauplemiseks. Eesmärk on tagada 

läbipaistvus ja kindlustunne konflikti- ja 

riskipiirkondadest hankivate importijate, 

sulatuskodade ja rafineerimistehaste 

tarnetegevuse suhtes. 

1. Käesoleva määrusega luuakse liidu 

süsteem tarneahelaga seotud 

hoolsuskohustuse täitmise 

sertifitseerimiseks, et piirata relvastatud 

rühmituste ja julgeolekujõudude
12
 

võimalusi tina, tantaali, volframi ja nende 

maakide ning kullaga kauplemiseks. 

Eesmärk on tagada läbipaistvus ja 

kindlustunne konflikti- ja 

riskipiirkondadest hankivate importijate, 

sulatuskodade ja rafineerimistehaste 

tarnetegevuse suhtes. 

__________________ __________________ 

12
 „Relvastatud rühmitused ja 

julgeolekujõud” vastavalt määratlusele II 

lisas dokumendile Konflikti- ja 

riskipiirkondadest pärit mineraalide 

vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevad 

OECD hoolsuskohustuse suunised, teine 

väljaanne, OECD Publishing (OECD 

2013). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 

12
 „Relvastatud rühmitused ja 

julgeolekujõud” vastavalt määratlusele II 

lisas dokumendile Konflikti- ja 

riskipiirkondadest pärit mineraalide 

vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevad 

OECD hoolsuskohustuse suunised, teine 

väljaanne, OECD Publishing (OECD 

2013). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesolevas määruses kehtestatakse 

tarneahelaga seotud hoolsuskohustused 

liidu importijate suhtes, kes soovivad 

ennast ise sertifitseerida I lisas sätestatud 

tina, tantaali, volframit ja kulda 

sisaldavate või neist koosnevate 

mineraalide või metallide vastutustundlike 

importijatena. 

2. Käesolevas määruses kehtestatakse 

tarneahelaga seotud hoolsuskohustused 

mineraalide sulatuskodade, rafineerijate 

ja importijate suhtes liidus; samuti 

kohustused nendele sulatatud ja 

rafineeritud metallide importijatele, kes 

soovivad olla sertifitseeritud 

vastutustundlike importijatena. Käesoleva 

määruse reguleerimisalasse kuuluvad 

mineraalid ja metallid on sätestatud I 

lisas. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kõik käesoleva määruse 

reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide 

või metallide importijad võivad end ise 

sertifitseerida vastutustundliku 

importijana, deklareerides liikmesriigi 

pädevale asutusele, et nad täidavad 

käesolevas määruses sätestatud 

tarneahelaga seotud hoolsuskohustust. 

Deklaratsioon peab sisaldama dokumente, 

milles importija kinnitab oma 

kinnipidamist kõnealusest kohustusest 

ning milles sisalduvad ka sõltumatute 

välisauditite tulemused. 

1. Kõik käesoleva määruse 

reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide 

sulatuskojad, rafineerimistehased ja 

importijad deklareerivad liikmesriigi 

pädevale asutusele, et nad täidavad 

käesolevas määruses sätestatud 

tarneahelaga seotud hoolsuskohustust. 

Deklaratsioon peab sisaldama vajalikke 

dokumente, millega tõestatakse, et 

importija neid kohustusi täidab, 

sealhulgas sõltumatu välisauditi abil. 

Or. en 
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Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kõik käesoleva määruse 

reguleerimisalasse kuuluvate sulatatud 

või rafineeritud metallide importijad 

liidus võivad saada sertifitseeritud 

vastutustundliku importijana, 

deklareerides liikmesriigi pädevale 

asutusele, et nad täidavad käesolevas 

määruses sätestatud tarneahelaga seotud 

hoolsuskohustust. Deklaratsioon peab 

sisaldama vajalikke dokumente, millega 

tõestatakse, et importija neid kohustusi 

täidab, sealhulgas sõltumatu välisauditi 

abil. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigi pädevad asutused teevad 

vajalikud järelkontrollid, et tagada 

käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluvate mineraalide või metallide 

enesesertifitseeritud vastutustundlike 

importijate kohustuste täitmine vastavalt 

käesoleva määruse artiklitele 4, 5, 6 ja 7. 

2. Liikmesriigi pädevad asutused teevad 

vajalikud järelkontrollid, tagamaks, et 

mineraalide sulatuskojad, rafineerijad ja 

importijad liidus, samuti sulatatud või 

rafineeritud metallide sertifitseeritud 

vastutustundlikud importijad täidavad 

oma kohustusi vastavalt käesoleva 

määruse artiklitele 4, 5, 6 ja 7. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) seab auditi eesmärgiks vastutustundliku 

importija tarneahelaga seotud 

hoolsuskohustuse täitmise vastavuse 

käesoleva määruse artiklitele 4, 5 ja 7; 

b) annab tulemusi ja seab auditi 

eesmärgiks, lähtudes kogutud tõenditest, 

et sulatuskoja, rafineerija või importija 

tarneahela hoolsuskohustuse tavad 

vastaksid käesoleva määruse artiklitele 4, 5 

ja 7, ning esitab auditi aruandes 

auditeeritavale soovitusi tarneahela 

hoolsuskohustuse tavade parandamiseks, 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Hiljemalt iga aasta 31. märtsiks esitab 

käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluvate mineraalide või metallide 

vastutustundlik importija liikmesriigi 

pädevale asutusele järgmised dokumendid 

eelneva kalendriaasta kohta: 

1. Hiljemalt iga aasta 31. märtsiks esitavad 

kõik käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluvate mineraalide sulatuskojad, 

rafineerimistehased ja importijad liidus, 

samuti sulatatud või rafineeritud 

metallide sertifitseeritud 

vastutustundlikud importijad liikmesriigi 

pädevale asutusele järgmised dokumendid 

eelneva kalendriaasta kohta: 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Sulatatud ja rafineeritud metallide 

sertifitseeritud vastutustundlikud 

importijad vabastatakse käesoleva 

määruse artikli 3 lõikes 1 a sätestatud 

sõltumatu välisauditi kohustusest, kui nad 

esitavad arvestatavaid tõendeid selle 

kohta, et kõik nende tarneahela 

sulatuskojad ja rafineerimistehased 

täidavad käesoleva määruse nõudeid. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Eeldatakse, et kõik sellesse nimekirja 

kantud sulatuskojad ja 

rafineerimistehased täidavad käesoleva 

määruse nõudeid.  

Or. en 
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Põhjendus 16 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Komisjon peaks andma nõukogule ja 

Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru 

sellest, milline on kava mõju. Mitte hiljem 

kui kolm aastat pärast jõustumist ning 

seejärel iga kuue aasta järel vaatab 

komisjon läbi kõnealuse määruse 

toimimise ja tulemuslikkuse, sealhulgas 

konflikti- ja riskipiirkondadest pärit 

mineraalide vastutustundliku hankimise 

edendamisega seonduva. Vajaduse korral 

lisatakse aruannetele asjakohased õigusakti 

ettepanekud, mis võivad sisaldada 

kohustuslikke meetmeid, 

(16) Komisjon peaks andma nõukogule ja 

Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru 

sellest, milline on kava mõju. Mitte hiljem 

kui kolm aastat pärast jõustumist ning 

seejärel iga kuue aasta järel vaatab 

komisjon läbi kõnealuse määruse 

toimimise ja tulemuslikkuse, sealhulgas 

konflikti- ja riskipiirkondadest pärit 

mineraalide vastutustundliku hankimise 

edendamisega seonduva. Lähtuvalt 

mõjuhinnangu tulemustest võidakse 

aruannetele lisada asjakohased õigusakti 

ettepanekud, mis võivad sisaldada 

kohustuslikke meetmeid, sealhulgas 

teavitamiskohustusi; 

Or. en 

 

 


