
 

AM\1061651FI.doc  PE555.216v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

13.5.2015 A8-0141/149 

Tarkistus  149 

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 

7 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 7 a 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 

se toteaa, että toimialakohtaiseen 

järjestelyyn tehdyt muutokset tai 

päivitykset vaarantavat vastuullisen 
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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. 

 5. Komissio perustaa internet-pohjaisen 

rekisterin akkreditoiduista 

toimialakohtaisista järjestelyistä ja pitää 

rekisterin ajantasaisena. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/150 

Tarkistus  150 

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 

7 b artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 7 b artikla 

 Toimitusketjun loppupään yritysten Due 

diligence -toimenpiteet  

 1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvien toimitusketjun loppupään 

yritysten on OECD:n ohjeiden mukaisesti 

toteutettava hyvässä uskossa toimenpiteitä 

ja ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin 

toimiin riskien tunnistamiseksi varojensa 

toimitusketjussa 4 ja 5 artiklan mukaisesti 

ja puututtava niihin riskeihin muun 

muassa 

 a) ottamalla käyttöön yrityksen 

asianmukaisen hallintojärjestelmän,  

 b) määrittämällä parhaan kykynsä 

mukaan sulattamot ja jalostamot varojen 

toimitusketjussaan, 

 c) arvioimalla näiden sulattamojen ja 

jalostamojen due diligence -käytännöt 

kaikkien saatavilla olevien 

tarkastusraporttien ja/tai soveltuvin osin 

muiden asiaankuuluvien tietojen 

perusteella, 

 d) toteuttamalla kohtuullisia ja 

asianmukaisia riskinvähennystoimia 

oman due diligence -periaatteidensa ja 

riskinhallintasuunnitelmansa mukaisesti 
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ja 

 e) raportoimalla julkisesti 

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 qb kohdassa 

määritellyt mikroyritykset, jotka ovat 

toimitusketjun loppupään yrityksiä, voivat 

toteuttaa due diligence -tarkastuksen 

1 ja 2 kohdan mukaisesti vapaaehtoisena. 

 4. Toimitusketjun loppupään yritysten on 

noudatettava tätä artiklaa komission 

määrittelemien vaatimusten mukaisesti 

24 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta. Edellä olevaa 1 b kohtaa 

on noudatettava 48 kuukauden kuluttua 

tämän asetuksen voimaantulosta. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/151 

Tarkistus  151 

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 

10 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. 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. 

1. 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 A8-0141/152 

Tarkistus  152 

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 

12 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 

vaihdettava tietoja, mukaan luettuna 

maansa tulliviranomaisten kanssa, 

omaehtoisiin vakuutuksiin ja 

suoritettuihin jälkitarkastuksiin liittyvistä 

seikoista. 

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 

vaihdettava tietoja, mukaan luettuna 

maansa tulliviranomaisten kanssa, 

suoritettuihin jälkitarkastuksiin liittyvistä 

seikoista. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/153 

Tarkistus  153 

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 

15 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio tarkastelee kolme vuotta 

asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes 

vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja 

vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen 

soveltamisalaan kuuluvien, 

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 

peräisin olevien mineraalien vastuullisen 

hankinnan edistäminen ja kustannukset. 

Komissio toimittaa tarkastelua koskevan 

kertomuksen Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle. 

3. Komissio tarkastelee kolme vuotta 

asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes 

vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja 

vaikuttavuutta, mukaan luettuna asetuksen 

piiriin kuuluvat luonnonvarat, sen 

soveltamisalaan kuuluvien, 

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 

peräisin olevien mineraalien vastuullisen 

hankinnan edistäminen ja kustannukset. 

Komissio toimittaa tarkastelua koskevan 

kertomuksen Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle. 

Or. en 

 

 


