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

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

Resolutsiooni ettepanek 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 g a) kui mis tahes ettevõtja saab 

põhjendatult järeldada, et ressursid on 

saadud ainult ringlussevõetud või 

vanametalli allikatest, siis ta, võttes 

nõuetekohaselt arvesse ärilist 

konfidentsiaalsust, a) teeb oma 

veendumuse avalikult teatavaks ja b) 

kirjeldab põhjendatud üksikasjalikkusega 

selle veendumuseni jõudmisel rakendatud 

hoolsusmeetmeid. 

Or. en 
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 Artikkel 7 a 

 Tarneahelas allpool asuvate ettevõtjate 

hoolsuskohustusega seotud jõupingutused 

 1. 24 kuud pärast käesoleva määruse 

jõustumist võtavad tarneahelas allpool 

asuvad ettevõtjad kõik mõistlikud 

meetmed ja teevad heas usus 

jõupingutusi, et selgitada artiklite 4 ja 5 

kohaselt välja oma ressursside tarneahela 

riskid ning neid vähendada, tehes muu 

hulgas järgmist: 

 a) luues nõuetekohase ettevõttejuhtimise 

süsteemi; 

 b) tehes võimaluse korral kindlaks oma 

ressursside tarneahela sulatuskojad ja 

rafineerimistehased; 

 b) hinnates nende sulatuskodade ja 

rafineerimistehaste hoolsuskohustuse 

täitmist kõikide kättesaadavate 

auditeeritud aruannete ja/või vajaduse 

korral muu asjakohase teabe põhjal;  

 c) võttes põhjendatud ja asjakohaseid 

riskimaandamismeetmeid kooskõlas 

hoolsuskohustuse põhimõtete ja 
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riskijuhtimiskavaga ning 

 d) esitades alates 48st kuust pärast 

käesoleva määruse jõustumist igal aastal 

avaliku aruande ja levitades seda 

võimalikult laialdaselt, sh internetis, oma 

tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse 

põhimõtete ja vastutustundliku hankimise 

tavade kohta. 

 2. Kõik tarneahelas allpool asuvad 

ettevõtjad võivad neid meetmeid 

rakendada tööstuspõhistes programmides 

osalemise kaudu ning tagades, et nad 

teevad selle artikli järgimiseks 

järkjärgulisi, mõõdetavaid ja õigeaegseid 

parandusi. 

 3. Artikli 2 punktis q b määratletud 

mikroettevõtjad, mis on tarneahelas 

allpool asuvad ettevõtjad, võivad täita 

lõigetes 1 ja 2 sätestatud hoolsuskohustust 

vabatahtlikkuse alusel.  

Or. en 
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 Artikkel 7 b 

 Tööstusharude süsteemid 

 1. Asjaomased tööstusharude süsteemid 

võivad esitada komisjonile taotluse oma 

süsteemi akrediteeritaks käesoleva 

määruse kohaselt. Taotlusele lisatakse 

tõendusmaterjalid ja andmed. 

 2. Kui komisjon leiab lõike 1 kohaselt 

esitatud tõendusmaterjalide ja andmete 

põhjal, et tööstusharu süsteem, mida 

vastutustundlik importija tulemuslikult 

rakendab, võimaldab sellel 

vastutustundlikul importijal täita artiklites 

4, 5, 6 ja 7 sätestatud kohustusi, 

tunnustatakse käesoleva määruse 

kohaselt süsteemi raames läbi viidud 

välisauditeid. 

 3. Huvitatud isikud teatavad komisjonile 

kõigist lõike 3 kohaselt akrediteeritud 

tööstusharude süsteemide muudatustest 

või ajakohastamistest. 

 4. Komisjon tühistab akrediteerimise, kui 

ta on teinud kindlaks, et tööstusharu 

süsteemis tehtud muudatused või 
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ajakohastamised ei võimalda 

vastutustundlikul importijal täita artiklites 

4, 5, 6 ja 7 sätestatud kohustusi või kui 

nõuete korduv või oluline eiramine 

vastutustundlike importijate poolt on 

seotud süsteemi puudustega. 

 6. Komisjon koostab akrediteeritud 

tööstusharude süsteemide internetipõhise 

registri ja ajakohastab seda. 

Or. en 
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 Artikkel 13 a 

 Ressursside reguleerimisala laiendamine  

 1. Komisjon vaatab korrapäraselt läbi 

asjaolud, mis on seotud ülemaailmse 

loodusvaradega kauplemise rolliga 

konfliktides ning inimõiguste rikkumises 

ja vägivallategudes konflikti- ja 

riskipiirkondades, rahvusvaheliste 

vastutustundlike hankestandardite 

muutused ja käesoleva määruse 

rakendamisel saadud kogemused. 

Läbivaatamise käigus võtab komisjon 

eelkõige arvesse komisjoni poolt artikli 15 

alusel ja eesmärkidel hangitud teavet ning 

rahvusvaheliste või kodanikuühiskonna 

organisatsioonide ja mõjutatud 

kolmandate isikute esitatud teavet. 

 2. Komisjon vaatab lõike 1 kohaselt 

saadud teabe põhjal korrapäraselt läbi I 

lisas sätestatud ressursse puudutava 

reguleerimisala, et saavutada 

tulemuslikult käesoleva määruse eesmärk, 

nagu see on sätestatud artiklis 1. I lisa 

vaadatakse läbi eesmärgiga laiendada 

määruse reguleerimisalasse kuuluvate 
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ressursside nimekirja ning määrata 

kindlaks täiendavad ümbertöötlemise ja 

jälgitavuse põhipunktid nimetatud 

ressursside tarneahelas, et tugevdada 

hoolsuskohustuse täitmist. Selline 

läbivaatamine toimub vähemalt iga kuue 

kuu järel. 

 3. Komisjon võib võtta vastu delegeeritud 

õigusaktid, et laiendada määruse 

reguleerimisalasse kuuluvate ressursside 

nimekirja kooskõlas lõikes 2 sätestatuga. 

Komisjonile antakse õigus I ja II lisa 

muutmiseks kooskõlas ELi toimimise 

lepingu artikliga 290. 

Or. en 
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 Artikkel 16 a 

 I lisa: Määruse reguleerimisalasse 

kuuluvate ressursside nimekiri 

 Kroom 

 Kivisüsi 

 Koobalt 

 Vask 

 Teemandid 

 Kuld 

 Nefriit 

 Lasuriit 

 Haruldased muldmetallid 

 Rubiinid 

 Safiir 

 Tantaal 
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 Tina 

Or. en 


