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Pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Ettepanek: Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS, 

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse 
liidu süsteem konflikti- ja 
riskipiirkondadest pärit loodusvarade 
tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse 
täitmiseks 

millega luuakse liidu süsteem konflikti- ja 
riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, 
volframi ja nende maakide ning kulla 

vastutustundlike importijate tarneahelaga 
seotud hoolsuskohustuse täitmist käsitleva 

enesesertifitseerimise jaoks 
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Põhjendus 9 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Käesolev määrus peegeldab vajadust 

kehtestada hoolsuskohustus kogu 

tarneahela ulatuses alates hankekohast 

kuni lõpptooteni, nõudes kõigilt 

ettevõtjatelt, kes lasevad esmakordselt 

liidu turule määrusega hõlmatud 

loodusvarad ja sealhulgas neid 

loodusvarasid sisaldavad tooted, oma 

tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse 

täitmist ja avalikku aruandlust. 

 Kooskõlas hoolsuskohustuse iseloomuga 

peegeldavad selles määruses kirjeldatud 

individuaalsed hoolsuskohustused 

hoolsuskohustuse protsessi progressiivset 

ja paindlikku iseloomu ning vajadust 

kehtestada sellised kohustused, mis on 

ettevõtja konkreetse olukorraga 

nõuetekohaselt kohandatud. Kohustuste 

kohandamisel arvestatakse ettevõtja 

suurust, finantsvõimendust ja asukohta 

tarneahelas. 
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Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Liikmesriikide pädevad asutused 
vastutavad vastutustundlike importijate 

enesesertifitseerimise kohustuse ühtse 
järgimise tagamise eest, tehes vajalikke 
järelkontrolle, et teha kindlaks, kas 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluvate mineraalide ja/või metallide 

enesesertifitseeritud vastutustundlikud 

importijad täidavad tarneahelaga seotud 

hoolsuskohustust. Nimetatud kontrollide 
protokolle tuleks säilitada vähemalt viis 
aastat. Liikmesriigid kohustuvad 
kehtestama eeskirjad, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse rikkumise korral. 

(14) Liikmesriikide pädevad asutused 
vastutavad ettevõtjate hoolsuskohustuse 
ühtse järgimise tagamise eest, tehes 
vajalikke järelkontrolle. Nimetatud 
kontrollide protokolle tuleks säilitada 
vähemalt viis aastat. Liikmesriigid 
kohustuvad kehtestama eeskirjad, mida 
kohaldatakse käesoleva määruse rikkumise 
korral. 
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Põhjendus 14 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Käesoleva määruse tõhusaks 

rakendamiseks ning konflikti- ja 

riskipiirkondadest pärit loodusvarade 

kasutamisega otseselt seotud 

arenguvajaduste käsitlemiseks tuleks 

rakendada kaasnevaid meetmeid. 

Komisjon ja Euroopa välisteenistus 

peaksid kohaldama ja edasi arendama 

liidu ühtset lähenemisviisi 

vastutustundlikule hankimisele, mis 

algatati ühisteatisega Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule „Konflikti- ja 

riskipiirkondadest pärit mineraalide 

vastutustundlik hankimine. ELi ühtse 

lähenemisviisi suunas”. Eelkõige 

integreeritakse konflikti- ja 

riskipiirkondadest pärit loodusvarade 

vastutustundliku hankimise edendamine 

ning vastutustundliku hankimise 

siseriiklike ja rahvusvaheliste 

hoolsuskohustuse raamistike loomine 

sise- ja välispoliitikasse ning eeskätt 

poliitilistesse ja poliitika üle peetavatesse 

dialoogidesse partnerriikide, kohalike 

omavalitsuste ja erasektori 

sidusrühmadega. Erilist tähelepanu tuleks 

pöörata käsitsi ja mitteametliku 
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kaevandamise sektori panusele ja 

probleemidele, et toetada kohalikke 

elatusvahendeid ja säästvat arengut. 
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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 
julgeolekujõudude12 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 täitmiseks, mis on 

kohustuslik, et kaotada relvastatud 
rühmituste ja julgeolekujõudude12 
kauplemine mineraalide ja metallidega. 
Eesmärk on tagada läbipaistvus ja 
kindlustunne mineraalide ja metallide 

tarneahela suhtes konflikti- ja 
riskipiirkondadest hankimisel. 

__________________ __________________ 
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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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 

 
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 
kõikide ettevõtjate suhtes, kes hangivad 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluvaid mineraale ja metalle. Eesmärk 

on tagada nende tegevuse läbipaistvus ja 

jälgitavus konflikti- ja riskipiirkondadest 

hankimisel, et minimeerida või ära hoida 

vägivaldseid konflikte ja inimõiguste 

rikkumisi, vähendades relvastatud 

rühmituste ja julgeolekujõudude 

võimalusi selliste mineraalide ja 

metallidega kaubelda. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Käesolevat määrust kohaldatakse 

mineraalide ja metallide tarneahela mis 

tahes osas tegutsevate ettevõtjate suhtes, 

kes võivad tarnida või kasutada konflikti- 

ja riskipiirkondadest pärit mineraale või 

metalle. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Selleks, et vältida soovimatuid 

turumoonutusi, tehakse määruses vahet 

tarneahelas ülal- ja allpool asuvate 

ettevõtjate rollide vahel. Hoolsuskohustus 

tuleb kohandada asjaomase ettevõtja 

tegevusega ning tema suuruse ja 

asukohaga tarneahelas. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 c. Komisjon võib tööstusharude 

süsteemide alusel ja kooskõlas OECD 

suunistega anda täiendavaid suuniseid 

kohustuste kohta, mida ettevõtjad peavad 

täitma sõltuvalt nende asukohast 

tarneahelas, ning peab tagama, et süsteem 

hõlmab paindlikku menetlust, milles 

võetakse arvesse VKEde positsiooni. 
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Artikkel 2 – lõige 1 – punkt g 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

g) „importija” – mis tahes füüsiline või 
juriidiline isik, kes deklareerib käesoleva 
määruse reguleerimisalasse kuuluvad 
mineraalid või metallid vabasse ringlusse 
lubamiseks nõukogu määruse (EMÜ) nr 
2913/199213 artikli 79 tähenduses; 

g) „importija” – mis tahes füüsiline või 
juriidiline isik, kes laseb esmakordselt 

turule käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvad mineraalid või 
metallid vabasse ringlusse lubamiseks 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/199213 
artikli 79 tähenduses; 

__________________ __________________ 
13 Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. 
oktoober 1992, millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 
19.10.1992, lk 1). 

13 Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. 
oktoober 1992, millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 
19.10.1992, lk 1). 
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