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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 2 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) „vastutustundlik importija” – mis tahes 

importija, kes kasutab 

enesesertifitseerimist vastavalt käesolevas 

määruses kehtestatud nõuetele; 

välja jäetud 

Or. en 
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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 2 – punkt q a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 q a) „tarneahelas allpool asuv ettevõtja” – 

mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes 

tegutseb tarneahela allpool ning laseb 

esimesena liidu turule turustamiseks või 

äritegevuseks kasutamiseks tooteid, mis 

koosnevad hõlmatud mineraalidest ja 

metallidest või sisaldavad neid; 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt q b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 q b) „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, mis käsitleb 

mikroettevõtjate ning väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate määratlust;  

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Enesesertifitseerimine vastutustundliku 

importijana 

Vastutustundliku importija deklaratsioon 

Or. en 
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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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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 

 

 


