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13.5.2015 A8-0141/106 

Tarkistus  106 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL -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 

4 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 g a) Kun joku yritys voi kohtuudella 

päätellä, että varat on johdettu vain 

kierrätys- tai romulähteistä, sen on 

liikesalaisuus asianmukaisesti huomioon 

ottaen a) julkaistava määrityksensä ja 

b) kuvattava kohtuullisen 

yksityiskohtaisesti määrityksen 

tekemisessä käyttämänsä due diligence 

-toimenpiteet. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/107 

Tarkistus  107 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL -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 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 7 a artikla 

 Toimitusketjun loppupään yritysten Due 

diligence -toimenpiteet  

 1. 24 kuukautta tämän asetuksen 

voimaantulosta kaikkien toimitusketjun 

loppupään yritysten on 4 ja 5 artiklan 

mukaisesti toteutettava hyvässä uskossa 

toimenpiteitä ja ryhdyttävä kaikkiin 

kohtuullisiin toimiin riskien 

tunnistamiseksi varojensa 

toimitusketjussa ja puututtava niihin 

riskeihin muun muassa 

 a) ottamalla käyttöön yrityksen 

asianmukaisen hallintojärjestelmän,  

 b) määrittämällä mahdollisuuksien 

mukaan sulattamot ja jalostamot 

varojensa toimitusketjussa; 

 b) arvioimalla näiden sulattamojen ja 

jalostamojen due diligence -käytännöt 

kaikkien saatavilla olevien 

tarkastusraporttien ja/tai soveltuvin osin 

muiden asiaankuuluvien tietojen 

perusteella. 
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 c) toteuttamalla kohtuullisia ja 

asianmukaisia riskinvähennystoimia 

oman due diligence -periaatteidensa ja 

riskinhallintasuunnitelmansa mukaisesti 

ja 

 d) raportoitava 48 kuukautta tämän 

asetuksen voimaantulosta julkisesti ja 

mahdollisimman laajasti, myös 

internetissä ja vuosittain, vastuullista 

hankintaa koskevista toimitusketjunsa 

due diligence -periaatteista ja 

-käytännöistä. 

 2. Kaikki toimitusketjun loppupään 

yritykset voivat toteuttaa näitä toimia 

teollisuuden johdolla toteutettavien 

ohjelmien kautta ja varmistaa, että ne 

tekevät asteittaisia, mitattavissa olevia ja 

oikea-aikaisia parannuksia tämän 

artiklan säännösten noudattamisessa. 

 3. Edellä 2 artiklan q b kohdassa 

määritellyt mikroyritykset, jotka ovat 

toimitusketjun loppupään yrityksiä, voivat 

toteuttaa due diligence -tarkastuksen 

1 ja 2 kohdan mukaisesti vapaaehtoisena. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/108 

Tarkistus  108 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL -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 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 7 b artikla 

 Toimialakohtaiset järjestelyt 

 1. Asianomaiset toimialakohtaiset 

järjestelyt voivat esittää komissiolle 

hakemuksen siitä, että niiden järjestely 

akkreditoidaan tämän asetuksen nojalla. 

Hakemuksen tueksi on esitettävä 

todisteita ja tietoja. 

 2. Jos komissio toteaa 1 kohdassa 

tarkoitettujen todisteiden ja tietojen 

perusteella, että toimialakohtainen 

järjestely, kun vastuullinen tuoja sitä 

tehokkaasti soveltaa, mahdollistaa 

4, 5, 6 ja 7 artiklassa asetettujen 

velvoitteiden noudattamisen, kolmansien 

osapuolien järjestelyn puitteissa 

suorittamat tarkastukset tunnustetaan 

tämän asetuksen nojalla. 

 3. Asianomaisten osapuolten on 

ilmoitettava komissiolle mahdollisista 

muutoksista tai päivityksistä 3 kohdan 

mukaisesti akkreditoituun 

toimialakohtaiseen järjestelyyn. 

 4. Komissio peruuttaa akkreditoinnin, jos 
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se toteaa, että toimialakohtaiseen 

järjestelyyn tehdyt muutokset tai 

päivitykset vaarantavat vastuullisen 

tuojan kyvyn täyttää asetuksen 4, 5, 6 ja 

7 artiklassa asetetut velvoitteet, tai jos 

vastuullisten tuojien toistuvat ja 

merkittävät määräysten rikkomiset 

liittyvät järjestelyssä ilmeneviin 

puutteisiin. 

 6. Komissio perustaa internet-pohjaisen 

rekisterin akkreditoiduista 

toimialakohtaisista järjestelyistä ja pitää 

rekisterin ajantasaisena. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/109 

Tarkistus  109 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL -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 

13 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 13 a artikla 

 Varoja koskevan soveltamisalan 

laajentaminen 

 1. Komissio tarkastelee säännöllisesti 

uudelleen kehitystä, joka koskee 

luonnonvarojen maailmanlaajuisen 

kaupan vaikutusta konflikteihin ja 

ihmisoikeusrikkomuksiin konfliktialueilla 

ja korkean riskin alueilla, kansainvälisten 

vastuullista hankintaa koskevien 

standardien kehitystä ja tämän asetuksen 

täytäntöönpanosta saatua kokemusta. 

Komissio ottaa uudelleentarkastelussa 

huomioon erityisesti komission 

15 artiklan nojalla ja sitä varten saamat 

tiedot ja kansainvälisten 

kansalaisjärjestöjen ja asianomaisten 

kolmansien osapuolten antamat tiedot. 

 2. Komissio tarkastelee säännöllisesti 

uudelleen liitteessä I määriteltyä varoja 

koskevaa soveltamisalaa 1 kohdan 

mukaisesti saatujen tietojen perusteella, 

jotta tämän asetuksen 1 artiklassa asetettu 

tavoite voidaan saavuttaa tosiasiallisesti. 

Liitettä I tarkastellaan uudelleen 
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asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 

varoja koskevan luettelon laajentamiseksi 

ja toimitusketjujen muuntamista ja 

jäljitettävyyttä koskevien täydentävien 

tärkeiden kohtien määrittämiseksi, jotta 

toimitusketjujen due diligence 

-järjestelmää voidaan vahvistaa. Kyseinen 

uudelleentarkastelu tehdään vähintään 

kuuden kuukauden välein. 

 3. Komissio voi antaa delegoituja 

säädöksiä asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvien varojen luettelon 

laajentamiseksi 2 kohdan mukaisesti. 

Komissiolla on valta muuttaa liitteitä I ja 

II SEUT-sopimuksen 290 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/110 

Tarkistus  110 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López 

Bermejo 

GUE/NGL -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 

16 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 16 a artikla 

 Liite I Luettelo asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvista varoista 

 Kromi 

 Kivihiili 

 Koboltti 

 Kupari 

 Timantit 

 Kulta 

 Jade 

 Lapislatsuli 

 Harvinaiset maametallit 

 Rubiinit 

 Safiiiri 

 Tantaali 

 Tina 

Or. en 

 


