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13.5.2015 A8-0141/142 

Tarkistus  142 

Maria Arena, David Martin 

S&D-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 

3 artikla – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Vastuullisen tuojan omaehtoinen 

vakuutus 

Vastuullisen tuojan ilmoitus 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/143 

Tarkistus  143 

Maria Arena, David Martin 

S&D-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 

3 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kaikki tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvien mineraalien tai metallien tuojat 

voivat antaa vastuullisen tuojan 

omaehtoisen vakuutuksen ilmoittamalla 

jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 

noudattavansa tässä asetuksessa 

vahvistettuja toimitusketjun due diligence 

-velvoitteita. Ilmoituksen on sisällettävä 

asiakirjat, joissa tuoja vahvistaa 

noudattavansa velvoitteita, mukaan 

luettuna riippumattoman kolmannen 

osapuolen suorittaman tarkastuksen 

tulokset. 

1. Kaikkien tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai 

metallien tuojien on ilmoitettava 

jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 

noudattavansa tässä asetuksessa 

vahvistettuja toimitusketjun due diligence 

-velvoitteita. Ilmoituksen on sisällettävä 

asiakirjat, joissa tuoja vahvistaa 

noudattavansa velvoitteita, mukaan 

luettuna riippumattoman kolmannen 

osapuolen suorittaman tarkastuksen 

tulokset. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/144 

Tarkistus  144 

Maria Arena, David Martin 

S&D-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 

3 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltion toimivaltaisten 

viranomaisten on suoritettava 

asianmukaisia jälkitarkastuksia sen 

varmistamiseksi, että tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai 

metallien vastuullisiksi tuojiksi 

ilmoittautuneet tuojat noudattavat tämän 

asetuksen 4, 5 6 ja 7 artiklan mukaisia 

velvoitteitaan. 

2. Jäsenvaltion toimivaltaisten 

viranomaisten on suoritettava 

asianmukaisia jälkitarkastuksia sen 

varmistamiseksi, että tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai 

metallien vastuulliset tuojat noudattavat 

tämän asetuksen 4, 5 6 ja 7 artiklan 

mukaisia velvoitteitaan. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/145 

Tarkistus  145 

Maria Arena, David Martin 

S&D-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 yritys voi kohtuudella päätellä, 

että varat on johdettu vain kierrätys- tai 

romulähteistä, sen on ottaen 

asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus 

ja muut kilpailunäkökohdat a) julkaistava 

määrityksensä ja b) kuvattava 

kohtuullisen yksityiskohtaisesti 

määrityksen tekemisessä käytetyt due 

diligence -toimenpiteet. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/146 

Tarkistus  146 

Maria Arena, David Martin 

S&D-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 

6 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvien mineraalien tai metallien 

vastuullisen tuojan on teetettävä 

tarkastuksia riippumattomalla kolmannella 

osapuolella. 

Tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvien mineraalien tai metallien 

sulattamojen ja jalostamojen on teetettävä 

tarkastuksia riippumattomalla kolmannella 

osapuolella. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/147 

Tarkistus  147 

Maria Arena, David Martin 

S&D-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 

6 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) sisällytettävä tarkastuksen piiriin kaikki 

vastuullisen tuojan toiminnot, prosessit ja 

järjestelmät, joita käytetään tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 

mineraalien tai metallien toimitusketjun 

due diligence -periaatteiden 

täytäntöönpanoon, mukaan luettuna 

vastuullisen tuojan hallintojärjestelmä, 

riskinhallinto ja tietojen ilmoittaminen, 

a) sisällytettävä tarkastuksen piiriin kaikki 

vastuullisten sulattamojen ja jalostamojen 

toiminnot, prosessit ja järjestelmät, joita 

käytetään tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvien mineraalien tai metallien 

toimitusketjun due diligence -periaatteiden 

täytäntöönpanoon, mukaan luettuna 

vastuullisten sulattamojen ja jalostamojen 

hallintojärjestelmä, riskinhallinto ja 

tietojen ilmoittaminen, 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/148 

Tarkistus  148 

Maria Arena, David Martin 

S&D-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 

6 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) määritettävä tarkastuksen tavoitteeksi 

vastuullisen tuojan toimitusketjun due 

diligence -käytäntöjen noudattaminen 

tämän asetuksen 4, 5 ja 7 artiklan 

mukaisesti, 

b) määritettävä tarkastuksen tavoitteeksi 

vastuullisten sulattamojen ja jalostamojen 

toimitusketjun due diligence -käytäntöjen 

noudattaminen tämän asetuksen 4, 5 ja 

7 artiklan mukaisesti, 

Or. en 

 

 


