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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja toetab igati seadusandliku ettepaneku peamist eesmärki – lõhkuda seosed 
konfliktide ja mineraalide ebaseadusliku kaevandamise vahel. Seoste lõhkumine on äärmiselt 
oluline, sest nn konfliktimineraalid kahjustavad valitsuste pürgimusi kaasava sotsiaal-
majandusliku arengu, hea valitsemistava, õigusriigi ja inimõiguste kaitse suunas. 

OECD ministrite nõukogu võttis konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide 
vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevad OECD hoolsuskohustuse suunised vastu 25. mail 
2011. Suuniste eesmärk on aidata ettevõtjatel järgida inimõiguste austamise põhimõtet ja 
hoiduda konfliktidele kaasa aitamast selle kaudu, kuidas nad toimivad mineraalide 
hankimisel. OECD suuniseid tunnustatakse vabatahtliku rahvusvahelise raamistikuna 
hoolsusmeetmetele, mida võtavad ettevõtjad, kellel on kohustus esitada nn 
konfliktimineraalide kohta aruanne vastavalt Dodd-Franki seaduse jaole 1502. Suuniseid on 
toetanud ka ÜRO ning Lusaka deklaratsioonis, mille on allkirjastanud 11 Ida-Aafrika järvede 
piirkonna rahvusvahelise konverentsi (ICGLR) liikmesriikide riigipead, on teatatud, et OECD 
suuniste protsessid ja standardid integreeritakse loodusvarade ebaseadusliku kasutamise vastu 
võitleva piirkondliku algatuse kuude mehhanismi. Vaatamata kirjeldatud laialdasele toetusele 
on ettevõtjad olnud kõnealuse vabatahtliku hoolsuskohustuse raamistiku kasutuselevõtmisel 
leiged (vaid 12 % on seda teinud).

Võimalik, et ka komisjoni ettepanek oma praegusel kujul, lähtudes mittekahjustamise 
põhimõttest, ei aita asjale kaasa. Arvamuse koostaja on seisukohal, et Euroopa Liit peaks 
selles küsimuses suunanäitajaks olema ning looma kohustusliku enesesertifitseerimise 
mehhanismi konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide 
ning kulla rafineerimistehaste ja importijate jaoks. Selline lähenemisviis oleks kooskõlas 
komisjoni mõjuhinnangu IV valikuvõimalusega. 

Käesolevat ettepanekut võtta vastu määrus tuleks vaadelda laiemas rahvusvahelises 
perspektiivis, mis hõlmab ka arengukoostööd, ja mitte üksnes kaubanduspoliitikat reguleeriva 
omaette õigusaktina. Et tagada tõhus rakendamine, on äärmiselt oluline, et ühisteatises 
„Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlik hankimine. ELi ühtse 
lähenemisviisi suunas” (JOIN (2014) 8) kirjeldatud kaasmeetmed jõustataks käesoleva 
määrusega paralleelselt.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Mineraalsed loodusvarad konflikti- või 
riskipiirkondades on kahtlemata suure 
arendamispotentsiaaliga, kuid võivad 
põhjustada vaidlusi, kui neist saadav tulu 
soodustab vägivaldse konflikti puhkemist 
või jätkumist, kahjustades siseriiklikke 
püüdlusi arengu, hea valitsemistava ja 
õigusriigi poole. Nimetatud piirkondades 
on konflikti ja mineraalide ebaseadusliku 
kasutamise vahelise seose kaotamine rahu 
ja stabiilsuse seisukohast kriitilise 
tähtsusega.

(1) Mineraalsed loodusvarad konflikti- või 
riskipiirkondades on jätkusuutliku 
haldamise korral suure 
arendamispotentsiaaliga, kuid põhjustavad
vaidlusi ning neist saadav tulu soodustab 
vägivaldse konflikti puhkemist või 
jätkumist, kahjustades siseriiklikke 
püüdlusi arengu, hea valitsemistava ja 
õigusriigi poole. Nimetatud piirkondades 
on konflikti ja mineraalide ebaseadusliku 
kasutamise vahelise seose kaotamine rahu 
ja stabiilsuse seisukohast kriitilise 
tähtsusega.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kaevandustööstuses esineb sageli 
inimõiguste rikkumisi, sealhulgas laste 
tööjõu kasutamist, seksuaalset vägivalda, 
inimeste kadumist, inimeste sunniviisilist 
ümberasustamist ning rituaalselt või 
kultuurilooliselt oluliste paikade 
hävitamist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) 7. oktoobril 2010 võttis Euroopa 
Parlament vastu resolutsiooni, milles 
kutsus Euroopa Liitu üles õigusloomele 
USA „konfliktimineraalide” seaduse ehk 

(7) Oma 7. oktoobri 2010. aasta8a, 8. 
märtsi 2011. aasta8b, 5. juuli 2011. aasta8c

ja 26. veebruari 2014. aasta8d

resolutsioonides kutsus Euroopa 
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Dodd-Franki Wall Streeti reformi ja 
tarbijakaitse seaduse (Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection 
Act) peatüki 1502 eeskujul; ühtlasi andis 
komisjon oma 20119. ja 201210. aasta 
teatistes teada kavatsusest uurida võimalusi 
läbipaistvuse suurendamiseks kogu 
tarneahela ulatuses, sealhulgas käsitleda 
hoolsuskohustuse aspekte. Viimati 
osutatud teatises ning kooskõlas 2011. 
aasta mais OECD ministrite nõukogus 
võetud kohustusega soovitas komisjon ka 
tugevamalt toetada ja kasutada OECD 
suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele 
ning OECD hoolsuskohustuse suuniseid, 
seda ka väljaspool OECD liikmesriike.

Parlament liitu üles õigusloomele USA
„konfliktimineraalide” seaduse ehk Dodd-
Franki Wall Streeti reformi ja tarbijakaitse 
seaduse (Dodd-Frank Wall Street Reform 
and Consumer Protection Act) peatüki 
1502 eeskujul; ühtlasi andis komisjon oma 
20119. ja 201210. aasta teatistes teada 
kavatsusest uurida võimalusi läbipaistvuse 
suurendamiseks kogu tarneahela ulatuses, 
sealhulgas käsitleda hoolsuskohustuse 
aspekte. Viimati osutatud teatises ning 
kooskõlas 2011. aasta mais OECD 
ministrite nõukogus võetud kohustusega 
soovitas komisjon ka tugevamalt toetada ja 
kasutada OECD suuniseid 
rahvusvahelistele ettevõtetele ning OECD 
hoolsuskohustuse suuniseid, seda ka 
väljaspool OECD liikmesriike.

__________________ __________________
8a Euroopa Parlamendi 7. oktoobri 2010. 
aasta resolutsioon Kongo Demokraatliku 
Vabariigi suutmatuse kohta kaitsta 
inimõigusi ja õigust.
8b Euroopa Parlamendi 8. märtsi 2011. 
aasta resolutsioon maksunduse ja arengu 
kohta – koostöö arenguriikidega hea 
valitsemistava edendamiseks 
maksundusküsimustes.
8c Euroopa Parlamendi 5. juuli 
2011. aasta resolutsioon ELi 
arengupoliitika mõju suurendamise 
kohta.
8d Euroopa Parlamendi 26. veebruari 
2014. aasta resolutsioon arengu 
edendamise kohta vastutustundlike 
äritavade rakendamise abil ja 
kaevandustööstuse rolli kohta 
arenguriikides.

9´Kaubaturgude ja toorainega seotud 
probleemide lahendamine, KOM(2011) 25 
(lõplik)

9´Kaubaturgude ja toorainega seotud 
probleemide lahendamine, KOM(2011) 25 
(lõplik)

10 Kaubandus, majanduskasv ja areng, 
COM(2012) 22 (final).

10 Kaubandus, majanduskasv ja areng, 
COM(2012) 22 (final).
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva määruse kontekstis on 
tarneahelaga seotud hoolsuskohustus 
jätkuv, ennetav ja reageeriv protsess, mis 
võimaldab ettevõtjatel jälgida ja sooritada 
ostu- ja müügitehinguid nii, et need ei
soodusta konflikti ega selle kahjulikke 
mõjusid.

(9) Käesoleva määruse kontekstis ning 
kooskõlas OECD hoolsuskohustuse 
suunistega on tarneahelaga seotud 
hoolsuskohustus jätkuv, ennetav ja 
reageeriv protsess, mis võimaldab 
ettevõtjatel jälgida ja sooritada tarneahelas 
ülal- ja allpool ostu- ja müügitehinguid nii, 
et need austavad inimõigusi ega soodusta 
konflikti ega selle kahjulikke mõjusid, nii 
otseselt kaevandussektoris kui ka kaudselt 
laiemas kogukonnas.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liidu äriühingud on väljendanud 
avalike konsultatsioonide kaudu oma huvi 
mineraalide vastutustundliku hankimise 
vastu ning esitanud aruandeid kehtivate 
kavade kohta, mille abil kavatsetakse 
saavutada ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
eesmärgid ning rahuldada klientide 
nõudmised ja tarnekindluse vajadused. 
Liidu ettevõtjad on siiski andnud teada ka 
tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse 
täitmisel ette tulevatest arvukatest 
raskustest, mis on tingitud pikkadest ja 
keerukatest ülemaailmsetest 
tarneahelatest, kuhu kuulub suur hulk 
ettevõtjaid, keda iseloomustab sageli 
ebapiisav teadlikkus või eetiline 
ükskõiksus. Komisjon peaks jälgima 
vastutustundliku hankimisega seotud 

(12) Liidu äriühingud on väljendanud 
avalike konsultatsioonide kaudu oma huvi 
mineraalide vastutustundliku hankimise 
vastu ning esitanud aruandeid kehtivate 
kavade kohta, mille abil kavatsetakse 
saavutada ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
eesmärgid ning rahuldada klientide 
nõudmised ja tarnekindluse vajadused. 
Kooskõlas OECD hoolsuskohustuse 
suunistega tõdetakse, et konflikti- ja 
riskipiirkondades on hoolsuskohustuse 
järgimine probleemne, mistõttu tuleb seda 
rakendada paindlikult. Hoolsuskohustuse 
iseloom ja ulatus, mis sobib konkreetse 
ettevõtja tingimustega, sõltub paljudest 
teguritest, sealhulgas ettevõtja suurusest 
ja kohast tarneahelas, arvestades täiel 
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kulusid ja nende võimalikku mõju eeskätt 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
konkurentsivõimele.

määral ka VKEde probleeme.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Sulatuskojad ja rafineerimistehased
on tähtis lüli mineraalide ülemaailmsetes 
tarneahelates, kuna nad on harilikult
viimaseks etapiks, kus hoolsuskohustuse 
täitmist on võimalik mineraali päritolu ja 
järelevalveahelat käsitleva teabe 
kogumise, avalikustamise ja kontrollimise 
teel tulemuslikult tagada. Pärast seda 
ümbertöötlemisetappi peetakse 
mineraalide päritolu kindlakstegemist 
sageli võimatuks. Liidu nimekiri 
vastutustundlikest sulatuskodadest ja 
rafineerimistehastest annaks seega
tarneahelas allpool asuvatele ettevõtjatele
läbipaistvuse ja kindlustunde seoses 
tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse
täitmisega.

(13) Importijad on tähtis lüli mineraalide
ja metallide ülemaailmsetes tarneahelates, 
kuna nad on harilikult paremas 
positsioonis, et koguda, avaldada ja 
kontrollida mineraali ja metalli päritolu ja 
järelevalveahelat käsitlevat teavet. Liidu 
nimekiri vastutustundlikest importijatest 
võiks seega anda läbipaistvuse ja 
kindlustunde tarneahelas allpool asuvatele 
ettevõtjatele, kes peavad olenevalt oma 
asukohast tarneahelas ise täitma 
hoolsuskohustust, nagu on määratletud 
käesolevas määruses ja OECD
hoolsuskohustuse suunistes.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Liikmesriikide pädevad asutused 
vastutavad vastutustundlike importijate
enesesertifitseerimise kohustuse ühtse 
järgimise tagamise eest, tehes vajalikke 
järelkontrolle, et teha kindlaks, kas 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 

(14) Liikmesriikide pädevad asutused 
vastutavad vastutustundlike importijate
sertifitseerimise kohustuse ühtse järgimise 
tagamise eest, tehes vajalikke 
järelkontrolle, et teha kindlaks, kas 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 
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kuuluvate mineraalide ja/või metallide
enesesertifitseeritud vastutustundlikud 
importijad täidavad tarneahelaga seotud 
hoolsuskohustust. Nimetatud kontrollide 
protokolle tuleks säilitada vähemalt viis 
aastat. Liikmesriigid kohustuvad
kehtestama eeskirjad, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse rikkumise korral.

kuuluvate mineraalide ja/või metallide
sertifitseeritud vastutustundlikud 
importijad täidavad tarneahelaga seotud 
hoolsuskohustust. Nimetatud kontrollide 
protokolle tuleks säilitada vähemalt viis 
aastat. Komisjon peaks kehtestama 
eeskirjad, mida kohaldatakse käesoleva 
määruse sätete rikkumise korral, ning 
teavitama neist eeskirjadest liikmesriike.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määruse nõuetekohaseks 
rakendamiseks tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused. Vastutustundlike
sulatuskodade ja rafineerimistehaste
nimekirja ning liikmesriikide pädevate 
asutuste nimekirjaga seotud 
rakendusvolitusi tuleb kasutada kooskõlas 
määrusega (EL) nr 182/201111.

(15) Käesoleva määruse nõuetekohaseks 
rakendamiseks tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused. Vastutustundlike
importijate nimekirja ning liikmesriikide 
pädevate asutuste nimekirjaga seotud 
rakendusvolitusi tuleb kasutada kooskõlas 
määrusega (EL) nr 182/201111.

__________________ _______________
11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 182/2011, 16. veebruar 2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes, 
ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 182/2011, 16. veebruar 2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes, 
ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Selleks et tagada käesoleva 
määruse tulemuslik rakendamine, 
tuvastades pidevalt mineraale ja metalle, 
mille tarnimisega rahastatakse relvastatud 
rühmitusi ja julgeolekujõude konflikti- ja 
riskipiirkondades, peaks komisjonil olema 
õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte I lisas sisalduva 
mineraalide ja metallide nimekirja 
muutmiseks vastavalt vajadusele. On eriti 
oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjon peaks andma nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru 
sellest, milline on kava mõju. Mitte hiljem 
kui kolm aastat pärast jõustumist ning 
seejärel iga kuue aasta järel vaatab 
komisjon läbi kõnealuse määruse 
toimimise ja tulemuslikkuse, sealhulgas 
konflikti- ja riskipiirkondadest pärit 
mineraalide vastutustundliku hankimise 
edendamisega seonduva. Vajaduse korral 
lisatakse aruannetele asjakohased õigusakti 
ettepanekud, mis võivad sisaldada 
kohustuslikke meetmeid,

(16) Komisjon peaks andma nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru 
sellest, milline on kava mõju. Mitte hiljem 
kui kolm aastat pärast jõustumist ning 
seejärel iga kuue aasta järel vaatab 
komisjon läbi kõnealuse määruse 
toimimise ja tulemuslikkuse, sealhulgas 
konflikti- ja riskipiirkondadest pärit 
mineraalide ja metallide vastutustundliku 
hankimise edendamisega seonduva.
Vajaduse korral lisatakse aruannetele 
asjakohased õigusakti ettepanekud,
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse liidu 
süsteem tarneahelaga seotud
hoolsuskohustuse täitmise 
enesesertifitseerimiseks, et piirata
relvastatud rühmituste ja
julgeolekujõudude12 võimalusi tina, 
tantaali, volframi ja nende maakide ning 
kullaga kauplemiseks. Eesmärk on tagada 
läbipaistvus ja kindlustunne konflikti- ja 
riskipiirkondadest hankivate importijate,
sulatuskodade ja rafineerimistehaste
tarnetegevuse suhtes.

1. Käesoleva määrusega luuakse liidu 
süsteem tarneahelaga seotud
hoolsuskohustuseks, mis on kohustuslik,
et kaotada relvastatud rühmituste ja
julgeolekujõudude kauplemine 
mineraalide ja metallidega. Eesmärk on 
tagada läbipaistvus ja kindlustunne seoses 
mineraalide ja metallide tarneahelaga, 
eriti konflikti- ja riskipiirkondadest 
hankivate sulatuskodade ja 
rafineerimistehaste puhul.

__________________
12 „Relvastatud rühmitused ja 
julgeolekujõud” vastavalt määratlusele II 
lisas dokumendile Konflikti- ja 
riskipiirkondadest pärit mineraalide 
vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevad 
OECD hoolsuskohustuse suunised, teine 
väljaanne, OECD Publishing (OECD 
2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Käesolevas määruses kehtestatakse 
tarneahelaga seotud hoolsuskohustused 
liidu importijate suhtes, kes soovivad 
ennast ise sertifitseerida I lisas sätestatud 

2. Käesolevas määruses kehtestatakse 
tarneahelaga seotud hoolsuskohustused
kõikide liidu importijate suhtes, kes
hangivad käesoleva määruse 
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tina, tantaali, volframit ja kulda 
sisaldavate või neist koosnevate
mineraalide või metallide vastutustundlike 
importijatena.

reguleerimisalasse kuuluvaid mineraale 
ja metalle, kooskõlas OECD 
hoolsuskohustuse suunistega. Eesmärk 
on tagada nende tegevuse läbipaistvus ja 
jälgitavus konflikti- ja riskipiirkondadest 
hankimisel, et minimeerida või ära hoida 
vägivaldseid konflikte ja inimõiguste 
rikkumisi, vähendades relvastatud 
rühmituste ja julgeolekujõudude 
võimalusi selliste mineraalide ja 
metallidega kaubelda.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat määrust kohaldatakse 
mineraalide ja metallide tarneahela mis 
tahes osas tegutsevate ettevõtjate suhtes, 
mis võivad tarnida või kasutada konflikti-
ja riskipiirkondadest pärit mineraale või 
metalle.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Selleks, et vältida soovimatuid 
turumoonutusi, tehakse määruses vahet 
tarneahelas ülal- ja allpool asuvate 
ettevõtjate rollide vahel. 
Hoolsuskohustuse täitmine peab vastama 
kõnealuse ettevõtja tegevusele ja tema 
asukohale tarneahelas.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 c (uus)
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Komisjoni ettepanek

2 c. Komisjon võib kootöös 
sertifitseerimisasutustega ja kooskõlas 
OECD suunistega anda täiendavaid 
juhiseid kohustuste kohta, mida ettevõtjad 
peavad täitma, sõltuvalt nende asukohast 
tarneahelas, ning peab tagama, et süsteem 
hõlmab paindlikku menetlust, milles 
võetakse arvesse VKEde positsiooni.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „mineraalid” – I lisas sätestatud tina, 
tantaali ja volframit sisaldavad maagid ja 
kontsentraadid ning kuld;

a) „käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvad mineraalid ja metallid” – kõik I 
lisas sätestatud mineraalid ja metallid;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „metallid” – I lisas sätestatud tina, 
tantaali ja volframit ja kulda sisaldavad 
või neist koosnevad metallid;

välja jäetud 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) „OECD hoolsuskohustuse suunised” 
– konflikti- ja riskipiirkondadest pärit 
mineraalide vastutustundlikke 
tarneahelaid käsitlevad OECD 
hoolsuskohustuse suunised, teine 
väljaanne, OECD Publishing (OECD 
(2013)), sh kõik nõukogu soovitused, lisad 
ja täiendused, mida võidakse 
korrapäraselt muuta või asendada.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „konflikti- ja riskipiirkonnad” –
piirkonnad, mis on relvastatud konfliktis,
ebakindlas konfliktijärgses olukorras või
nõrga või puuduva valitsemistava ja 
julgeolekuga, nagu näiteks läbikukkunud 
riigid, ning piirkonnad, kus esineb 
rahvusvahelise õiguse laiaulatuslikke ja 
süstemaatilisi rikkumisi, kaasa arvatud 
inimõiguste rikkumisi;

e) „konflikti- ja riskipiirkonnad” –
piirkonnad, mis on määratletavad
relvastatud konfliktis, üldise vägivalla
olukorras või muus inimesi kahjustavas 
olukorras oleva piirkonnana, arvestades 
et

i) relvastatud konflikt võib esineda eri 
vormides, näiteks rahvusvahelise või 
mitte-rahvusvahelise iseloomuga konflikt, 
mis võib haarata kahte või enamat riiki 
või hõlmata vabadusvõitlust, mässuliste 
vastuhakku või kodusõda; ning

ii) riskipiirkondades võib olla poliitiliselt 
ebastabiilseid või represseeritud, 
institutsionaalselt nõrku, mitteturvalisi, 
kokkuvarisenud tsiviiltaristuga ja üldise 
vägivalla all kannatavaid piirkondi, 
kusjuures mõlemale on tihti iseloomulik 
inimõiguste ja siseriikliku või 
rahvusvahelise õiguse rikkumine;
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) „tarneahelas allpool asuvad 
ettevõtjad” – metallidega kauplejad ja 
nende vahetajad, komponentide 
valmistajad, toodete valmistajad, 
originaalseadmete valmistajad ja 
jaemüüjad;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „importija” – mis tahes füüsiline või 
juriidiline isik, kes deklareerib käesoleva 
määruse reguleerimisalasse kuuluvad 
mineraalid või metallid vabasse ringlusse 
lubamiseks nõukogu määruse (EMÜ) nr 
2913/199213 artikli 79 tähenduses;

g) „importija” – mis tahes füüsiline või 
juriidiline isik, kes viib esimest korda 
turule käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvad mineraalid või 
metallid vabasse ringlusse lubamiseks 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/199213 
artikli 79 tähenduses;

__________________ __________________
13 Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. 
oktoober 1992, millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 
19.10.1992, lk 1).

13 Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. 
oktoober 1992, millega kehtestatakse 
ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 
19.10.1992, lk 1).

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „vastutustundlik importija” – mis tahes 
importija, kes kasutab 
enesesertifitseerimist vastavalt käesolevas 
määruses kehtestatud nõuetele;

h) „vastutustundlik importija” – mis tahes
mineraalide ja metallide importija, kes
täidab käesolevas määruses kehtestatud
nõudeid;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „vastutustundlik ettevõtja” – iga 
ettevõtja, kes täidab OECD 
hoolsuskohustuse suunistes määratletud 
hoolsuskohustust; 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „enesesertifitseerimine” – teatamine 
oma nõusolekust täita kohustusi seoses 
juhtimissüsteemide, riskijuhtimise, 
välisauditite ja teabe avalikustamisega 
vastavalt käesoleva määruse sätetele;

i) „Euroopa vastutustundliku importija 
sertifikaat” – dokument, mille pädevad 
asutused väljastavad käesoleva määruse
eeskirju järgivale importijale;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt n a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n a) „tarneahelas ülalpool asuvad 
ettevõtjad” – kaevandajad 
(käsitöönduslikud ning väikese- ja 
suuremahulised tootjad), kohalikud 
kauplejad ja eksportijad mineraali ja 
metalli päritoluriigist, rahvusvahelised 
kontsentraadiga kauplejad, mineraali ja 
metalli ümbertöötlejad ning sulatuskojad 
ja rafineerimistehased; 

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt o 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) „tarneahelaga seotud hoolsuskohustus” 
– tina, tantaali, volframi ja nende 
maakide ning kulla vastutustundlike
importijate kohustused seoses nende 
juhtimissüsteemide, riskijuhtimise, 
välisauditite ja teabe avalikustamisega, 
eesmärgiga teha kindlaks konflikti- ja 
riskipiirkondadega seotud tegelikud ja 
potentsiaalsed riskid ja neid käsitleda, et 
hoida ära või leevendada nende 
hanketegevustega seotud kahjulikke 
mõjusid;

o) „tarneahelaga seotud hoolsuskohustus” 
– vastutustundlike ettevõtjate kohustused 
seoses nende juhtimissüsteemide, 
riskijuhtimise, välisauditite ja teabe 
avalikustamisega, eesmärgiga teha 
kindlaks konflikti- ja riskipiirkondadega 
seotud tegelikud ja potentsiaalsed riskid ja 
neid käsitleda, et hoida ära või leevendada 
nende hanketegevustega seotud kahjulikke 
mõjusid, ning tagada, et see tegevus ei 
soodusta ebaseaduslikku kauplemist 
mineraalide ja metallidega ning 
konfliktide rahastamist ega too kaasa 
inimõiguste rikkumisi;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt q a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

q a) „relvastatud rühmitused ja 
julgeolekujõud” – rühmad, millele on 
osutatud OECD hoolsuskohustuse 
suuniste II lisas;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enesesertifitseerimine vastutustundliku 
importijana

Sertifitseerimine vastutustundliku 
importijana

Muudatusettepanek 29

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 sertifitseeritakse 
liikmesriigi pädeva asutuse poolt
vastutustundliku importijana, olles 
deklareerinud, 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.
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Muudatusettepanek 30

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
sertifitseeritud vastutustundlike importijate 
kohustuste täitmine vastavalt käesoleva 
määruse artiklitele 4, 5, 6 ja 7.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtimissüsteemiga seotud kohustused Juhtimissüsteemiga seotud kohustused 
importijate jaoks

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvate mineraalide või metallide
vastutustundlik importija kohustub:

Käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvate mineraalide ja metallide iga
importija kohustub kooskõlas OECD 
hoolsuskohustuse suunistega:

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võtma vastu ning edastama selgelt 
tarnijatele ja avalikkusele oma tarneahela 
põhimõtted mineraalide ja metallide kohta, 
mis võivad pärineda konflikti- ja 
riskipiirkondadest;

a) võtma vastu ning edastama selgelt ja 
süsteemselt tarnijatele ja avalikkusele oma 
tarneahela põhimõtted mineraalide ja 
metallide kohta, mis võivad pärineda 
konflikti- ja riskipiirkondadest;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riskijuhtimisega seotud kohustused Riskijuhtimisega seotud kohustused 
importijate jaoks

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a 

Juhtimissüsteemiga seotud kohustused ja 
riskijuhtimisega seotud kohustused 
ettevõtjate jaoks 

Muu hulgas teevad tarneahelas allpool 
asuvad ettevõtjad oma võimaluste piires 
kindlaks nende tarneahelas olevate 
sulatuskodade ja rafineerimistehaste 
hoolsuskohustuse protsessi ja vaatavad 
selle läbi ning hindavad, kas need peavad 
kinni OECD hoolsuskohustuse suunistes 
esitatud hoolsuskohustuse meetmetest. 
Tarneahelas allpool asuvad ettevõtjad 
võivad osaleda kogu tööstusharu 



PE539.796v05-00 20/27 AD\1055119ET.doc

ET

hõlmavates kavades, milles hinnatakse 
sulatuskodade ja rafineerimistehaste 
kinnipidamist OECD hoolsuskohustuse 
suunistest, ning nad võivad kasutada 
nende kavade pakutavat teavet, et täita 
OECD hoolsuskohustuse suuniste 
soovitusi, ning teha selle teabe üldsusele 
kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) peab kinni OECD hoolsuskohustuse 
suunistes sätestatud auditeerimise 
põhimõtetest, nagu sõltumatus, pädevus ja 
aruandekohuslus.

c) peab kinni OECD hoolsuskohustuse 
suunistes sätestatud auditeerimise 
põhimõtetest, nagu sõltumatus, pädevus ja 
aruandekohuslus, ning mis tahes 
kohalduvast auditeerimise 
reguleerimisalast, kriteeriumidest ja 
tegevustest.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõikide oma tarneahelas olevate
vastutustundlike sulatuskodade või 
rafineerimistehaste nimed ja aadressid;

a) kõikide oma tarneahelas olevate 
sulatuskodade või rafineerimistehaste
ja/või ettevõtjate nimed ja aadressid;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sõltumatud välisauditid iga
vastutustundliku sulatuskoja või 
rafineerimistehase kohta importija 
tarneahelas, mis oleksid kooskõlas 
käesoleva määruse artiklis 6 sätestatud 
reguleerimisala, eesmärgi ja põhimõtetega;

b) sõltumatud välisauditid iga sulatuskoja 
või rafineerimistehase ja/või ettevõtja
kohta importija tarneahelas, mis oleksid 
kooskõlas käesoleva määruse artiklis 6 
sätestatud reguleerimisala, eesmärgi ja 
põhimõtetega;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvate mineraalide või metallide 
vastutustundlik importija avalikustab 
temast tarneahelas vahetult allpool 
paiknevatele ostjatele kogu teabe, mis on 
saadud ja mida säilitatakse importija 
tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse 
kohaselt, võttes nõuetekohaselt arvesse 
ärilist konfidentsiaalsust ja muid 
konkurentsiga seotud asjaolusid.

4. Iga ettevõtja avalikustab temast 
tarneahelas vahetult allpool paiknevatele 
ostjatele kogu teabe, mis on saadud ja mida 
säilitatakse importija tarneahelaga seotud 
hoolsuskohustuse kohaselt, võttes 
nõuetekohaselt arvesse ärilist 
konfidentsiaalsust ja muid konkurentsiga 
seotud asjaolusid.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastutustundlike sulatuskodade ja 
rafineerimistehaste nimekiri

Mineraalide ja metallide vastutustundlike
importijate nimekiri
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide poolt artiklis 15 
nimetatud aruannetes esitatud teabe alusel 
võtab komisjon vastu ja avaldab otsuse, 
milles on loetletud käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide 
vastutustundlike sulatuskodade ja 
rafineerimistehaste nimed ja aadressid.

1. Liikmesriikide poolt artiklis 15 
nimetatud aruannetes esitatud teabe alusel 
võtab komisjon vastu ja avaldab otsuse, 
milles on loetletud käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide
ja metallide vastutustundlike importijate
nimed ja aadressid.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon ajakohastab kõnealuses 
nimekirjas olevat teavet õigeaegselt
Komisjon kustutab nimekirjast nende
sulatuskodade ja rafineerimistehaste
nimed, mida liikmesriigid ei tunnusta enam 
vastutustundlike importijatena artikli 14 
lõike 3 alusel, või mis kuuluvad tunnustuse 
kaotanud vastutustundlike importijate 
tarneahelasse.

4. Komisjon ajakohastab kõnealuses 
nimekirjas olevat teavet õigeaegselt. Iga 
kuue kuu järel kustutab komisjon 
nimekirjast nende importijate nimed, mida 
liikmesriigid ei tunnusta enam 
vastutustundlike importijatena artikli 14 
lõike 3 alusel, või mis kuuluvad tunnustuse 
kaotanud vastutustundlike importijate 
tarneahelasse.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriikide pädevad asutused 
avaldavad aruande, milles on 
üksikasjalikult kirjeldatud mis tahes 
järelkontrollide täielikud leiud koos 
mõistlike selgitustega nende leidudeni 
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jõudmise kohta ja dokumentidega, millel 
pädeva asutuse leiud põhinevad.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a

Teave konflikti- ja riskipiirkondade kohta

Komisjon avaldab tihedas koostöös 
Euroopa välisteenistusega üldsusele ja 
ettevõtjatele asjakohase teabe selle kohta, 
mida peetakse silmas „konfliktipiirkonna” 
või „riskipiirkonna” all ning kuidas need 
kindlaks määratakse.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse sätete rikkumise 
korral annavad liikmesriikide pädevad 
asutused välja teatise parandusmeetme 
kohta, mille vastutustundlik importija on 
kohustatud võtma.

2. Käesoleva määruse sätete rikkumise 
korral teavitavad liikmesriikide pädevad 
asutused vastutustundlikku ettevõtjat 
parandusmeetmest, mille ettevõtja on 
kohustatud võtma.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevas määruses on sätestatud 
kaheaastane üleminekuperiood, et 
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võimaldada mineraalide ja metallide 
importijatel avaliku aruandluse kohustust 
täita.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. OECD suuniste mis tahes muudatusi 
kohaldatakse mutatis mutandis käesoleva 
määruse suhtes.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a

Kaasmeetmed

1. Komisjon esitab üleminekuperioodi 
jooksul seadusandliku ettepaneku, 
millega kehtestatakse kaasmeetmed 
käesoleva määruse tulemuslikkuse 
suurendamiseks kooskõlas ühisteatisega 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
„Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit 
mineraalide vastutustundlik hankimine. 
ELi ühtse lähenemisviisi suunas” (JOIN 
(2014)8).

– Kaasmeetmed, et tagada integreeritud 
ELi lähenemisviis vastutustundliku 
hankimise kohustusele:

a) toetus vastutustundlikult hankivatele 
ettevõtjatele stiimulite, tehnilise abi ja 
suuniste kujul, võttes arvesse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate olukorda 
ja asukohta tarneahelas, et soodustada 
käesoleva määruse nõuetele vastavuse 
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tagamist;

b) jätkuvad poliitilised dialoogid 
kolmandate riikide ja muude 
sidusrühmadega, muu hulgas võimalus 
ühtlustamiseks riiklike ja piirkondlike 
sertifitseerimissüsteemidega ning koostöö 
avaliku ja erasektori algatustega;

c) jätkuv sihtotstarbeline arengukoostöö 
kolmandate riikidega, eelkõige abi 
väljastpoolt konfliktipiirkondi pärit 
mineraalide turustamisel ning kohalikele 
ettevõtjatele paremate tingimuste loomine 
käesoleva määruse järgimiseks; 

d) tihe koostöö liikmesriikidega 
täiendavate algatuste tegemiseks tarbijate, 
investorite ja klientide teavitamise 
valdkonnas ning lisastiimulid ettevõtjate 
vastutustundlikuks käitumiseks, samuti 
liikmesriikide ametiasutuste poolt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2014/24/EL alusel sõlmitud 
hankelepingute täitmisklauslid.

2. Komisjon esitab igal aastal 
tulemusaruande lõike 1 kohaselt 
rakendatud kaasmeetmete ning nende 
mõju ja tulemuslikkuse kohta.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 b

Volituste delegeerimine

Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud akte kooskõlas artikliga 15 c, 
et muuta I lisas sätestatud mineraalide ja 
metallide nimekirja.
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 c

Delegeeritud volituste rakendamine

Artiklis 15 a osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile ... aastaks alates*. Komisjon 
koostab delegeeritud volituste kasutamise 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne ...-aastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

_________________
* Väljaannete talitus: palun lisada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev. 
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