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13.5.2015 A8-0141/60 

Tarkistus  60 

Marielle de Sarnez 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tällä asetuksella perustetaan 

omaehtoiseen vakuutukseen perustuva 

toimitusketjun due diligence -periaatteita 

koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan 

estää aseistettujen ryhmien ja 

turvallisuusjoukkojen
12
 tinalla, tantaalilla, 

volframilla ja niiden malmeilla sekä 

kullalla käymä kauppa. Sen tarkoituksena 

on tarjota avoimuutta ja varmuutta 

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 

hankintoja tekevien tuojien, sulattamojen ja 

jalostamojen hankintakäytäntöjen osalta. 

1. Tällä asetuksella perustetaan 

sertifiointiin perustuva toimitusketjun due 

diligence -periaatteita koskeva unionin 

järjestelmä, jotta voidaan estää 

aseistettujen ryhmien ja 

turvallisuusjoukkojen
12
 tinalla, tantaalilla, 

volframilla ja niiden malmeilla sekä 

kullalla käymä kauppa. Sen tarkoituksena 

on tarjota avoimuutta ja varmuutta 

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 

hankintoja tekevien tuojien, sulattamojen ja 

jalostamojen hankintakäytäntöjen osalta. 

__________________ __________________ 

12
 ’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ 

sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n 

ohjeiden OECD Due Diligence Guidance 

for Responsible Supply Chains of Minerals 

from Conflict-Affected and High-Risk 

Areas: Second Edition liitteessä II; OECD 

Publishing, OECD, 2013. 

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

en. 

12
 ’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ 

sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n 

ohjeiden OECD Due Diligence Guidance 

for Responsible Supply Chains of Minerals 

from Conflict-Affected and High-Risk 

Areas: Second Edition liitteessä II; OECD 

Publishing, OECD, 2013. 

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

en. 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

13.5.2015 A8-0141/61 

Tarkistus  61 

Marielle de Sarnez 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sellaisia 

unionin tuojia koskevat toimitusketjun due 

diligence -velvoitteet, jotka omaehtoisen 

vakuutuksensa mukaisesti ilmoittavat 

olevansa sellaisten mineraalien tai 

metallien vastuullisia tuojia, jotka 

sisältävät tinaa, tantaalia, volframia ja 

kultaa tai koostuvat niistä liitteen I 

mukaisesti. 

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sellaisia 

unionin sulattamoita, jalostamoja ja 

mineraalien tuojia koskevat toimitusketjun 

due diligence -velvoitteet ja sulatettujen ja 

jalostettujen metallien tuojia koskevat 

velvoitteet, jotka pyynnöstä sertifioidaan 

vastuullisiksi tuojiksi. Tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvat mineraalit ja 

metallit määritellään liitteessä I. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/62 

Tarkistus  62 

Marielle de Sarnez 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

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

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kaikki tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvien mineraalien tai metallien tuojat 

voivat antaa vastuullisen tuojan 

omaehtoisen vakuutuksen ilmoittamalla 

jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 

noudattavansa tässä asetuksessa 

vahvistettuja toimitusketjun due diligence 

-velvoitteita. Ilmoituksen on sisällettävä 

asiakirjat, joissa tuoja vahvistaa 

noudattavansa velvoitteita, mukaan 

luettuna riippumattoman kolmannen 

osapuolen suorittaman tarkastuksen 

tulokset. 

1. Kaikkien tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai 

metallien sulattamojen, jalostamojen ja 

tuojien on ilmoitettava jäsenvaltion 

toimivaltaiselle viranomaiselle 

noudattavansa tässä asetuksessa 

vahvistettuja toimitusketjun due diligence 

-velvoitteita. Ilmoituksen on sisällettävä 

tarpeelliset asiakirjat, jotka osoittavat 

tuojan noudattavan näitä velvoitteita, 

mukaan luettuna riippumattoman 

kolmannen osapuolen suorittama 

tarkastus. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/63 

Tarkistus  63 

Marielle de Sarnez 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

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

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kaikki tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien sulatettujen tai 

jalostettujen metallien tuojat voivat saada 

vastuullisen tuojan sertifioinnin 

ilmoittamalla jäsenvaltion toimivaltaiselle 

viranomaiselle noudattavansa tässä 

asetuksessa vahvistettuja toimitusketjun 

due diligence -velvoitteita. Ilmoituksen on 

sisällettävä tarvittavat asiakirjat, jotka 

osoittavat tuojan noudattavan näitä 

velvoitteita, mukaan luettuna 

riippumattoman kolmannen osapuolen 

suorittama tarkastus. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/64 

Tarkistus  64 

Marielle de Sarnez 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

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

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltion toimivaltaisten 

viranomaisten on suoritettava 

asianmukaisia jälkitarkastuksia sen 

varmistamiseksi, että tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien mineraalien 

tai metallien vastuullisiksi tuojiksi 

ilmoittautuneet tuojat noudattavat tämän 

asetuksen 4, 5 6 ja 7 artiklan mukaisia 

velvoitteitaan. 

2. Jäsenvaltion toimivaltaisten 

viranomaisten on suoritettava 

asianmukaisia jälkitarkastuksia sen 

varmistamiseksi, että unionin sulattamot, 

jalostamot ja mineraalien tuojat sekä 

sulatettujen tai jalostettujen metallien 

vastuullisiksi tuojiksi sertifioidut tuojat 

noudattavat tämän asetuksen 4, 5 6 ja 

7 artiklan mukaisia velvoitteitaan. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/65 

Tarkistus  65 

Marielle de Sarnez 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

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

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) määritettävä tarkastuksen tavoitteeksi 

vastuullisen tuojan toimitusketjun due 

diligence -käytäntöjen noudattaminen 

tämän asetuksen 4, 5 ja 7 artiklan 

mukaisesti, 

b) kerättävä havaintoja ja määritettävä 

tarkastuksen tavoitteeksi päätellä 

todisteiden perusteella ovatko sulattamon, 

jalostamon tai tuojan toimitusketjun due 

diligence -käytännöt tämän asetuksen 4, 5 

ja 7 artiklan mukaisia, ja annettava 

tarkastuskertomukseen suosituksia siitä, 

miten tarkastuksen kohde voi parantaa 

toimitusketjunsa due diligence 

-käytäntöjä,  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/66 

Tarkistus  66 

Marielle de Sarnez 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

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

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvien mineraalien tai metallien 

vastuullisen tuojan on toimitettava kunkin 

vuoden 31 päivään maaliskuuta mennessä 

jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 

seuraavat asiakirjat, jotka kattavat 

edeltävän kalenterivuoden: 

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvien mineraalien sulattamon, 

jalostamon tai tuojan sekä sulatettujen tai 

jalostettujen metallien vastuulliseksi 

sertifioidun tuojan on EU:n alueella 

toimitettava kunkin vuoden 31 päivään 

maaliskuuta mennessä jäsenvaltion 

toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat 

asiakirjat, jotka kattavat edeltävän 

kalenterivuoden: 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/67 

Tarkistus  67 

Marielle de Sarnez 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

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

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Vastuullisiksi tuojiksi sertifioidut 

sulatettujen ja jalostettujen metallien 

tuojat vapautetaan tämän asetuksen 

3 artiklan 1 kohdan mukaisesta 

velvollisuudesta toteuttaa riippumattoman 

kolmannen osapuolen suorittama 

tarkastus, jos ne voivat toimittaa 

konkreettiset todisteet siitä, että niiden 

toimitusketjuun kuuluvat sulattamot ja 

jalostamot ovat tämän asetuksen 

säännösten mukaisia. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/68 

Tarkistus  68 

Marielle de Sarnez 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

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

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Tähän luetteloon kuuluvien sulattamojen 

ja jalostamojen oletetaan olevan 

asetuksen säännösten mukaisia. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/69 

Tarkistus  69 

Marielle de Sarnez 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Komissio raportoi neuvostolle ja 

Euroopan parlamentille säännöllisesti 

järjestelmän vaikutuksista. Komissio 

tarkastelee viimeistään kolme vuotta 

asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes 

vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja 

vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen 

soveltamisalaan kuuluvien mineraalien 

vastuullisen hankinnan edistäminen 

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta. 

Kertomuksiin liitetään tarvittaessa 

asiaankuuluvia säädösehdotuksia, joihin 

saattaa sisältyä pakollisia toimenpiteitä, 

(16) Komissio raportoi neuvostolle ja 

Euroopan parlamentille säännöllisesti 

järjestelmän vaikutuksista. Komissio 

tarkastelee viimeistään kolme vuotta 

asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes 

vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja 

vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen 

soveltamisalaan kuuluvien mineraalien 

vastuullisen hankinnan edistäminen 

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta. 

Vaikutustenarvioinnin tulosten 

perusteella kertomuksiin liitetään 

tarvittaessa asiaankuuluvia 

säädösehdotuksia, joihin saattaa sisältyä 

pakollisia toimenpiteitä, kuten 

tiedonantovelvoitteita; 

Or. en 

 

 


