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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 7 a 

 Tööstusharude süsteemid 

 1. Asjaomased tööstusharude süsteemid 

võivad esitada komisjonile taotluse selle 

kohta, et nende süsteem käesoleva 

määruse kohaselt akrediteeritaks. 

 Taotlusele lisatakse tõendusmaterjalid ja 

andmed. 

 2. Kui komisjon lõike 1 kohaselt esitatud 

tõendusmaterjalide ja andmete põhjal 

leiab, et tööstusharu süsteem, mida 

vastutustundlik importija tulemuslikult 

rakendab, võimaldab sellel importijal täita 

artiklites 4, 5, 6 ja 7 sätestatud kohustusi, 

tunnustatakse käesoleva määruse 

kohaselt süsteemi raames läbi viidud 

välisauditeid. 

 3. Huvitatud osapooled teatavad 

komisjonile kõigist lõike 3 kohaselt 

akrediteeritud tööstusharude süsteemide 

muudatustest või ajakohastamistest. 

 4. Komisjon tühistab akrediteerimise, kui 

ta on kindlaks teinud, et tööstusharu 

süsteemis tehtud muudatused või 

ajakohastamised ei võimalda 

vastutustundlikul importijal täita oma 
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artiklites 4, 5, 6 ja 7 sätestatud kohustusi 

või kui nõuete korduv või oluline 

eiramine vastutustundlike importijate 

poolt on seotud süsteemi puudustega. 

 5. Komisjon koostab akrediteeritud 

tööstusharude süsteemide internetipõhise 

registri ja ajakohastab seda. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 7 b 

 Tarneahelas allpool asuvate ettevõtjate 

hoolsuskohustusega seotud pingutused 

 1. Käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluvad tarneahelas allpool asuvad 

ettevõtjad peavad vastavalt OECD 

suunistele võtma kõik mõistlikud meetmed 

ja tegema heas usus jõupingutusi, et 

selgitada välja oma ressursside tarneahela 

riskid vastavalt artiklitele 4 ja 5, ning 

nendega tegelema, sealhulgas: 

 a) luues nõuetekohase ettevõttejuhtimise 

süsteemi; 

 b) tehes kõik endast sõltuva, et tuvastada 

sulatuskojad ja rafineerimistehased oma 

ressursside tarneahelas; 

 c) hinnates nende sulatuskodade ja 

rafineerimistehaste hoolsuskohustuse 

täitmist kõikide kättesaadavate 

auditeeritud aruannete ja/või asjakohastel 

juhtudel muu asjakohase teabe põhjal;  

 d) võttes põhjendatud ja asjakohaseid 

riskimaandamismeetmeid kooskõlas 

hoolsuskohustuse põhimõtete ja 

riskijuhtimiskavaga ning 
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 e) esitama igal aastal võimalikult laiale 

üldsusele, sealhulgas ka internetis 

kättesaadava avaliku aruande oma 

tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse 

põhimõtete ja vastutustundliku hankimise 

tavade kohta. 

 2. Kõik tarneahelas allpool asuvad 

ettevõtjad võivad rakendada neid 

meetmeid, osaledes tööstusest lähtuvates 

programmides ning tagades, et nad teevad 

artikli järgimiseks progressiivseid, 

mõõdetavaid ja õigeaegseid parandusi. 

 3. Artikli 2 punktis q b määratletud 

mikroettevõtjad, kes on tarneahelas 

allpool asuvad ettevõtjad, võivad täita 

lõikes 1 ja 2 sätestatud hoolsuskohustust 

vabatahtlikkuse alusel. 

 4. Tarneahelas allpool asuvad ettevõtjad 

järgivad käesolevat artiklit komisjoni 

kehtestatud kriteeriumide alusel alates 

kuupäevast, mil käesoleva määruse 

jõustumisest on möödunud 24 kuud. 

Lõike 1 punkti b järgitakse alates 48 kuu 

möödumisest käesoleva määruse 

jõustumise kuupäevast. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigi pädevad asutused teevad 

vajalikud järelkontrollid, et tagada 

käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluvate mineraalide ja metallide 

enesesertifitseeritud vastutustundlike 

importijate kohustuste täitmine vastavalt 

artiklitele 4, 5, 6 ja 7. 

1. Liikmesriigi pädevad asutused teevad 

vajalikud järelkontrollid, et tagada 

käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluvate mineraalide ja metallide 

vastutustundlike importijate kohustuste 

täitmine vastavalt artiklitele 4, 5, 6 ja 7. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Pädevad asutused vahetavad teavet, 

sealhulgas oma tolliasutustega, 

enesesertifitseerimise ja tehtud 

järelkontrollidega seotud teemade kohta. 

1. Pädevad asutused vahetavad teavet, 

sealhulgas oma tolliasutustega, tehtud 

järelkontrollidega seotud teemade kohta. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kolm aastat pärast käesoleva määruse 

jõustumist ning seejärel iga kuue aasta järel 

teeb komisjon ülevaate käesoleva määruse 

toimimisest ja tulemuslikkusest, kaasa 

arvatud konflikti- ja riskipiirkondadest 

pärit ja reguleerimisalasse kuuluvate 

mineraalide vastutustundliku hankimise 

edendamine ja kulud. Komisjon esitab 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

läbivaatusaruande. 

3. Kolm aastat pärast käesoleva määruse 

jõustumist ning seejärel iga kuue aasta järel 

teeb komisjon ülevaate käesoleva määruse 

toimimisest ja tulemuslikkusest, kaasa 

arvatud sellega hõlmatud loodusvarad, 

ning konflikti- ja riskipiirkondadest pärit ja 

reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide 

vastutustundliku hankimise edendamisest 

ja kuludest. Komisjon esitab Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule 

läbivaatusaruande. 

Or. en 

 

 


