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13.5.2015 A8-0141/80 

Muudatusettepanek  80 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

fraktsiooni EFDD 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 2 – lõige 1 – punkt q b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 q b) „toodete valmistamine või toodete 

valmistamiseks lepingute sõlmimine” – 

tegeliku mõju omamine tina, tantaali, 

volframit või kulda sisaldavaid või neist 

koosnevaid mineraale või metalle 

sisaldavate toodete valmistamise üle, 

võttes arvesse fakte ja asjaolusid ning 

mõju, mida ettevõtjad toodete 

valmistamise üle omavad. Ettevõtjaid ei 

loeta tootmist mõjutavaiks, kui nad 

üksnes: lisavad oma kaubamärgi, 

märgise, logo või sildi geneerilisele 

tootele, mille on valmistanud kolmas isik; 

tegelevad kolmanda isiku valmistatud 

toote teenindamise, hoolduse või 

remontimisega; tegelevad 

lepingutingimuste määramise või nende 

üle läbirääkimiste pidamisega tootjaga, 

kes ei ole otseselt seotud toote 

valmistamisega; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/81 

Muudatusettepanek  81 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

fraktsiooni EFDD 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 2 – lõige 1 – punkt q c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (q c) „mikroettevõtja” – ettevõtja, kelle 

heaks töötab vähem kui 10 inimest ning 

kelle aastakäive ja/või aastane 

bilansimaht ei ületa 2 miljonit eurot, nagu 

on määratletud komisjoni 6. mai 2003. 

aasta soovituses C(2003)1422, mis 

käsitleb mikroettevõtjate ning väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate 

määratlust. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/82 

Muudatusettepanek  82 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

fraktsiooni EFDD 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 3 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Enesesertifitseerimine vastutustundliku 

importijana 

Vastutustundliku importija deklaratsioon 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/83 

Muudatusettepanek  83 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Dario 

Tamburrano 

fraktsiooni EFDD 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 3 – lõige 1 

 

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 

või metallide importijad deklareerivad 

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. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/84 

Muudatusettepanek  84 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

fraktsiooni EFDD 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 3 – lõige 2 

 

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, et tagada 

käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluvate mineraalide või metallide 

vastutustundlike importijate kohustuste 

täitmine vastavalt käesoleva määruse 

artiklitele 4, 5, 6 ja 7. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/85 

Muudatusettepanek  85 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

fraktsiooni EFDD 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 3 – lõige 1 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (g a) kui ettevõtja saab põhjendatult 

järeldada, et metallid on saadud ainult 

ringlussevõetud või vanametalli allikatest, 

siis ta, võttes nõuetekohaselt arvesse 

ärilist konfidentsiaalsust ja muid 

konkurentsiga seotud asjaolusid: a) teeb 

oma veendumuse avalikult teatavaks ja b) 

kirjeldab põhjendatud üksikasjalikkusega 

selle veendumuseni jõudmisel rakendatud 

hoolsuskohustuse meetmeid. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/86 

Muudatusettepanek  86 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

fraktsiooni EFDD 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 6 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluvate mineraalide või metallide 

vastutustundlik importija korraldab 

sõltumatuid välisauditeid. 

Käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluvad sulatuskojad ja 

rafineerimistehased korraldavad 

sõltumatuid välisauditeid. 

 (Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 

artiklite 6 ja 7 teksti suhtes. 

Muudatusettepaneku vastuvõtmise korral 

tuleb teha vastavad muudatused.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/87 

Muudatusettepanek  87 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

fraktsiooni EFDD 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 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 7 a 

 Tööstusharude süsteemid 

 1. Asjaomased tööstusharude süsteemid 

võivad esitada komisjonile taotluse selle 

kohta, et nende süsteem akrediteeritaks 

käesoleva määruse kohaselt. 

 Taotlusele lisatakse tõendusmaterjalid ja 

andmed. 

 2. Kui komisjon lõike 1 kohaselt esitatud 

tõendusmaterjalide ja andmete põhjal 

leiab, et tööstusharu süsteem, mida 

vastutustundlik importija tulemuslikult 

rakendab, võimaldab sellel importijal täita 

artiklites 4, 5, 6 ja 7 sätestatud kohustusi, 

tunnustatakse selle süsteemi alusel 

teostatud sõltumatuid välisauditeid 

käesoleva määruse raames. 

 3. Huvitatud osalised teatavad komisjonile 

kõigist lõike 3 kohaselt akrediteeritud 

tööstusharude süsteemide muudatustest 

või ajakohastamistest. 

 4. Komisjon tühistab akrediteerimise, kui 

ta on kindlaks teinud, et tööstusharu 

süsteemis tehtud muudatused või 

ajakohastamised ei võimalda 

vastutustundlikul importijal täita oma 
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artiklites 4, 5, 6 ja 7 sätestatud kohustusi 

või kui nõuete korduv või oluline 

eiramine vastutustundlike importijate 

poolt on seotud süsteemi puudustega. 

 5. Komisjon koostab akrediteeritud 

tööstusharude süsteemide internetipõhise 

registri ja ajakohastab seda. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/88 

Muudatusettepanek  88 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

fraktsiooni EFDD 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 7 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 7 b 

 Tarneahelas allpool asuvate ettevõtjate 

hoolsuskohustusega seotud jõupingutused 

 1. Tarneahelas allpool asuvad ettevõtjad 

teostavad hoolsuskohustust kooskõlas 

OECD suunistega, tehes sealhulgas oma 

võimaluste piires kindlaks ja vaadates läbi 

oma tarneahelasse kuuluvate 

sulatuskodade ja rafineerimistehaste 

hoolsuskohustuse protsessi, tagamaks, et 

nad peavad kinni OECD 

hoolsuskohustuse suunistes esitatud 

hoolsuskohustuse meetmetest. 

Tarneahelas allpool asuvad ettevõtjad 

võivad osaleda tööstusharu hõlmavates 

kavades ning kasutada nende kavade 

pakutavat teavet, et teostada 

hoolsuskohustust kooskõlas OECD 

hoolsuskohustuse suunistega. 

 2. Tarneahelas allpool asuvad ettevõtjad 

teevad teabe oma hoolsuskohustuse 

täitmise meetmete ja tavade kohta 

avalikult kättesaadavaks. 

 3. Tarneahelas allpool asuvad ettevõtjad, 

kes on mikroettevõtted, võivad täita 

lõigetes 1 ja 2 sätestatud hoolsuskohustust 
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vabatahtlikkuse alusel. 

 4. Tarneahelas allpool asuvad ettevõtjad 

järgivad käesolevat artiklit komisjoni 

kehtestatud kriteeriumide alusel alates 

kuupäevast, mil käesoleva määruse 

jõustumisest on möödunud 24 kuud. 

Lõiget 2 järgitakse alates kuupäevast, mil 

käesoleva määruse jõustumisest on 

möödunud 48 kuud. 

 5. Komisjon võtab käesoleva artikli 

rakendamiseks vajalikud meetmed vastu 

kooskõlas käesoleva määruse artikli 13 

lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega. 

 

Or. en 



 

AM\1061659ET.doc  PE555.216v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

13.5.2015 A8-0141/89 

Muudatusettepanek  89 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 
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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 13 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 13 a 

 Ressursside kohaldamisala laiendamine  

 1. Komisjon vaatab korrapäraselt läbi 

asjaolud, mis on seotud ülemaailmse 

loodusvaradega kauplemise rolliga 

konfliktides ning inimõiguste rikkumises 

konflikti- ja riskipiirkondades, 

rahvusvaheliste vastutustundlike 

hankestandardite muutused ja käesoleva 

määruse rakendamisel saadud 

kogemused. Läbivaatamise käigus võtab 

komisjon eelkõige arvesse teavet, mida ta 

on hankinud artikli 15 alusel ja 

eesmärkidel, ning rahvusvaheliste või 

kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 

mõjutatud kolmandate osaliste esitatud 

teavet. 

 2. Komisjon vaatab lõike 1 kohaselt 

saadud teabe põhjal korrapäraselt läbi I 

lisas toodud ressursside reguleerimisala, 

et tõhusalt saavutada käesoleva määruse 

eesmärk, mis on sätestatud artiklis 1. I 

lisa vaadatakse läbi eesmärgiga laiendada 

määruse reguleerimisalasse kuuluvate 

ressursside nimekirja ning määrata 

kindlaks täiendavad ümbertöötlemise ja 

jälgitavuse põhipunktid nimetatud 
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ressursside tarneahelas, et tugevdada 

hoolsuskohustuse täitmist. Selline 

läbivaatamine ei toimu harvemini kui iga 

kuue kuu jooksul. 

 3. Komisjon võib vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, et laiendada hõlmatud 

ressursside nimekirja kooskõlas lõikes 2 

sätestatuga. Komisjonil on volitused I ja 

II lisa muutmiseks kooskõlas ELi 

toimimise lepingu artikliga 290. 

Or. en 

 

 


