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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

13.5.2015 A8-0141/142 

Muudatusettepanek  142 

Maria Arena, David Martin 

fraktsiooni S&D 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 



 

AM\1061638ET.doc  PE555.216v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

13.5.2015 A8-0141/143 

Muudatusettepanek  143 

Maria Arena, David Martin 

fraktsiooni S&D 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 



 

AM\1061638ET.doc  PE555.216v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

13.5.2015 A8-0141/144 

Muudatusettepanek  144 

Maria Arena, David Martin 

fraktsiooni S&D 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 



 

AM\1061638ET.doc  PE555.216v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

13.5.2015 A8-0141/145 

Muudatusettepanek  145 

Maria Arena, David Martin 

fraktsiooni S&D 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 4 – lõik 1 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (g a) kui ettevõtja saab põhjendatult 

järeldada, et metallid on saadud ainult 

ringlussevõetud materjalist või 

vanametallist, siis ta, võttes 

nõuetekohaselt arvesse ärilist 

konfidentsiaalsust ja muid konkurentsiga 

seotud asjaolusid, a) teeb oma otsuse 

avalikult teatavaks ja b) kirjeldab 

mõistliku üksikasjalikkusega selle 

otsuseni jõudmisel rakendatud 

hoolsuskohustuse meetmeid. 

Or. en 



 

AM\1061638ET.doc  PE555.216v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

13.5.2015 A8-0141/146 

Muudatusettepanek  146 

Maria Arena, David Martin 

fraktsiooni S&D 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 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluvate mineraalide või metallide 

vastutustundlik importija korraldab 

sõltumatuid välisauditeid. 

Käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluvate mineraalide või metallide 

vastutustundlikud sulatuskojad ja 

rafineerimistehased korraldavad 

sõltumatuid välisauditeid. 

Or. en 



 

AM\1061638ET.doc  PE555.216v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

13.5.2015 A8-0141/147 

Muudatusettepanek  147 

Maria Arena, David Martin 

fraktsiooni S&D 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 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) hõlmab kõiki vastutustundliku importija 

tegevusi, protsesse ja süsteeme, mida 

kasutatakse tarneahelaga seotud 

hoolsuskohustuse täitmisel seoses 

käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluvate mineraalide või metallidega, 

kaasa arvatud vastutustundliku importija 

juhtimissüsteem, riskijuhtimine ja teabe 

avalikustamine; 

a) hõlmab kõiki vastutustundliku 

sulatuskoja ja rafineerimistehase 

tegevusi, protsesse ja süsteeme, mida 

kasutatakse tarneahelaga seotud 

hoolsuskohustuse täitmisel seoses 

käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluvate mineraalide või metallidega, 

kaasa arvatud vastutustundliku sulatuskoja 

ja rafineerimistehase juhtimissüsteem, 

riskijuhtimine ja teabe avalikustamine; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

13.5.2015 A8-0141/148 

Muudatusettepanek  148 

Maria Arena, David Martin 

fraktsiooni S&D 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 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) seab auditi eesmärgiks vastutustundliku 

importija tarneahelaga seotud 

hoolsuskohustuse täitmise vastavuse 

käesoleva määruse artiklitele 4, 5 ja 7; 

b) seab auditi eesmärgiks vastutustundliku 

sulatuskoja ja rafineerimistehase 

tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse 

täitmise vastavuse käesoleva määruse 

artiklitele 4, 5 ja 7; 

Or. en 

 


