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Tarkistus 24
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien tinan, tantaalin ja 
volframin, niiden malmien ja kullan
toimitusketjuun sovellettavan, 
vastuullisten tuojien omaehtoiseen 
vakuutukseen perustuvan unionin due 
diligence -järjestelmän perustamisesta

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien luonnonvarojen
toimitusketjuun sovellettavan unionin due 
diligence -järjestelmän perustamisesta

Or. en

Tarkistus 25
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien tinan, tantaalin ja 
volframin, niiden malmien ja kullan
toimitusketjuun sovellettavan, 
vastuullisten tuojien omaehtoiseen 
vakuutukseen perustuvan unionin due 
diligence -järjestelmän perustamisesta

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien luonnonvarojen
toimitusketjuun sovellettavan unionin due 
diligence -järjestelmän perustamisesta

Or. en



PE549.420v01-00 4/334 AM\1051627FI.doc

FI

Tarkistus 26
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien tinan, tantaalin ja 
volframin, niiden malmien ja kullan 
toimitusketjuun sovellettavan, 
vastuullisten tuojien omaehtoiseen 
vakuutukseen perustuvan unionin due 
diligence -järjestelmän perustamisesta

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien tinan, tantaalin ja 
volframin, niiden malmien ja kullan 
toimitusketjuun sovellettavan, tuojien, 
jalostusyritysten ja loppukäyttäjien 
pakolliseen raportointiin perustuvan 
unionin due diligence -järjestelmän 
perustamisesta

Or. de

Tarkistus 27
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien tinan, tantaalin ja 
volframin, niiden malmien ja kullan 
toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten 
tuojien omaehtoiseen vakuutukseen
perustuvan unionin due diligence 
-järjestelmän perustamisesta

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien tinan, tantaalin ja 
volframin, niiden malmien ja kullan 
toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten 
tuojien omaehtoiseen ilmoitukseen
perustuvan unionin due diligence 
-järjestelmän perustamisesta
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Or. en

Perustelu

”Omaehtoinen ilmoitus” on tämän asetuksen tarkoitukseen parempi termi kuin ”omaehtoinen 
vakuutus”.

Tarkistus 28
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien tinan, tantaalin ja 
volframin, niiden malmien ja kullan
toimitusketjuun sovellettavan, 
vastuullisten tuojien omaehtoiseen 
vakuutukseen perustuvan unionin due 
diligence -järjestelmän perustamisesta

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien luonnonvarojen
toimitusketjuun sovellettavan unionin due 
diligence -järjestelmän perustamisesta

Or. en

Tarkistus 29
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien tinan, tantaalin ja 

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien tinan, tantaalin ja 
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volframin, niiden malmien ja kullan 
toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten 
tuojien omaehtoiseen vakuutukseen 
perustuvan unionin due diligence 
-järjestelmän perustamisesta

volframin, niiden malmien ja kullan 
toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten 
toimijoiden omaehtoiseen vakuutukseen 
perustuvan unionin due diligence 
-järjestelmän perustamisesta

Or. en

Tarkistus 30
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Luonnon mineraalivarat 
konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla 
voivat – vaikkakin niillä on suurta 
potentiaalia kehityksen kannalta – olla 
kiistanaihe, jos niistä saatavia tuloja 
käytetään ruokkimaan väkivaltaisen 
konfliktin puhkeamista tai jatkumista ja 
vaikeutetaan näin kehitystä, hyvää 
hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia 
kansallisia pyrkimyksiä. Näillä alueilla 
konfliktien ja mineraalien laittoman 
hyödyntämisen välisen yhteyden 
katkaiseminen on ratkaisevaa rauhan ja 
vakauden kannalta.

(1) Luonnon mineraalivarat 
konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla 
voivat – vaikkakin niillä on suurta 
potentiaalia kehityksen kannalta – olla 
kiistanaihe, jos niistä saatavia tuloja 
käytetään ruokkimaan väkivaltaisen 
konfliktin puhkeamista tai jatkumista ja 
vaikeutetaan näin kehitystä, hyvää 
hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia 
kansallisia pyrkimyksiä. Naiset ja lapset 
kärsivät suhteettomasti näistä 
konflikteista, ja he joutuvat 
järjestelmällisen fyysisen ja seksuaalisen 
väkivallan uhreiksi. Tällainen väkivalta 
on tunnustettu kansainvälisesti 
sotarikokseksi, ja aseistetut ryhmät 
käyttävät sitä aseena sodassa. Näillä 
alueilla konfliktien ja mineraalien 
laittoman hyödyntämisen välisen yhteyden 
katkaiseminen on ratkaisevaa rauhan ja 
vakauden sekä ihmisoikeuksien kannalta.

Or. en

Tarkistus 31
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Luonnon mineraalivarat
konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla 
voivat – vaikkakin niillä on suurta 
potentiaalia kehityksen kannalta – olla 
kiistanaihe, jos niistä saatavia tuloja 
käytetään ruokkimaan väkivaltaisen 
konfliktin puhkeamista tai jatkumista ja 
vaikeutetaan näin kehitystä, hyvää 
hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia 
kansallisia pyrkimyksiä. Näillä alueilla 
konfliktien ja mineraalien laittoman 
hyödyntämisen välisen yhteyden 
katkaiseminen on ratkaisevaa rauhan ja 
vakauden kannalta.

(1) Luonnonvarat konfliktialueilla ja 
korkean riskin alueilla voivat – vaikkakin 
niillä on suurta potentiaalia kehityksen 
kannalta – olla kiistanaihe, jos niistä 
saatavia tuloja käytetään ruokkimaan 
väkivaltaisen konfliktin puhkeamista tai 
jatkumista ja vaikeutetaan näin kehitystä, 
hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiota 
koskevia kansallisia pyrkimyksiä. Näillä 
alueilla konfliktien ja luonnonvarojen
laittoman hyödyntämisen välisen yhteyden 
katkaiseminen on ratkaisevaa rauhan ja 
vakauden kannalta.

Or. en

Tarkistus 32
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Luonnon mineraalivarat
konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla 
voivat – vaikkakin niillä on suurta 
potentiaalia kehityksen kannalta – olla 
kiistanaihe, jos niistä saatavia tuloja 
käytetään ruokkimaan väkivaltaisen 
konfliktin puhkeamista tai jatkumista ja 
vaikeutetaan näin kehitystä, hyvää 
hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia 
kansallisia pyrkimyksiä. Näillä alueilla 
konfliktien ja mineraalien laittoman 
hyödyntämisen välisen yhteyden 
katkaiseminen on ratkaisevaa rauhan ja 
vakauden kannalta.

(1) Luonnonvarat konfliktialueilla ja 
korkean riskin alueilla voivat – vaikkakin 
niillä on suurta potentiaalia kehityksen 
kannalta – olla kiistanaihe, jos niistä 
saatavia tuloja käytetään ruokkimaan 
väkivaltaisen konfliktin puhkeamista tai 
jatkumista ja vaikeutetaan näin kehitystä, 
hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiota 
koskevia kansallisia pyrkimyksiä. Näillä 
alueilla konfliktien ja luonnonvarojen
laittoman hyödyntämisen välisen yhteyden 
katkaiseminen on ratkaisevaa rauhan ja 
vakauden kannalta.
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Or. en

Tarkistus 33
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Luonnon mineraalivarat 
konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla 
voivat – vaikkakin niillä on suurta 
potentiaalia kehityksen kannalta – olla 
kiistanaihe, jos niistä saatavia tuloja 
käytetään ruokkimaan väkivaltaisen 
konfliktin puhkeamista tai jatkumista ja 
vaikeutetaan näin kehitystä, hyvää 
hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia 
kansallisia pyrkimyksiä. Näillä alueilla 
konfliktien ja mineraalien laittoman 
hyödyntämisen välisen yhteyden 
katkaiseminen on ratkaisevaa rauhan ja 
vakauden kannalta.

(1) Luonnon mineraalivarat 
konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla 
voivat – vaikkakin niillä on suurta 
potentiaalia kehityksen kannalta – olla 
kiistanaihe, jos niistä saatavia tuloja 
käytetään ruokkimaan väkivaltaisen 
konfliktin puhkeamista tai jatkumista ja 
vaikeutetaan näin kehitystä, hyvää 
hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia 
pyrkimyksiä. Näillä alueilla konfliktien ja 
mineraalien laittoman hyödyntämisen 
välisen yhteyden katkaiseminen on 
ratkaiseva tekijä rauhan, kehityksen ja 
vakauden takaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 34
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Luonnon mineraalivarat
konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla 
voivat – vaikkakin niillä on suurta 
potentiaalia kehityksen kannalta – olla 
kiistanaihe, jos niistä saatavia tuloja 
käytetään ruokkimaan väkivaltaisen 
konfliktin puhkeamista tai jatkumista ja 

(1) Luonnonvarat konfliktialueilla ja 
korkean riskin alueilla voivat – vaikkakin 
niillä on suurta potentiaalia kehityksen 
kannalta – olla kiistanaihe, jos niistä 
saatavia tuloja käytetään ruokkimaan 
väkivaltaisen konfliktin puhkeamista tai 
jatkumista ja vaikeutetaan näin kehitystä, 
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vaikeutetaan näin kehitystä, hyvää 
hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia 
kansallisia pyrkimyksiä. Näillä alueilla 
konfliktien ja mineraalien laittoman 
hyödyntämisen välisen yhteyden 
katkaiseminen on ratkaisevaa rauhan ja 
vakauden kannalta.

hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiota 
koskevia kansallisia pyrkimyksiä. Naiset ja 
lapset kärsivät suhteettomasti näistä 
konflikteista, ja he joutuvat 
järjestelmällisen fyysisen ja seksuaalisen 
väkivallan uhreiksi. Tällainen väkivalta 
on tunnustettu kansainvälisesti 
sotarikokseksi, ja aseistetut ryhmät 
käyttävät sitä aseena sodassa. Näillä 
alueilla konfliktien ja luonnonvarojen
laittoman hyödyntämisen välisen yhteyden 
katkaiseminen on ratkaisevaa rauhan ja 
vakauden kannalta.

Or. en

Tarkistus 35
Franck Proust, Tokia Saïfi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Luonnon mineraalivarat 
konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla 
voivat – vaikkakin niillä on suurta 
potentiaalia kehityksen kannalta – olla 
kiistanaihe, jos niistä saatavia tuloja 
käytetään ruokkimaan väkivaltaisen 
konfliktin puhkeamista tai jatkumista ja 
vaikeutetaan näin kehitystä, hyvää 
hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia 
kansallisia pyrkimyksiä. Näillä alueilla 
konfliktien ja mineraalien laittoman 
hyödyntämisen välisen yhteyden 
katkaiseminen on ratkaisevaa rauhan ja 
vakauden kannalta.

(1) Luonnon mineraalivarat 
konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla 
voivat – vaikkakin niillä on suurta 
potentiaalia kehityksen kannalta – olla 
kiistanaihe, jos niistä saatavia tuloja 
käytetään ruokkimaan väkivaltaisen 
konfliktin puhkeamista tai jatkumista ja 
vaikeutetaan näin kehitystä, hyvää 
hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia 
pyrkimyksiä. Näillä alueilla konfliktien ja 
mineraalien laittoman hyödyntämisen 
välisen yhteyden katkaiseminen on 
ratkaisevaa rauhan ja vakauden kannalta.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää painottaa kehitystä, hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia pyrkimyksiä 
jäsenvaltioissa, kansainvälisessä yhteisössä ja Euroopan unionissa, joka on maailman suurin 
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kehitysavun antaja.

Tarkistus 36
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Öljyä, kaasua, mineraaleja, 
puutavaraa ja muita luonnonvaroja 
koskevat kiistat ovat maailmanlaajuisesti 
toiseksi yleisin konfliktien syy; maan ja 
veden kaltaisista resursseista 
kilpaileminen lisääntyy ja pahentaa 
konflikteja tai käynnistää uusia; maan ja 
luonnonvarojen huonoa hoitoa 
pahentavat entisestään ympäristön 
pilaantuminen, väestönkasvu ja 
ilmastonmuutos.

Or. en

Tarkistus 37
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Öljyä, kaasua, mineraaleja, 
puutavaraa ja muita luonnonvaroja 
koskevat kiistat ovat maailmanlaajuisesti 
toiseksi yleisin konfliktien syy; maan ja 
veden kaltaisista resursseista 
kilpaileminen lisääntyy ja pahentaa 
konflikteja tai käynnistää uusia; maan ja 
luonnonvarojen huonoa hoitoa 
pahentavat entisestään ympäristön 
pilaantuminen, väestönkasvu ja 
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ilmastonmuutos.

Or. en

Tarkistus 38
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Ihmisoikeusloukkaukset ovat yleisiä 
kaivannaisteollisuuden alalla, ja niitä 
ovat muun muassa lapsityövoiman käyttö, 
seksuaalinen väkivalta, ihmisten 
katoamiset, puhdasta ympäristöä 
koskevan oikeuden rikkominen, maan ja 
toimeentulon menetykset ilman 
neuvotteluja ja asianmukaisia korvauksia, 
pakkosiirtymiset sekä rituaalisten tai 
kulttuurisesti merkittävien paikkojen 
tuhoaminen.

Or. en

Tarkistus 39
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Ihmisoikeusloukkaukset ovat yleisiä 
kaivannaisteollisuuden alalla, ja niitä 
ovat muun muassa lapsityövoiman käyttö, 
seksuaalinen väkivalta, ihmisten 
katoamiset, puhdasta ympäristöä 
koskevan oikeuden rikkominen, maan ja 
toimeentulon menetykset ilman 
neuvotteluja ja asianmukaisia korvauksia, 
pakkosiirtymiset sekä rituaalisten tai 
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kulttuurisesti merkittävien paikkojen 
tuhoaminen.

Or. en

Tarkistus 40
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Ihmisoikeusloukkaukset ovat yleisiä 
kaivannaisteollisuuden alalla, ja niitä 
ovat muun muassa lapsityövoiman käyttö, 
seksuaalinen väkivalta, ihmisten 
katoamiset, puhdasta ympäristöä 
koskevan oikeuden rikkominen, maan ja 
toimeentulon menetykset ilman 
neuvotteluja ja asianmukaisia korvauksia, 
pakkosiirtymiset sekä rituaalisten tai 
kulttuurisesti merkittävien paikkojen 
tuhoaminen.

Or. en

Tarkistus 41
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Öljyä, kaasua, mineraaleja, 
puutavaraa ja muita luonnonvaroja 
koskevat kiistat ovat maailmanlaajuisesti 
toiseksi yleisin konfliktien syy; maan ja 
veden kaltaisista resursseista 
kilpaileminen lisääntyy ja pahentaa 
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konflikteja tai käynnistää uusia; maan ja 
luonnonvarojen huonoa hoitoa 
pahentavat entisestään ympäristön 
pilaantuminen, väestönkasvu ja 
ilmastonmuutos.

Or. en

Tarkistus 42
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tämä koskee runsaasti luonnonvaroja 
sisältäviä alueita, joilla aseistettujen 
ryhmien ja turvallisuusjoukkojen 
rahoituksen minimoimiseen liittyvään 
haasteeseen ovat tarttuneet hallitukset ja 
kansainväliset organisaatiot yhdessä 
liike-elämän toimijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
kanssa.

(2) Tämä koskee runsaasti luonnonvaroja 
sisältäviä alueita, joilla aseistettujen 
ryhmien ja turvallisuusjoukkojen 
rahoituksen minimoimiseen liittyvään 
haasteeseen ovat tarttuneet hallitukset ja 
kansainväliset organisaatiot yhdessä 
liike-elämän toimijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
kanssa, mukaan lukien naisjärjestöt, jotka 
kiinnittävät ensimmäisinä huomiota 
näiden ryhmien luomiin riisto-
olosuhteisiin sekä raiskauksiin ja 
väkivaltaan, joita käytetään 
paikallisväestön hallitsemiseksi.

Or. en

Tarkistus 43
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tämä koskee runsaasti luonnonvaroja (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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sisältäviä alueita, joilla aseistettujen 
ryhmien ja turvallisuusjoukkojen 
rahoituksen minimoimiseen liittyvään 
haasteeseen ovat tarttuneet hallitukset ja 
kansainväliset organisaatiot yhdessä 
liike-elämän toimijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
kanssa.

versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 44
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tämä koskee runsaasti luonnonvaroja 
sisältäviä alueita, joilla aseistettujen 
ryhmien ja turvallisuusjoukkojen 
rahoituksen minimoimiseen liittyvään 
haasteeseen ovat tarttuneet hallitukset ja 
kansainväliset organisaatiot yhdessä 
liike-elämän toimijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
kanssa.

(2) Tämä koskee runsaasti luonnonvaroja 
sisältäviä alueita, joilla aseistettujen 
ryhmien ja turvallisuusjoukkojen 
rahoituksen minimoimiseen liittyvään 
haasteeseen ovat tarttuneet hallitukset ja 
kansainväliset organisaatiot yhdessä 
liike-elämän toimijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
kanssa, mukaan lukien naisjärjestöt, jotka 
kiinnittävät ensimmäisinä huomiota 
näiden ryhmien luomiin riisto-
olosuhteisiin sekä raiskauksiin ja 
väkivaltaan, joita käytetään 
paikallisväestön hallitsemiseksi.

Or. en

Tarkistus 45
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tämä koskee runsaasti luonnonvaroja 
sisältäviä alueita, joilla aseistettujen 
ryhmien ja turvallisuusjoukkojen 
rahoituksen minimoimiseen liittyvään 
haasteeseen ovat tarttuneet hallitukset ja 
kansainväliset organisaatiot yhdessä 
liike-elämän toimijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
kanssa.

(2) Tämä koskee runsaasti luonnonvaroja 
sisältäviä alueita, joilla aseistettujen 
ryhmien ja turvallisuusjoukkojen 
rahoituksen estämiseen liittyvään 
haasteeseen ovat tarttuneet hallitukset ja 
kansainväliset organisaatiot yhdessä 
liike-elämän toimijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
kanssa, mukaan lukien naisjärjestöt, jotka 
kiinnittävät ensimmäisinä huomiota 
näiden ryhmien luomiin 
riisto-olosuhteisiin sekä raiskauksiin ja 
väkivaltaan, joita käytetään 
paikallisväestön hallitsemiseksi.

Or. en

Tarkistus 46
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioni on sitoutunut aktiivisesti 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön OECD:n aloitteeseen, jolla 
pyritään edistämään mineraalien, mukaan 
luettuna tinan, tantaalin ja volframin 
sekä kullan, vastuullista hankintaa 
konfliktialueilta; tämän tuloksena on saatu 
aikaan valtioiden tukema prosessi, jossa on 
osallisena useita sidosryhmiä ja joka on 
johtanut due diligence -periaatetta 
koskevien OECD:n ohjeiden (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 

(3) Unioni on sitoutunut aktiivisesti 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön OECD:n aloitteeseen, jolla 
pyritään edistämään mineraalien 
vastuullista hankintaa konfliktialueilta; 
tämän tuloksena on saatu aikaan valtioiden 
tukema prosessi, jossa on osallisena useita 
sidosryhmiä ja joka on johtanut due 
diligence -periaatetta koskevien OECD:n 
ohjeiden (OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas), jäljempänä ’OECD:n due diligence 
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Conflict-Affected and High-Risk Areas), 
jäljempänä ’OECD:n due diligence 
-ohjeet’5, hyväksymiseen. OECD:n 
ministerikokouksessa toukokuussa 2011 
suositeltiin edistämään aktiivisesti näiden 
ohjeiden noudattamista.

-ohjeet’5, hyväksymiseen. OECD:n 
ministerikokouksessa toukokuussa 2011 
suositeltiin edistämään aktiivisesti näiden 
ohjeiden noudattamista.

__________________ __________________
5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing, 
OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing, 
OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Tarkistus 47
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioni on sitoutunut aktiivisesti 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön OECD:n aloitteeseen, jolla 
pyritään edistämään mineraalien, mukaan 
luettuna tinan, tantaalin ja volframin 
sekä kullan, vastuullista hankintaa 
konfliktialueilta; tämän tuloksena on saatu 
aikaan valtioiden tukema prosessi, jossa on 
osallisena useita sidosryhmiä ja joka on 
johtanut due diligence -periaatetta 
koskevien OECD:n ohjeiden (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas), jäljempänä 
’OECD:n due diligence -ohjeet’5, 
hyväksymiseen. OECD:n 
ministerikokouksessa toukokuussa 2011 
suositeltiin edistämään aktiivisesti näiden 
ohjeiden noudattamista.

(3) Unioni on sitoutunut aktiivisesti 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön OECD:n aloitteeseen, jolla 
pyritään edistämään mineraalien 
vastuullista hankintaa konfliktialueilta; 
tämän tuloksena on saatu aikaan valtioiden 
tukema prosessi, jossa on osallisena useita 
sidosryhmiä ja joka on johtanut due 
diligence -periaatetta koskevien OECD:n 
ohjeiden (OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas), jäljempänä ’OECD:n due diligence 
-ohjeet’5, hyväksymiseen. OECD:n 
ministerikokouksessa toukokuussa 2011 
suositeltiin edistämään aktiivisesti näiden 
ohjeiden noudattamista.
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__________________ __________________
5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing, 
OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing, 
OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Tarkistus 48
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioni on sitoutunut aktiivisesti 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön OECD:n aloitteeseen, jolla 
pyritään edistämään mineraalien, mukaan 
luettuna tinan, tantaalin ja volframin sekä 
kullan, vastuullista hankintaa 
konfliktialueilta; tämän tuloksena on saatu 
aikaan valtioiden tukema prosessi, jossa on 
osallisena useita sidosryhmiä ja joka on 
johtanut due diligence -periaatetta 
koskevien OECD:n ohjeiden (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas), jäljempänä 
’OECD:n due diligence -ohjeet’5, 
hyväksymiseen. OECD:n 
ministerikokouksessa toukokuussa 2011 
suositeltiin edistämään aktiivisesti näiden 
ohjeiden noudattamista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing, 
OECD, 2013. 

5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing, 
OECD, 2013. 
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http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 49
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioni on sitoutunut aktiivisesti 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön OECD:n aloitteeseen, jolla 
pyritään edistämään mineraalien, mukaan 
luettuna tinan, tantaalin ja volframin 
sekä kullan, vastuullista hankintaa 
konfliktialueilta; tämän tuloksena on saatu 
aikaan valtioiden tukema prosessi, jossa on 
osallisena useita sidosryhmiä ja joka on 
johtanut due diligence -periaatetta 
koskevien OECD:n ohjeiden (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas), 
jäljempänä ’OECD:n due diligence 
-ohjeet’5, hyväksymiseen. OECD:n 
ministerikokouksessa toukokuussa 2011 
suositeltiin edistämään aktiivisesti näiden 
ohjeiden noudattamista.

(3) Unioni on sitoutunut aktiivisesti 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön OECD:n aloitteeseen, jolla 
pyritään edistämään mineraalien 
vastuullista hankintaa konfliktialueilta; 
tämän tuloksena on saatu aikaan valtioiden 
tukema prosessi, jossa on osallisena useita 
sidosryhmiä ja joka on johtanut due 
diligence -periaatetta koskevien OECD:n 
ohjeiden (OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas), jäljempänä ’OECD:n due diligence 
-ohjeet’5, hyväksymiseen. OECD:n 
ministerikokouksessa toukokuussa 2011 
suositeltiin edistämään aktiivisesti näiden 
ohjeiden noudattamista.

__________________ __________________
5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing, 
OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing, 
OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
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en. en.

Or. en

Tarkistus 50
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vastuullisen hankinnan käsitteeseen 
viitataan OECD:n päivitetyissä 
toimintaohjeissa monikansallisille 
yrityksille6, ja se on yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevien YK:n 
suuntaviivojen7 mukainen. Näillä 
asiakirjoilla pyritään edistämään due 
diligence -käytäntöjen noudattamista 
toimitusketjussa, kun yritykset suorittavat 
hankintoja alueilla, joilla on konflikteja ja 
levottomuuksia. Korkeimmalla 
kansainvälisellä tasolla YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1952 
(2010) kohdistui erityisesti Kongon 
demokraattiseen tasavaltaan ja sen 
naapurimaihin Keski-Afrikassa, ja siinä 
kehotettiin noudattamaan due diligence 
-periaatteita toimitusketjussa. Myös 
Kongon demokraattista tasavaltaa 
käsittelevä YK:n asiantuntijaryhmä –
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1952 (2010) mukaisesti – kannustaa 
OECD:n due diligence -ohjeiden 
noudattamiseen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

__________________ __________________
6 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille 
yrityksille, OECD, 2011.

6 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille 
yrityksille, OECD, 2011.

7 Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskevat YK:n suuntaviivat, YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, New 
York ja Geneve, 2011.

7 Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskevat YK:n suuntaviivat, YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, New 
York ja Geneve, 2011.
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Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 51
Franck Proust

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Asetus on yksi välineistä, joilla 
pyritään estämään aseistettujen ryhmien 
toiminnan rahoittaminen mainittujen 
konfliktialueiden mineraaleilla. Tämä ei 
tarkoita sitä, että unionin ulko- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikan toimien 
yhteydessä olisi keskityttävä torjumaan 
paikallista korruptiota ja rajojen 
huokoisuutta sekä varmistamaan 
paikallisväestön ja sen edustajien 
koulutus sääntöjenvastaisuuksien esille 
tuomiseksi.

Or. fr

Perustelu

Asetusta on pidettävä keinona torjua laitonta kauppaa, ei sen tarkoituksena. 

Tarkistus 52
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Komissio totesi vuonna 2008 
annetussa tiedonannossaan8, että 
raaka-aineiden luotettava ja häiriötön 
saatavuus on EU:n kilpailukyvyn 
kannalta tärkeää. Raaka-ainealoite on 
yhdennetty strategia, jolla pyritään 
ratkaisemaan erilaisia haasteita, jotka 
liittyvät muihin kuin energia- ja 
maatalousalan raaka-aineisiin. Raaka-
ainealoitteessa tunnustetaan rahoituksen 
ja toimitusketjun avoimuus sekä yritysten 
yhteiskuntavastuun normit ja edistetään 
niiden soveltamista.

Poistetaan.

__________________
8 Raaka-aineita koskeva aloite –
työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisten 
tarpeiden täyttäminen, COM(2008)0699.

Or. en

Tarkistus 53
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Komissio totesi vuonna 2008 
annetussa tiedonannossaan8, että 
raaka-aineiden luotettava ja häiriötön 
saatavuus on EU:n kilpailukyvyn 
kannalta tärkeää. Raaka-ainealoite on 
yhdennetty strategia, jolla pyritään 
ratkaisemaan erilaisia haasteita, jotka 
liittyvät muihin kuin energia- ja 
maatalousalan raaka-aineisiin. 
Raaka-ainealoitteessa tunnustetaan 
rahoituksen ja toimitusketjun avoimuus 
sekä yritysten yhteiskuntavastuun normit 
ja edistetään niiden soveltamista.

Poistetaan.
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__________________
8 Raaka-aineita koskeva aloite –
työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisten 
tarpeiden täyttäminen, COM(2008)0699.

Or. en

Tarkistus 54
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Komissio totesi vuonna 2008 
annetussa tiedonannossaan8, että 
raaka-aineiden luotettava ja häiriötön 
saatavuus on EU:n kilpailukyvyn 
kannalta tärkeää. Raaka-ainealoite on 
yhdennetty strategia, jolla pyritään 
ratkaisemaan erilaisia haasteita, jotka 
liittyvät muihin kuin energia- ja 
maatalousalan raaka-aineisiin. 
Raaka-ainealoitteessa tunnustetaan 
rahoituksen ja toimitusketjun avoimuus 
sekä yritysten yhteiskuntavastuun normit 
ja edistetään niiden soveltamista.

Poistetaan.

__________________
8 Raaka-aineita koskeva aloite –
työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisten 
tarpeiden täyttäminen, COM(2008)0699.

Or. en

Tarkistus 55
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan parlamentti hyväksyi 7 
päivänä lokakuuta 2010 päätöslauselman, 
jossa kehotettiin unionia antamaan 
lainsäädäntöä konfliktialueen 
mineraaleja koskevan Yhdysvaltojen lain 
eli Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act -lain 1502 §:n 
mukaisesti, ja komissio ilmoitti vuosina 
20119 ja 201210 annetuissa 
tiedonannoissaan, että se aikoo tarkastella 
tapoja parantaa avoimuutta koko 
toimitusketjussa, mukaan luettuna due 
diligence -näkökohdat. Jälkimmäisessä 
tiedonannossa komissio – toukokuussa 
2011 OECD:n ministerikokouksessa 
antamansa sitoumuksen mukaisesti – toi 
esiin, että OECD:n toimintaohjeille 
monikansallisille yrityksille ja OECD:n 
due diligence -ohjeille olisi annettava 
enemmän tukea ja niitä olisi 
hyödynnettävä enemmän, myös järjestön 
ulkopuolisissa maissa.

(7) Euroopan parlamentti hyväksyi 
26 päivänä helmikuuta 2014 vastuullisten 
yrityskäytäntöjen edistämisestä 
päätöslauselman, jossa käsiteltiin myös 
kaivannaisteollisuuden roolia 
kehitysmaissa. Tämän aloitteen puitteissa 
Euroopan parlamentti kehotti komissiota 
estämään mineraalien oston aiheuttamaa 
konfliktien edistämistä (2013/2126(INI)).

__________________
9 Perushyödykemarkkinoihin ja 
raaka-aineisiin liittyviin haasteisiin 
vastaaminen, COM(2011)0025 lopull.
10 Kauppa, kasvu ja kehitys, 
COM(2012)0022 final.

Or. de

Tarkistus 56
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Euroopan parlamentti antoi 
26 päivänä helmikuuta 2014 kehityksen 
edistämisestä vastuullisten 
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yrityskäytäntöjen avulla ja 
kaivannaisteollisuuden roolista 
kehitysmaissa päätöslauselman 
(2013/2126(INI)), jossa komissiota 
pyydetään antamaan sitovaa 
lainsäädäntöä konfliktimineraaleista.

Or. en

Tarkistus 57
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Euroopan parlamentti antoi 
26 päivänä helmikuuta 2014 kehityksen 
edistämisestä vastuullisten 
yrityskäytäntöjen avulla ja 
kaivannaisteollisuuden roolista 
kehitysmaissa päätöslauselman, jossa 
komissiota pyydetään antamaan sitovaa 
lainsäädäntöä konfliktimineraaleista.

Or. en

Tarkistus 58
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Täytäntöönpanosäädöksiä 
laadittaessa olisi varmistettava, että 
Dodd-Frank-lain mukaiset sertifioinnit 
tunnustetaan tässä asetuksessa 
tarkoitetulla tavalla.
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Or. de

Tarkistus 59
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Euroopan parlamentti antoi 
26 päivänä helmikuuta 2014 kehityksen 
edistämisestä vastuullisten 
yrityskäytäntöjen avulla ja 
kaivannaisteollisuuden roolista 
kehitysmaissa päätöslauselman, jossa 
komissiota pyydetään antamaan sitovaa 
lainsäädäntöä konfliktimineraaleista.

Or. en

Tarkistus 60
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kansalaiset ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat 
lisänneet tietoisuutta unionin toimivallan 
piiriin kuuluvista yrityksistä, joita ei ole 
asetettu vastuuseen mahdollisista 
yhteyksistä konfliktialueilta peräisin 
olevien mineraalien laittomaan louhintaan 
ja kauppaan. Seurauksena on, että tällaiset 
mineraalit, joita saattaa olla 
kulutustuotteissa, yhdistävät kuluttajat 
unionin ulkopuolisiin konflikteihin. Tämän 
vuoksi kansalaiset ovat laatineet 
vetoomuksia ja pyytäneet, että Euroopan 

(8) Unionin kansalaiset ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat 
lisänneet tietoisuutta unionin toimivallan 
piiriin kuuluvista yrityksistä, joita ei ole 
asetettu vastuuseen mahdollisista 
yhteyksistä konfliktialueilta peräisin 
olevien mineraalien laittomaan louhintaan 
ja kauppaan. Seurauksena on, että tällaiset 
mineraalit, joita saattaa olla 
kulutustuotteissa, yhdistävät kuluttajat 
unionin ulkopuolisiin konflikteihin. Näin 
kuluttajat ovat epäsuorasti yhteydessä 
konflikteihin, joilla on vakavia 
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parlamentille ja neuvostolle ehdotettaisiin 
lainsäädäntöä yritysten pitämisestä 
vastuuvelvollisina YK:n ja OECD:n 
vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti.

vaikutuksia ihmisoikeuksiin ja erityisesti 
naisten oikeuksiin, koska aseistetut 
ryhmät käyttävät usein joukkoraiskauksia 
tietoisena strategiana paikallisväestön 
pelottelemiseksi ja hallitsemiseksi 
suojellakseen omia etujaan. Tämän vuoksi 
kansalaiset ovat laatineet vetoomuksia ja 
pyytäneet, että Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotettaisiin lainsäädäntöä 
yritysten pitämisestä vastuuvelvollisina 
YK:n ja OECD:n vahvistamien 
suuntaviivojen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 61
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kansalaiset ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat 
lisänneet tietoisuutta unionin toimivallan 
piiriin kuuluvista yrityksistä, joita ei ole 
asetettu vastuuseen mahdollisista 
yhteyksistä konfliktialueilta peräisin 
olevien mineraalien laittomaan louhintaan 
ja kauppaan. Seurauksena on, että tällaiset 
mineraalit, joita saattaa olla 
kulutustuotteissa, yhdistävät kuluttajat 
unionin ulkopuolisiin konflikteihin. Tämän 
vuoksi kansalaiset ovat laatineet 
vetoomuksia ja pyytäneet, että Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotettaisiin 
lainsäädäntöä yritysten pitämisestä 
vastuuvelvollisina YK:n ja OECD:n 
vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti.

(8) Unionin kansalaiset ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat 
lisänneet tietoisuutta unionin toimivallan 
piiriin kuuluvista yrityksistä, joita ei ole 
asetettu vastuuseen mahdollisista 
yhteyksistä konfliktialueilta peräisin 
olevien luonnonvarojen laittomaan 
louhintaan ja kauppaan. Seurauksena on, 
että tällaiset luonnonvarat, joita saattaa 
olla kulutustuotteissa, yhdistävät kuluttajat 
unionin ulkopuolisiin konflikteihin. Tämän 
vuoksi kansalaiset ovat laatineet 
vetoomuksia ja pyytäneet, että Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotettaisiin 
lainsäädäntöä yritysten pitämisestä 
vastuuvelvollisina YK:n ja OECD:n 
vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 62
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kansalaiset ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat 
lisänneet tietoisuutta unionin toimivallan 
piiriin kuuluvista yrityksistä, joita ei ole 
asetettu vastuuseen mahdollisista 
yhteyksistä konfliktialueilta peräisin 
olevien mineraalien laittomaan louhintaan 
ja kauppaan. Seurauksena on, että tällaiset 
mineraalit, joita saattaa olla 
kulutustuotteissa, yhdistävät kuluttajat 
unionin ulkopuolisiin konflikteihin. Tämän 
vuoksi kansalaiset ovat laatineet 
vetoomuksia ja pyytäneet, että Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotettaisiin 
lainsäädäntöä yritysten pitämisestä 
vastuuvelvollisina YK:n ja OECD:n 
vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti.

(8) Unionin kansalaiset ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat 
lisänneet tietoisuutta unionin toimivallan 
piiriin kuuluvista yrityksistä, joita ei ole 
asetettu vastuuseen mahdollisista 
yhteyksistä konfliktialueilta peräisin 
olevien luonnonvarojen laittomaan 
louhintaan ja kauppaan. Seurauksena on, 
että tällaiset luonnonvarat, joita saattaa 
olla kulutustuotteissa, yhdistävät kuluttajat 
unionin ulkopuolisiin konflikteihin. Tämän 
vuoksi kansalaiset ovat laatineet 
vetoomuksia ja pyytäneet, että Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotettaisiin 
lainsäädäntöä yritysten pitämisestä 
vastuuvelvollisina YK:n ja OECD:n 
vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 63
Franck Proust

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kansalaiset ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat 
lisänneet tietoisuutta unionin toimivallan 
piiriin kuuluvista yrityksistä, joita ei ole 
asetettu vastuuseen mahdollisista 
yhteyksistä konfliktialueilta peräisin 
olevien mineraalien laittomaan louhintaan 
ja kauppaan. Seurauksena on, että tällaiset 
mineraalit, joita saattaa olla 
kulutustuotteissa, yhdistävät kuluttajat 

(8) Unionin kansalaiset ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat 
lisänneet tietoisuutta unionin toimivallan 
piiriin kuuluvista yrityksistä, joita ei ole 
asetettu vastuuseen mahdollisista 
yhteyksistä konfliktialueilta peräisin 
olevien mineraalien louhintaan ja 
kauppaan. Niinpä kansalaiset ovat laatineet 
vetoomuksia ja pyytäneet, että Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotettaisiin 
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unionin ulkopuolisiin konflikteihin. 
Tämän vuoksi kansalaiset ovat laatineet 
vetoomuksia ja pyytäneet, että Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotettaisiin 
lainsäädäntöä yritysten pitämisestä 
vastuuvelvollisina YK:n ja OECD:n 
vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti.

lainsäädäntöä yritysten pitämisestä 
toimintaansa nähden vastuuvelvollisina 
YK:n ja OECD:n vahvistamien 
suuntaviivojen mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Poiston tarkoituksena on välttää yrityksien ja konfliktien sekä kuluttajien ja lopputuotteiden 
väliset kömpelöt viittaukset, joista saa sen vaikutelman, että yritykset ovat yhteydessä 
laittomaan toimintaan ja että kuluttajat ovat siinä osallisina.

Tarkistus 64
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kansalaiset ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat 
lisänneet tietoisuutta unionin toimivallan 
piiriin kuuluvista yrityksistä, joita ei ole 
asetettu vastuuseen mahdollisista 
yhteyksistä konfliktialueilta peräisin 
olevien mineraalien laittomaan louhintaan 
ja kauppaan. Seurauksena on, että tällaiset 
mineraalit, joita saattaa olla 
kulutustuotteissa, yhdistävät kuluttajat 
unionin ulkopuolisiin konflikteihin. Tämän 
vuoksi kansalaiset ovat laatineet 
vetoomuksia ja pyytäneet, että Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotettaisiin 
lainsäädäntöä yritysten pitämisestä 
vastuuvelvollisina YK:n ja OECD:n 
vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 65
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kansalaiset ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat 
lisänneet tietoisuutta unionin toimivallan 
piiriin kuuluvista yrityksistä, joita ei ole 
asetettu vastuuseen mahdollisista 
yhteyksistä konfliktialueilta peräisin 
olevien mineraalien laittomaan louhintaan 
ja kauppaan. Seurauksena on, että tällaiset 
mineraalit, joita saattaa olla 
kulutustuotteissa, yhdistävät kuluttajat 
unionin ulkopuolisiin konflikteihin. Tämän 
vuoksi kansalaiset ovat laatineet 
vetoomuksia ja pyytäneet, että Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotettaisiin 
lainsäädäntöä yritysten pitämisestä 
vastuuvelvollisina YK:n ja OECD:n 
vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti.

(8) Unionin kansalaiset ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat 
lisänneet tietoisuutta unionin toimivallan 
piiriin kuuluvista yrityksistä, joita ei ole 
asetettu vastuuseen mahdollisista 
yhteyksistä konfliktialueilta peräisin 
olevien luonnonvarojen laittomaan 
louhintaan ja kauppaan. Seurauksena on, 
että tällaiset luonnonvarat, joita saattaa 
olla kulutustuotteissa, yhdistävät kuluttajat 
unionin ulkopuolisiin konflikteihin. Näin 
kuluttajat ovat epäsuorasti yhteydessä 
konflikteihin, joilla on vakavia 
vaikutuksia ihmisoikeuksiin ja erityisesti 
naisten oikeuksiin, koska aseistetut 
ryhmät käyttävät usein joukkoraiskauksia 
tietoisena strategiana paikallisväestön 
pelottelemiseksi ja hallitsemiseksi 
suojellakseen omia etujaan. Tämän vuoksi 
kansalaiset ovat laatineet vetoomuksia ja 
pyytäneet, että Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotettaisiin lainsäädäntöä 
yritysten pitämisestä vastuuvelvollisina 
YK:n ja OECD:n vahvistamien 
suuntaviivojen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 66
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tähän asetukseen liittyvä 
toimitusketjun due diligence on jatkuva 
aktiivinen prosessi, jonka kautta 
liike-elämän toimijat seuraavat ja 
hallinnoivat ostojaan ja myyntiään 
varmistaakseen, että ne eivät edistä 
konflikteja ja niiden haitallisia vaikutuksia.

(9) Tähän asetukseen liittyvä ja OECD:n 
due diligence -ohjeiden mukainen
toimitusketjun due diligence on jatkuva 
aktiivinen prosessi, jonka kautta 
liike-elämän toimijat seuraavat ja 
hallinnoivat ostojaan ja myyntiään 
varmistaakseen, että ne kunnioittavat 
ihmisoikeuksia eivätkä edistä konflikteja 
ja niiden haitallisia vaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään kuvaamaan paremmin OECD:n ohjeiden säännöksiä.

Tarkistus 67
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tähän asetukseen liittyvä 
toimitusketjun due diligence on jatkuva 
aktiivinen prosessi, jonka kautta 
liike-elämän toimijat seuraavat ja 
hallinnoivat ostojaan ja myyntiään 
varmistaakseen, että ne eivät edistä 
konflikteja ja niiden haitallisia vaikutuksia.

(9) Tähän asetukseen liittyvä ja OECD:n 
due diligence -ohjeiden mukainen
toimitusketjun due diligence on jatkuva 
aktiivinen prosessi, jonka kautta 
liike-elämän toimijat seuraavat ja 
hallinnoivat ostojaan ja myyntiään 
varmistaakseen, että ne kunnioittavat 
ihmisoikeuksia eivätkä edistä konflikteja 
ja niiden haitallisia vaikutuksia.

Or. en
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Tarkistus 68
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tähän asetukseen liittyvä 
toimitusketjun due diligence on jatkuva 
aktiivinen prosessi, jonka kautta
liike-elämän toimijat seuraavat ja 
hallinnoivat ostojaan ja myyntiään
varmistaakseen, että ne eivät edistä 
konflikteja ja niiden haitallisia vaikutuksia.

(9) Tähän asetukseen liittyvä 
toimitusketjun due diligence on jatkuva 
aktiivinen prosessi, jonka kautta tuojat 
voivat seurata ja hallinnoida
toimitusketjujaan varmistaakseen, että ne 
eivät edistä konflikteja ja niiden haitallisia 
vaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa viitataan vastuullisiin tuojiin ja tämän olisi heijastuttava myös säädöstekstiin.

Tarkistus 69
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tähän asetukseen liittyvä 
toimitusketjun due diligence on jatkuva 
aktiivinen prosessi, jonka kautta 
liike-elämän toimijat seuraavat ja 
hallinnoivat ostojaan ja myyntiään 
varmistaakseen, että ne eivät edistä 
konflikteja ja niiden haitallisia vaikutuksia.

(9) Tähän asetukseen liittyvä 
toimitusketjun due diligence on jatkuva 
aktiivinen prosessi, jonka kautta 
liike-elämän toimijat seuraavat ja 
hallinnoivat ostojaan ja myyntiään 
varmistaakseen, että ne eivät edistä 
konflikteja ja niiden haitallisia vaikutuksia. 
Tällä asetuksella olisi varmistettava 
konfliktien ja mineraalien laittoman 
hyödyntämisen välisen yhteyden 
katkaiseminen heikentämättä tinalla, 
tantaalilla, volframilla sekä kullalla 
käytävän kaupan merkitystä kyseisille 
maille.
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Or. en

Tarkistus 70
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tähän asetukseen liittyvä 
toimitusketjun due diligence on jatkuva 
aktiivinen prosessi, jonka kautta 
liike-elämän toimijat seuraavat ja 
hallinnoivat ostojaan ja myyntiään 
varmistaakseen, että ne eivät edistä 
konflikteja ja niiden haitallisia vaikutuksia.

(9) Tähän asetukseen liittyvä ja OECD:n 
due diligence -ohjeiden mukainen
toimitusketjun due diligence on jatkuva 
aktiivinen prosessi, jonka kautta 
liike-elämän toimijat seuraavat ja 
hallinnoivat ostojaan ja myyntiään 
varmistaakseen, että ne kunnioittavat 
ihmisoikeuksia eivätkä edistä konflikteja 
ja niiden haitallisia vaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään kuvaamaan paremmin OECD:n ohjeiden säännöksiä.

Tarkistus 71
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Asetus kuvastaa sitä, että due 
diligence on tarpeen koko 
toimitusketjussa hankintapaikasta 
lopputuotteeseen, ja siinä vaaditaan 
kaikkia yrityksiä, jotka saattavat 
ensimmäisenä asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia luonnonvaroja – mukaan lukien 
kyseisiä luonnonvaroja sisältävät tuotteet 
– EU:n markkinoille, panemaan 
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täytäntöön toimitusketjun due diligence 
-järjestelmän ja raportoimaan siitä 
julkisesti.

Due diligence -järjestelmän luonteen 
mukaisesti tämän asetuksen sisältämät 
yksittäiset due diligence -velvoitteet 
kertovat due diligence -prosessien 
asteittaisesta ja joustavasta luonteesta ja 
siitä, että tarvitaan yritysten yksittäisiin 
olosuhteisiin asianmukaisesti muokattuja 
velvoitteita. Velvoitteita muokataan 
yrityksen koon, vaikutusvallan ja sen 
mukaan, mikä sen asema toimitusketjussa 
on.

Tietyillä yrityksillä tunnustetaan olevan 
suuri vaikutusvalta hankintamaiden 
toimitusketjussa toteutettuun due 
diligence -järjestelmään sen vuoksi, mikä 
niiden asema toimitusketjussa on. Näihin 
toimijoihin, joihin tavallisesti viitataan 
pullonkaulakohtina, sovelletaan muita 
yrityksiä kattavampia velvoitteita. Due 
diligence -velvoitteissa nämä erot näkyvät 
asianmukaisesti.

Toimitusketjun loppupään yrityksen on 
toteutettava kohtuullisia ja vilpittömiä 
toimenpiteitä määrittääkseen 
asiaankuuluvat pullonkaulakohdat 
toimitusketjuissaan ja tehtävä parhaansa 
arvioidakseen näiden yritysten due 
diligence -velvoitteiden noudattamista 
esimerkiksi kyseisten toimijoiden 
tarkastettujen raporttien perusteella.

Or. en

Perustelu

OECD:n ohjeissa tunnustetaan toimitusketjujen monimutkaisuus ja se, että yritysten 
yksittäisiin olosuhteisiin on muokattava oikeasuhteisia due diligence -vaatimuksia. Tämän 
asetuksen konkreettiset velvoitteet sisältävät vain ilmaisut, joissa puhutaan 
oikeasuhteisuudesta ja mahdollisimman hyvistä toimenpiteistä, mutta ne on muokattu eri 
toimitusketjujen yritysten yksittäisten osien mukaan.
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Tarkistus 72
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Asetus kuvastaa sitä, että due 
diligence on tarpeen koko 
toimitusketjussa hankintapaikasta 
lopputuotteeseen, ja siinä vaaditaan 
kaikkia yrityksiä, jotka saattavat 
ensimmäisenä asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia luonnonvaroja – mukaan lukien 
kyseisiä luonnonvaroja sisältävät tuotteet 
– EU:n markkinoille, panemaan 
täytäntöön toimitusketjun due diligence 
-järjestelmän ja raportoimaan siitä 
julkisesti.

Due diligence -järjestelmän luonteen 
mukaisesti tämän asetuksen sisältämät 
yksittäiset due diligence -velvoitteet 
kertovat due diligence -prosessien 
asteittaisesta ja joustavasta luonteesta ja 
siitä, että tarvitaan yritysten yksittäisiin 
olosuhteisiin asianmukaisesti muokattuja 
velvoitteita. Velvoitteita muokataan 
yrityksen koon, vaikutusvallan ja sen 
mukaan, mikä sen asema toimitusketjussa 
on.

Tietyillä yrityksillä tunnustetaan olevan 
suuri vaikutusvalta hankintamaiden 
toimitusketjussa toteutettuun due 
diligence -järjestelmään sen vuoksi, mikä 
niiden asema toimitusketjussa on. Näihin 
toimijoihin, joihin tavallisesti viitataan 
pullonkaulakohtina, sovelletaan muita 
yrityksiä kattavampia velvoitteita. Due 
diligence -velvoitteissa nämä erot näkyvät 
asianmukaisesti.

Toimitusketjun loppupään yrityksen on 
toteutettava kohtuullisia ja vilpittömiä 
toimenpiteitä määrittääkseen 
asiaankuuluvat pullonkaulakohdat 
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toimitusketjuissaan ja tehtävä parhaansa 
arvioidakseen näiden yritysten due 
diligence -velvoitteiden noudattamista 
esimerkiksi kyseisten toimijoiden 
tarkastettujen raporttien perusteella.

Or. en

Perustelu

OECD:n ohjeissa tunnustetaan toimitusketjujen monimutkaisuus ja se, että yritysten 
yksittäisiin olosuhteisiin on muokattava oikeasuhteisia due diligence -vaatimuksia. Tämän 
asetuksen konkreettiset velvoitteet sisältävät vain ilmaisut, joissa puhutaan 
oikeasuhteisuudesta ja mahdollisimman hyvistä toimenpiteistä, mutta ne on muokattu eri 
toimitusketjujen yritysten yksittäisten osien mukaan.

Tarkistus 73
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaan yritysten on toteutettava 
kohtuullisia ja vilpittömiä toimenpiteitä 
due diligence -järjestelmän 
toteuttamiseksi, jotta voidaan määrittää ja 
estää tai lieventää kaikkia 
luonnonvarojen saatavuutta koskeviin 
ehtoihin ja konfliktialueilla tai korkean 
riskin alueilla toimivien 
tavarantoimittajien suhteeseen liittyvien 
haitallisten vaikutusten riskejä.

Or. en

Perustelu

OECD:n ohjeissa tunnustetaan toimitusketjujen monimutkaisuus ja yritysten vaikeudet 
toteuttaa due diligence. Siksi ohjeissa noudatetaan monista tekijöistä, muun muassa yrityksen 
koosta riippuvaan joustavuuteen perustuvaa lähestymistapaa. Tämä sisältää myös sen, että 
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due diligence -velvoitteita sovelletaan joustavammin ja asteittain, jos yritys on pk-yritys. 
Tämä on erityisen tärkeää korualan kaltaisilla aloilla, joilla on paljon hyvin pieniä 
käsityöläistoimijoita, joiden kapasiteetti on erittäin rajallinen.

Tarkistus 74
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaan yritysten on toteutettava 
kohtuullisia ja vilpittömiä toimenpiteitä 
due diligence -järjestelmän 
toteuttamiseksi, jotta voidaan määrittää ja 
estää tai lieventää kaikkia 
luonnonvarojen saatavuutta koskeviin 
ehtoihin ja konfliktialueilla tai korkean 
riskin alueilla toimivien 
tavarantoimittajien suhteeseen liittyvien 
haitallisten vaikutusten riskejä.

Or. en

Perustelu

OECD:n ohjeissa tunnustetaan toimitusketjujen monimutkaisuus ja yritysten vaikeudet 
toteuttaa due diligence. Siksi ohjeissa noudatetaan monista tekijöistä, muun muassa yrityksen 
koosta riippuvaan joustavuuteen perustuvaa lähestymistapaa. Tämä sisältää myös sen, että 
due diligence -velvoitteita sovelletaan joustavammin ja asteittain, jos yritys on pk-yritys.

Tarkistus 75
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(9 b) OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaan yritysten on toteutettava 
kohtuullisia ja vilpittömiä toimenpiteitä 
due diligence -järjestelmän 
toteuttamiseksi, jotta voidaan määrittää ja 
estää tai lieventää kaikkia 
luonnonvarojen saatavuutta koskeviin 
ehtoihin ja konfliktialueilla tai korkean 
riskin alueilla toimivien 
tavarantoimittajien suhteeseen liittyvien 
haitallisten vaikutusten riskejä.

Or. en

Perustelu

OECD:n ohjeissa tunnustetaan toimitusketjujen monimutkaisuus ja yritysten vaikeudet 
toteuttaa due diligence. Siksi ohjeissa noudatetaan monista tekijöistä, muun muassa yrityksen 
koosta riippuvaan joustavuuteen perustuvaa lähestymistapaa. Tämä sisältää myös sen, että 
due diligence -velvoitteita sovelletaan joustavammin ja asteittain, jos yritys on pk-yritys.

Tarkistus 76
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Tämä asetus kuvastaa sitä, että due 
diligence on tarpeen koko
toimitusketjussa hankintapaikasta 
lopputuotteeseen, ja siinä vaaditaan 
kaikkia yrityksiä, jotka saattavat 
ensimmäisenä asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia luonnonvaroja – mukaan lukien 
kyseisiä luonnonvaroja sisältävät tuotteet 
– EU:n markkinoille, panemaan 
täytäntöön toimitusketjun due diligence 
-järjestelmän ja raportoimaan siitä 
julkisesti.
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Due diligence -järjestelmän luonteen 
mukaisesti tämän asetuksen sisältämät 
yksittäiset due diligence -velvoitteet 
kertovat due diligence -prosessien 
asteittaisesta ja joustavasta luonteesta ja 
siitä, että tarvitaan yritysten yksittäisiin 
olosuhteisiin asianmukaisesti muokattuja 
velvoitteita. Velvoitteita muokataan 
yrityksen koon, vaikutusvallan ja sen 
mukaan, mikä sen asema toimitusketjussa 
on.

Tietyillä yrityksillä tunnustetaan olevan 
suuri vaikutusvalta hankintamaiden 
toimitusketjussa toteutettuun due 
diligence -järjestelmään sen vuoksi, mikä 
niiden asema toimitusketjussa on. Näihin 
toimijoihin, joihin tavallisesti viitataan 
pullonkaulakohtina, sovelletaan muita 
yrityksiä kattavampia velvoitteita. Due 
diligence -velvoitteissa nämä erot näkyvät 
asianmukaisesti.

Toimitusketjun loppupään yrityksen on 
toteutettava kohtuullisia ja vilpittömiä 
toimenpiteitä määrittääkseen 
asiaankuuluvat pullonkaulakohdat 
toimitusketjuissaan ja tehtävä parhaansa 
arvioidakseen näiden yritysten due 
diligence -velvoitteiden noudattamista 
esimerkiksi kyseisten toimijoiden 
tarkastettujen raporttien perusteella.

Or. en

Perustelu

OECD:n ohjeissa tunnustetaan toimitusketjujen monimutkaisuus ja se, että yritysten 
yksittäisiin olosuhteisiin on muokattava oikeasuhteisia due diligence -vaatimuksia. Tämän 
asetuksen konkreettiset velvoitteet sisältävät vain ilmaisut, joissa puhutaan 
oikeasuhteisuudesta ja mahdollisimman hyvistä toimenpiteistä.

Tarkistus 77
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kolmannen osapuolen suorittama 
yrityksen toimitusketjun due diligence 
-käytäntöjen tarkastus takaa 
uskottavuuden toimitusketjun 
loppupäässä oleviin yrityksiin nähden ja 
edistää due diligence -käytäntöjen 
kehittämistä toimitusketjun alkupäässä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

OECD:n ohjeiden mukaan tarkastusvelvoitteiden pitäisi kuulua vain pullonkaulakohdan
toimijoille. Tässä johdanto-osan kappaleessa kuvataan komission ehdotuksen yritystä 
koskevaa soveltamisalaa, joka kattaa vain mineraalien ja metallien tuojat. Osa tästä 
johdanto-osan kappaleesta yhdistetään johdonmukaisuuden vuoksi pullonkaulakohtia 
koskevaan johdanto-osan 13 kappaleeseen.

Tarkistus 78
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kolmannen osapuolen suorittama 
yrityksen toimitusketjun due diligence 
-käytäntöjen tarkastus takaa 
uskottavuuden toimitusketjun 
loppupäässä oleviin yrityksiin nähden ja 
edistää due diligence -käytäntöjen 
kehittämistä toimitusketjun alkupäässä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

OECD:n ohjeiden mukaan tarkastusvelvoitteiden pitäisi kuulua vain pullonkaulakohdan 



PE549.420v01-00 40/334 AM\1051627FI.doc

FI

toimijoille. Tässä johdanto-osan kappaleessa kuvataan komission ehdotuksen yritystä 
koskevaa soveltamisalaa, joka kattaa vain mineraalien ja metallien tuojat. Osa tästä 
johdanto-osan kappaleesta yhdistetään johdonmukaisuuden vuoksi pullonkaulakohtia 
koskevaan johdanto-osan 13 kappaleeseen.

Tarkistus 79
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kolmannen osapuolen suorittama 
yrityksen toimitusketjun due diligence 
-käytäntöjen tarkastus takaa 
uskottavuuden toimitusketjun 
loppupäässä oleviin yrityksiin nähden ja 
edistää due diligence -käytäntöjen 
kehittämistä toimitusketjun alkupäässä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

OECD:n ohjeiden mukaan tarkastusvelvoitteiden pitäisi kuulua vain muuntamista ja 
jäljitettävyyttä koskevien keskeisten pullonkaulakohtien toimijoille. Tässä johdanto-osan 
kappaleessa kuvataan komission ehdotuksen yritystä koskevaa soveltamisalaa, joka kattaa 
vain mineraalien ja metallien tuojat.

Tarkistus 80
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kolmannen osapuolen suorittama 
yrityksen toimitusketjun due diligence 
-käytäntöjen tarkastus takaa uskottavuuden 
toimitusketjun loppupäässä oleviin 
yrityksiin nähden ja edistää due diligence 

(10) Kolmannen osapuolen suorittama 
yrityksen toimitusketjun due diligence 
-käytäntöjä koskevien OECD:n ohjeiden 
noudattamisen tarkastus takaa 
uskottavuuden toimitusketjun loppupäässä 
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-käytäntöjen kehittämistä toimitusketjun 
alkupäässä.

oleviin yrityksiin nähden ja edistää due 
diligence -käytäntöjen kehittämistä 
toimitusketjun alkupäässä.

Or. de

Tarkistus 81
Franck Proust

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun yritys raportoi julkisesti 
toimitusketjunsa due diligence -politiikasta 
ja -käytännöistä, tämä synnyttää tarvittavaa 
avoimuutta ja julkista luottamusta yritysten 
toteuttamiin toimenpiteisiin.

(11) Kun yritys raportoi julkisesti 
toimitusketjunsa due diligence -politiikasta 
ja -käytännöistä, tämä synnyttää tarvittavaa 
avoimuutta ja julkista luottamusta yritysten 
toteuttamiin toimenpiteisiin ja sijoittuu 
usein yrityksien yhteiskuntavastuuta 
koskevaan kehykseen.

Or. fr

Tarkistus 82
Paul Rübig, Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Komissio tekee ehdotuksen 
konfliktialueiden ja korkean riskin 
alueiden luettelosta kuultuaan komiteaa, 
joka koostuu jäsenvaltioiden ja 
elinkeinoelämän edustajista. Kyseinen 
komitea lisää merkintöjä 
konfliktialueiden ja korkean riskin 
alueiden luetteloon tai poistaa niitä siitä 
kohtuullisen ajan kuluttua.

Or. en
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Perustelu

Talouden toimijoilla olisi oltava riittävä oikeusvarmuus liiketoiminnassaan.

Tarkistus 83
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista voitaisiin edistää useiden 
olemassa olevien ja mahdollisten tulevien 
toimitusketjun due diligence 
-järjestelmien avulla. On jo olemassa 
teollisuuden järjestelmiä, joilla pyritään 
katkaisemaan konfliktien sekä tinan, 
tantaalin, volframin ja kullan hankinnan 
välinen yhteys. Näissä järjestelmissä 
käytetään riippumattomia kolmannen 
osapuolen tekemiä tarkastuksia sellaisten 
sulattamoiden ja jalostamoiden 
sertifioimiseksi, joilla on tarvittavat 
järjestelmät varmistaakseen, että niiden 
hankkimat mineraalit eivät ole 
konfliktimineraaleja. Näiden 
järjestelmien välillä sovelletaan 
vastavuoroista tunnustamista, joka 
otetaan huomioon unionin järjestelmässä. 
Kyseisten järjestelmien hyväksymistä 
koskevia kriteerejä ja menettelyjä on 
kuitenkin selvennettävä, jotta tiukat 
vaatimukset voidaan täyttää ja 
kaksinkertaiset tarkastukset voidaan 
välttää.

Or. en

Perustelu

Monet yritykset suorittavat jo nyt toimitusketjun due diligence -tarkastuksia olemassa olevilla 
menestyksellisillä aloitteilla. Nämä aloitteet olisi otettava huomioon unionin järjestelmässä 
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vastavuoroisen tunnustamisprosessin avulla.

Tarkistus 84
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista voitaisiin edistää useiden 
olemassa olevien vapaaehtoisten 
toimitusketjun due diligence 
-järjestelmien avulla.

Kyseisten järjestelmien hyväksymistä ja 
sertifiointia koskevia kriteerejä ja 
menettelyjä on selvennettävä, jotta tiukat 
vaatimukset voidaan täyttää ja 
tarpeettomat kaksinkertaiset tarkastukset 
voidaan välttää.

Or. en

Tarkistus 85
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista voitaisiin edistää useiden 
olemassa olevien toimitusketjun due 
diligence -järjestelmien avulla. Kyseisten 
järjestelmien hyväksymistä koskevia 
kriteerejä ja menettelyjä on kuitenkin 
selvennettävä, jotta tiukat vaatimukset 
voidaan täyttää ja kaksinkertaiset 
tarkastukset voidaan välttää.

Or. en
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Tarkistus 86
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin yritykset ovat ilmaisseet 
julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa 
mineraalien vastuulliseen hankintaan ja 
raportoineet nykyisistä järjestelmistä, 
joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, 
täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata 
hankinnat. Unionin yritykset ovat 
kuitenkin myös raportoineet lukuisista 
vaikeuksista toimitusketjun due diligence 
-periaatteiden noudattamisessa pitkien ja 
monimutkaisten globaalien 
toimitusketjujen vuoksi, joissa on mukana 
paljon toimijoita, jotka eivät useinkaan 
ole riittävästi tietoisia asiasta tai ovat 
eettisesti piittaamattomia. Komission olisi 
seurattava vastuullisten hankintojen 
kustannuksia ja niiden mahdollista 
vaikutusta etenkin pk-yritysten 
kilpailukykyyn.

(12) Unionin yritykset ovat ilmaisseet 
julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa 
mineraalien vastuulliseen hankintaan ja 
raportoineet nykyisistä järjestelmistä, 
joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, 
täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata 
hankinnat. OECD:n ohjeiden mukaisesti 
tunnustetaan, että due diligence aiheuttaa 
konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla 
käytännön haasteita ja että siksi sen 
soveltamisessa tarvitaan joustavuutta.
Yrityksen yksittäisiin olosuhteisiin 
soveltuvan due diligence -järjestelmän 
luonne ja laajuus riippuvat monista 
tekijöistä, muun muassa sen koosta ja 
asemasta toimitusketjussa, ja siinä on 
otettava täysimääräisesti huomioon 
pk-yritysten kohtaamat haasteet.

Or. en

Perustelu

OECD:n ohjeissa tunnustetaan toimitusketjujen monimutkaisuus ja se, että yritysten 
yksittäisiin olosuhteisiin on muokattava oikeasuhteisia due diligence -vaatimuksia. Siksi 
ohjeissa noudatetaan monista tekijöistä, muun muassa yrityksen koosta riippuvaan 
joustavuuteen perustuvaa lähestymistapaa. Tämä sisältää myös sen, että due diligence 
-velvoitteita sovelletaan joustavammin ja asteittain, jos yritys on pk-yritys.

Tarkistus 87
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini



AM\1051627FI.doc 45/334 PE549.420v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin yritykset ovat ilmaisseet 
julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa 
mineraalien vastuulliseen hankintaan ja 
raportoineet nykyisistä järjestelmistä, 
joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, 
täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata 
hankinnat. Unionin yritykset ovat 
kuitenkin myös raportoineet lukuisista 
vaikeuksista toimitusketjun due diligence 
-periaatteiden noudattamisessa pitkien ja 
monimutkaisten globaalien 
toimitusketjujen vuoksi, joissa on mukana 
paljon toimijoita, jotka eivät useinkaan 
ole riittävästi tietoisia asiasta tai ovat 
eettisesti piittaamattomia. Komission olisi 
seurattava vastuullisten hankintojen 
kustannuksia ja niiden mahdollista 
vaikutusta etenkin pk-yritysten 
kilpailukykyyn.

(12) Unionin yritykset ovat ilmaisseet 
julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa 
mineraalien vastuulliseen hankintaan ja 
raportoineet nykyisistä järjestelmistä, 
joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, 
täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata 
hankinnat. OECD:n due diligence 
-ohjeiden mukaisesti tunnustetaan, että 
due diligence aiheuttaa konfliktialueilla 
ja korkean riskin alueilla käytännön 
haasteita ja että siksi sen soveltamisessa 
tarvitaan joustavuutta. Yrityksen 
yksittäisiin olosuhteisiin soveltuvan due 
diligence -järjestelmän luonne ja laajuus 
riippuvat monista tekijöistä, muun 
muassa sen koosta ja asemasta 
toimitusketjussa, ja siinä on otettava 
täysimääräisesti huomioon pk-yritysten 
kohtaamat haasteet.

Or. en

Perustelu

OECD:n ohjeissa tunnustetaan toimitusketjujen monimutkaisuus ja se, että yritysten 
yksittäisiin olosuhteisiin on muokattava oikeasuhteisia due diligence -vaatimuksia. Siksi 
ohjeissa noudatetaan monista tekijöistä, muun muassa yrityksen koosta riippuvaan 
joustavuuteen perustuvaa lähestymistapaa. Tämä sisältää myös sen, että due diligence 
-velvoitteita sovelletaan joustavammin ja asteittain, jos yritys on pk-yritys.

Tarkistus 88
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin yritykset ovat ilmaisseet 
julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa 
mineraalien vastuulliseen hankintaan ja 
raportoineet nykyisistä järjestelmistä, 
joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, 
täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata 
hankinnat. Unionin yritykset ovat kuitenkin 
myös raportoineet lukuisista vaikeuksista 
toimitusketjun due diligence -periaatteiden 
noudattamisessa pitkien ja monimutkaisten 
globaalien toimitusketjujen vuoksi, joissa 
on mukana paljon toimijoita, jotka eivät 
useinkaan ole riittävästi tietoisia asiasta tai 
ovat eettisesti piittaamattomia. Komission 
olisi seurattava vastuullisten hankintojen 
kustannuksia ja niiden mahdollista 
vaikutusta etenkin pk-yritysten 
kilpailukykyyn.

(12) Unionin yritykset ovat ilmaisseet 
julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa 
mineraalien vastuulliseen hankintaan ja 
raportoineet nykyisistä järjestelmistä, 
joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, 
täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata 
hankinnat. Vapaaehtoinen omaehtoisen 
vakuutuksen järjestelmä toimii 
kilpailuetuna siihen osallistuville unionin 
yrityksille. Unionin yritykset ovat 
kuitenkin myös raportoineet lukuisista 
vaikeuksista toimitusketjun due diligence 
-periaatteiden noudattamisessa pitkien ja 
monimutkaisten globaalien 
toimitusketjujen vuoksi, joissa on mukana 
paljon toimijoita, jotka eivät useinkaan ole 
riittävästi tietoisia asiasta tai ovat eettisesti 
piittaamattomia. Lisäksi pakollinen 
järjestelmä ei ole toivottava ja sitä olisi 
mahdollisuuksien mukaan vältettävä 
asetuksen tulevissa tarkistuksissa, sillä 
tällainen pakollinen järjestelmä voi toimia 
uusien pk-yritysten markkinoille pääsyn 
esteenä, jota jo vakiintuneet unionin 
yritykset, joilla on pakollisen järjestelmän 
hallinnoinnin vaatimat resurssit, voivat 
käyttää väärin. Komission olisi seurattava 
tarkasti vastuullisten hankintojen 
kustannuksia ja niiden mahdollista 
vaikutusta etenkin pk-yritysten 
kilpailukykyyn.

Or. en

Tarkistus 89
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin yritykset ovat ilmaisseet 
julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa 
mineraalien vastuulliseen hankintaan ja 
raportoineet nykyisistä järjestelmistä, 
joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, 
täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata 
hankinnat. Unionin yritykset ovat kuitenkin 
myös raportoineet lukuisista vaikeuksista 
toimitusketjun due diligence -periaatteiden 
noudattamisessa pitkien ja monimutkaisten 
globaalien toimitusketjujen vuoksi, joissa 
on mukana paljon toimijoita, jotka eivät 
useinkaan ole riittävästi tietoisia asiasta tai 
ovat eettisesti piittaamattomia. Komission 
olisi seurattava vastuullisten hankintojen 
kustannuksia ja niiden mahdollista 
vaikutusta etenkin pk-yritysten 
kilpailukykyyn.

(12) Unionin yritykset ovat ilmaisseet 
julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa 
mineraalien vastuulliseen hankintaan ja 
raportoineet nykyisistä järjestelmistä, 
joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, 
täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata 
hankinnat. Unionin yritykset ovat kuitenkin 
myös raportoineet lukuisista vaikeuksista 
toimitusketjun due diligence -periaatteiden 
noudattamisessa pitkien ja monimutkaisten 
globaalien toimitusketjujen vuoksi, joissa 
on mukana paljon toimijoita, jotka eivät 
useinkaan ole riittävästi tietoisia asiasta tai 
ovat eettisesti piittaamattomia. Komission 
olisi seurattava vastuullisten hankintojen ja 
kolmannen osapuolen suorittamien 
tarkastusten kustannuksia ja niiden 
mahdollista vaikutusta etenkin pk-yritysten 
kilpailukykyyn ja raportoitava niistä.

Or. en

Perustelu

Koska due diligence -tarkastusten suorittaminen aiheuttaa merkittäviä kustannuksia etenkin 
pk-yrityksille, on tärkeää, että komissio seuraa vastuullisten hankintojen ja kolmannen 
osapuolen suorittamien tarkastusten kustannuksia sekä niiden vaikutusta kilpailukykyyn ja 
raportoi niistä.

Tarkistus 90
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin yritykset ovat ilmaisseet 
julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa 
mineraalien vastuulliseen hankintaan ja 

(12) Unionin yritykset ovat ilmaisseet 
julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa 
mineraalien vastuulliseen hankintaan ja 
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raportoineet nykyisistä järjestelmistä, 
joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, 
täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata 
hankinnat. Unionin yritykset ovat 
kuitenkin myös raportoineet lukuisista 
vaikeuksista toimitusketjun due diligence 
-periaatteiden noudattamisessa pitkien ja 
monimutkaisten globaalien 
toimitusketjujen vuoksi, joissa on mukana 
paljon toimijoita, jotka eivät useinkaan 
ole riittävästi tietoisia asiasta tai ovat 
eettisesti piittaamattomia. Komission olisi 
seurattava vastuullisten hankintojen 
kustannuksia ja niiden mahdollista 
vaikutusta etenkin pk-yritysten 
kilpailukykyyn.

raportoineet nykyisistä järjestelmistä, 
joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, 
täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata 
hankinnat. OECD:n ohjeiden mukaisesti 
tunnustetaan, että due diligence aiheuttaa 
konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla 
käytännön haasteita ja että siksi sen 
soveltamisessa tarvitaan joustavuutta. 
Yrityksen yksittäisiin olosuhteisiin 
soveltuvan due diligence -järjestelmän 
luonne ja laajuus riippuvat monista 
tekijöistä, muun muassa sen koosta ja 
asemasta toimitusketjussa, ja siinä on 
otettava täysimääräisesti huomioon 
mikroyritysten ja keskisuurten yritysten 
kohtaamat haasteet.

Or. en

Perustelu

OECD:n ohjeissa tunnustetaan toimitusketjujen monimutkaisuus ja se, että yritysten 
yksittäisiin olosuhteisiin on muokattava oikeasuhteisia due diligence -vaatimuksia. Siksi 
ohjeissa noudatetaan monista tekijöistä, muun muassa yrityksen koosta riippuvaan 
joustavuuteen perustuvaa lähestymistapaa. Tämä sisältää myös sen, että due diligence 
-velvoitteita sovelletaan joustavammin ja asteittain, jos yritys on mikroyritys tai pk-yritys. 
Tämä on erityisen tärkeää korualan kaltaisilla aloilla, joilla on paljon hyvin pieniä 
käsityöläistoimijoita, joiden kapasiteetti on erittäin rajallinen.

Tarkistus 91
Tokia Saïfi, Franck Proust

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin yritykset ovat ilmaisseet 
julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa 
mineraalien vastuulliseen hankintaan ja 
raportoineet nykyisistä järjestelmistä, 
joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, 
täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata 

(12) Unionin yritykset ovat ilmaisseet 
julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa 
mineraalien vastuulliseen hankintaan ja 
raportoineet nykyisistä järjestelmistä, 
joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, 
täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata 
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hankinnat. Unionin yritykset ovat kuitenkin 
myös raportoineet lukuisista vaikeuksista 
toimitusketjun due diligence -periaatteiden 
noudattamisessa pitkien ja monimutkaisten 
globaalien toimitusketjujen vuoksi, joissa 
on mukana paljon toimijoita, jotka eivät 
useinkaan ole riittävästi tietoisia asiasta tai 
ovat eettisesti piittaamattomia. Komission 
olisi seurattava vastuullisten hankintojen 
kustannuksia ja niiden mahdollista 
vaikutusta etenkin pk-yritysten 
kilpailukykyyn.

hankinnat. Unionin yritykset ovat kuitenkin 
myös raportoineet lukuisista vaikeuksista 
toimitusketjun due diligence -periaatteiden 
noudattamisessa pitkien ja monimutkaisten 
globaalien toimitusketjujen vuoksi, joissa 
on mukana paljon toimijoita, jotka eivät 
useinkaan ole riittävästi tietoisia asiasta tai 
ovat eettisesti piittaamattomia. Komission 
olisi seurattava vastuullisten hankintojen 
kustannuksia ja hallinnollisia seurauksia
ja niiden mahdollista vaikutusta etenkin 
pk-yritysten kilpailukykyyn. Komission on 
myös annettava pk-yrityksille teknistä ja 
taloudellista apua ja helpotettava 
tietojenvaihtoa tämän asetuksen 
täytäntöön panemiseksi.

Or. en

Tarkistus 92
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaan due diligence -velvoitteen 
asettamat haasteet edellyttävät 
joustavuutta, minkä vuoksi velvoitteiden 
luonne ja laajuus on suhteutettava 
vastuullisten tuojien erityispiirteisiin, 
jotka liittyvät yrityksen kokoon, 
toimintapaikkaan, tietyn maan 
tilanteeseen, niiden tuotteiden ja 
palvelujen alaan ja luonteeseen. Näin 
ollen mikroyritykset on jätettävä tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. it

Tarkistus 93
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Komissio myöntää merkinnän 
muodossa olevan sertifikaatin sellaisille 
EU:n yrityksille, joissa otetaan 
vapaaehtoisesti käyttöön mineraalien 
vastuullista hankintaa koskevat puitteet.

Or. fr

Perustelu

EU:n vastuullisuusmerkinnän käyttöönotto yrityksissä, joissa on tarkoitus panna täytäntöön 
due diligence -aloitteita, on kannustava ja vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä, jolla 
voidaan tietyllä aikavälillä luoda markkinapainetta muihin toimitusketjun toimijoihin nähden. 
Merkintää ei lisätä tuotteisiin. EU:n yritykset voivat ilmoittaa siitä verkkosivullaan tai käyttää 
sitä viestintästrategiassaan.

Tarkistus 94
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Komission olisi yhteistyössä 
Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa 
laadittava yrityksille yleisesti saatavilla 
oleva käsikirja, jossa selitetään, miten 
kriteereitä parhaiten sovelletaan niihin 
alueisiin, jotka saattavat kuulua tämän 
asetuksen soveltamisalaan. Tämä on 
tärkeää, jotta luodaan selvyyttä ja 
varmuutta talouden toimijoille, varsinkin 
pk-yrityksille, ja johdonmukaisuutta 
niiden välillä.

Or. en
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Perustelu

Kun otetaan huomioon sellaisten yritysten ilmaisemat huolet, jotka haluavat toteuttaa due 
diligence -tarkastuksia toimitusketjuissaan, on tärkeää, että komissio laatii käsikirjan, jossa 
selitetään, miten 2 artiklaan sisältyvää konfliktialueiden ja korkean riskin alueiden 
määritelmää parhaiten sovelletaan.

Tarkistus 95
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Komissio ja Euroopan unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja päättivät 5 päivänä 
maaliskuuta 2014 antamassaan yhteisessä 
tiedonannossa1 a panna täytäntöön 
täydentäviä toimenpiteitä vastuullisen 
hankinnan edistämiseen ja sen 
varmistamiseen, että suuri osa yrityksistä 
osallistuu tähän järjestelmään, ottamalla 
tarkoituksenmukaisesti huomioon due 
diligence -velvoitteen aiheuttama rasite 
etenkin pk-yrityksille ja mikroyrityksille. 

__________________
1 a Yhteinen tiedonanto Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, annettu 
5 päivänä maaliskuuta 2014, 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien mineraalien 
vastuullisesta hankinnasta 
(JOIN(2014) 8 final).

Or. it

Tarkistus 96
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Sulattamot ja jalostamot ovat tärkeitä 
kohtia mineraalien globaaleissa
toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne 
ovat viimeinen vaihe, jossa due diligence 
voidaan tosiasiallisesti varmistaa 
keräämällä, paljastamalla ja todentamalla 
tiedot mineraalien alkuperästä ja 
alkuperäketjusta. Tämän 
muuntamisvaiheen jälkeen katsotaan 
usein, että mineraalien alkuperää on 
mahdotonta jäljittää. Unionin luettelo 
vastuullisesti toimivista sulattamoista ja 
jalostamoista voisi näin ollen tarjota 
avoimuutta ja varmuutta toimitusketjun 
loppupään yrityksille toimitusketjun due 
diligence -käytäntöjen osalta.

(13) Sulattamot ja jalostamot on 
tunnustettu pullonkaulakohdiksi 
toimitusketjuissaan, sillä niillä on 
huomattava vaikutusvalta 
hankintamaiden toimitusketjuissa 
toteutettavaan due diligence 
-järjestelmään. Unionin luettelo 
vastuullisesti toimivista 
pullonkaulakohtien toimijoista voisi näin 
ollen tarjota avoimuutta ja varmuutta 
toimitusketjun loppupään yrityksille 
toimitusketjun due diligence -käytäntöjen 
toteuttamiseksi. OECD:n due diligence 
-ohjeiden mukaisesti pullonkaulakohtien 
toimijoiden pitäisi teettää toimitusketjunsa 
due diligence -käytännöistä 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
tarkastus myös siksi, että se voidaan liittää 
vastuullisten toimijoiden luetteloon. 
Euroopan unionin ulkopuolella 
sijaitsevilla pullonkaulakohtien toimijoilla 
pitäisi myös olla mahdollisuus päästä 
luetteloon sen maailmanlaajuisen 
soveltamisalan takaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään kuvaamaan paremmin pullonkaulakohtia ja kolmannen osapuolen 
tarkastusta koskevaa OECD:n ohjeiden lähestymistapaa.

Tarkistus 97
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale



AM\1051627FI.doc 53/334 PE549.420v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(13) Sulattamot ja jalostamot ovat tärkeitä 
kohtia mineraalien globaaleissa
toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne 
ovat viimeinen vaihe, jossa due diligence 
voidaan tosiasiallisesti varmistaa 
keräämällä, paljastamalla ja todentamalla 
tiedot mineraalien alkuperästä ja 
alkuperäketjusta. Tämän 
muuntamisvaiheen jälkeen katsotaan 
usein, että mineraalien alkuperää on 
mahdotonta jäljittää. Unionin luettelo 
vastuullisesti toimivista sulattamoista ja 
jalostamoista voisi näin ollen tarjota 
avoimuutta ja varmuutta toimitusketjun 
loppupään yrityksille toimitusketjun due 
diligence -käytäntöjen osalta.

(13) Sulattamot ja jalostamot on 
tunnustettu pullonkaulakohdiksi 
toimitusketjuissaan, sillä niillä on 
huomattava vaikutusvalta 
hankintamaiden toimitusketjuissa 
toteutettavaan due diligence 
-järjestelmään. Unionin luettelo 
vastuullisesti toimivista
pullonkaulakohtien toimijoista voisi näin 
ollen tarjota avoimuutta ja varmuutta 
toimitusketjun loppupään yrityksille 
toimitusketjun due diligence -käytäntöjen 
toteuttamiseksi. OECD:n due diligence 
-ohjeiden mukaisesti pullonkaulakohtien 
toimijoiden pitäisi teettää toimitusketjunsa 
due diligence -käytännöistä 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
tarkastus myös siksi, että se voidaan liittää 
vastuullisten toimijoiden luetteloon. 
Euroopan unionin ulkopuolella 
sijaitsevilla pullonkaulakohtien toimijoilla 
pitäisi myös olla mahdollisuus päästä 
luetteloon sen maailmanlaajuisen 
soveltamisalan takaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään kuvaamaan paremmin pullonkaulakohtia ja kolmannen osapuolen 
tarkastusta koskevaa OECD:n ohjeiden lähestymistapaa.

Tarkistus 98
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Sulattamot ja jalostamot ovat tärkeitä 
kohtia mineraalien globaaleissa 

(13) Sulattamot ja jalostamot ovat tärkeitä 
kohtia mineraalien globaaleissa 
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toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne 
ovat viimeinen vaihe, jossa due diligence 
voidaan tosiasiallisesti varmistaa 
keräämällä, paljastamalla ja todentamalla 
tiedot mineraalien alkuperästä ja 
alkuperäketjusta. Tämän 
muuntamisvaiheen jälkeen katsotaan usein, 
että mineraalien alkuperää on mahdotonta 
jäljittää. Unionin luettelo vastuullisesti 
toimivista sulattamoista ja jalostamoista 
voisi näin ollen tarjota avoimuutta ja 
varmuutta toimitusketjun loppupään 
yrityksille toimitusketjun due diligence 
-käytäntöjen osalta.

toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne 
ovat viimeinen vaihe, jossa due diligence 
voidaan tosiasiallisesti varmistaa 
keräämällä, paljastamalla ja todentamalla 
tiedot mineraalien alkuperästä ja 
alkuperäketjusta. Tämän 
muuntamisvaiheen jälkeen katsotaan usein, 
että mineraalien alkuperää on mahdotonta 
jäljittää. Unionin luettelo vastuullisesti 
toimivista sulattamoista ja jalostamoista 
voisi näin ollen tarjota avoimuutta ja 
varmuutta toimitusketjun loppupään 
yrityksille toimitusketjun due diligence 
-käytäntöjen osalta. Komission olisi 
asetettava unionin luettelo yleisön 
helposti saataville, jotta lisätään 
omaehtoiseen vakuutukseen perustuvan 
järjestelmän näkyvyyttä ja tietoisuutta sen 
olemassaolosta, tehokkuudesta ja 
toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 99
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Sulattamot ja jalostamot ovat tärkeitä 
kohtia mineraalien globaaleissa 
toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne 
ovat viimeinen vaihe, jossa due diligence 
voidaan tosiasiallisesti varmistaa 
keräämällä, paljastamalla ja todentamalla 
tiedot mineraalien alkuperästä ja 
alkuperäketjusta. Tämän 
muuntamisvaiheen jälkeen katsotaan usein, 
että mineraalien alkuperää on mahdotonta 
jäljittää. Unionin luettelo vastuullisesti 
toimivista sulattamoista ja jalostamoista 
voisi näin ollen tarjota avoimuutta ja 
varmuutta toimitusketjun loppupään 
yrityksille toimitusketjun due diligence 

(13) Sulattamot ja jalostamot ovat tärkeitä 
kohtia mineraalien globaaleissa 
toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne
ovat viimeinen vaihe, jossa due diligence 
voidaan tosiasiallisesti varmistaa 
keräämällä, paljastamalla ja todentamalla 
tiedot mineraalien alkuperästä ja 
alkuperäketjusta. Tämän 
muuntamisvaiheen jälkeen katsotaan usein, 
että mineraalien alkuperää on mahdotonta 
jäljittää. Unionin luettelo vastuullisesti 
toimivista sulattamoista ja jalostamoista 
tarjoaa näin ollen avoimuutta ja varmuutta 
toimitusketjun loppupään yrityksille 
toimitusketjun due diligence -käytäntöjen 
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-käytäntöjen osalta. osalta.

Or. de

Tarkistus 100
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Sulattamot ja jalostamot ovat tärkeitä 
kohtia mineraalien globaaleissa
toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne 
ovat viimeinen vaihe, jossa due diligence 
voidaan tosiasiallisesti varmistaa 
keräämällä, paljastamalla ja todentamalla 
tiedot mineraalien alkuperästä ja 
alkuperäketjusta. Tämän 
muuntamisvaiheen jälkeen katsotaan 
usein, että mineraalien alkuperää on 
mahdotonta jäljittää. Unionin luettelo 
vastuullisesti toimivista sulattamoista ja 
jalostamoista voisi näin ollen tarjota 
avoimuutta ja varmuutta toimitusketjun 
loppupään yrityksille toimitusketjun due 
diligence -käytäntöjen osalta.

(13) Sulattamot ja jalostamot on 
tunnustettu pullonkaulakohdiksi 
toimitusketjuissaan, sillä niillä on 
huomattava vaikutusvalta 
hankintamaiden toimitusketjuissa 
toteutettavaan due diligence 
-järjestelmään. Unionin luettelo 
vastuullisesti toimivista
pullonkaulakohtien toimijoista voisi näin 
ollen tarjota avoimuutta ja varmuutta 
toimitusketjun loppupään yrityksille 
toimitusketjun due diligence -käytäntöjen 
toteuttamiseksi. OECD:n due diligence 
-ohjeiden mukaisesti pullonkaulakohtien 
toimijoiden pitäisi teettää toimitusketjunsa 
due diligence -käytännöistä 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
tarkastus myös siksi, että se voidaan liittää 
vastuullisten toimijoiden luetteloon. 
Euroopan unionin ulkopuolella 
sijaitsevilla pullonkaulakohtien toimijoilla 
pitäisi myös olla mahdollisuus päästä 
luetteloon sen maailmanlaajuisen 
soveltamisalan takaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään kuvaamaan paremmin pullonkaulakohtia ja kolmannen osapuolen 
tarkastusta koskevaa OECD:n ohjeiden lähestymistapaa.
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Tarkistus 101
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Sulattamot ja jalostamot ovat tärkeitä 
kohtia mineraalien globaaleissa 
toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne 
ovat viimeinen vaihe, jossa due diligence 
voidaan tosiasiallisesti varmistaa 
keräämällä, paljastamalla ja todentamalla 
tiedot mineraalien alkuperästä ja 
alkuperäketjusta. Tämän 
muuntamisvaiheen jälkeen katsotaan 
usein, että mineraalien alkuperää on 
mahdotonta jäljittää. Unionin luettelo
vastuullisesti toimivista sulattamoista ja 
jalostamoista voisi näin ollen tarjota 
avoimuutta ja varmuutta toimitusketjun 
loppupään yrityksille toimitusketjun due 
diligence -käytäntöjen osalta.

(13) Sulattamot ja jalostamot ovat tärkeitä 
kohtia mineraalien globaaleissa 
toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne 
ovat viimeinen vaihe, jossa due diligence 
voidaan tosiasiallisesti varmistaa 
keräämällä, paljastamalla ja todentamalla 
tiedot mineraalien alkuperästä ja 
alkuperäketjusta. Tämän 
muuntamisvaiheen jälkeen mineraalien 
alkuperää on mahdotonta jäljittää. Sama 
huomio koskee myös kierrätettyjä 
metalleja, jotka ovat käyneet läpi vieläkin 
pidemmän muuntamisprosessin. Yleisesti 
saatavilla olevat unionin luettelot
vastuullisesti toimivista sulattamoista, 
tuojista ja jalostamoista voisivat näin ollen 
tarjota avoimuutta ja varmuutta 
toimitusketjun loppupään yrityksille ja 
kuluttajille toimitusketjun due diligence 
-käytäntöjen osalta. Tällaisia luetteloja 
julkaistaessa olisi kuultava OECD:tä, 
London Bullion Market Association 
-järjestöä, Conflict-Free Smelter 
Programme -ohjelmaa, Responsible 
Jewellery Programme -ohjelmaa ja muita 
vastaavia järjestelmiä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää antaa julkista näkyvyyttä niille yrityksille, jotka noudattavat due diligence 
-käytäntöjä toimitusketjuissaan. Tästä syystä on tärkeää, että luettelot julkaistaan 
täysimääräisesti. Näitä luetteloita laadittaessa olisi kuultava olemassa olevia menestyksellisiä 
due diligence -järjestelmiä.
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Tarkistus 102
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Sulattamot ja jalostamot ovat tärkeitä 
kohtia mineraalien globaaleissa 
toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne 
ovat viimeinen vaihe, jossa due diligence 
voidaan tosiasiallisesti varmistaa 
keräämällä, paljastamalla ja todentamalla 
tiedot mineraalien alkuperästä ja 
alkuperäketjusta. Tämän 
muuntamisvaiheen jälkeen katsotaan usein, 
että mineraalien alkuperää on mahdotonta 
jäljittää. Unionin luettelo vastuullisesti 
toimivista sulattamoista ja jalostamoista 
voisi näin ollen tarjota avoimuutta ja 
varmuutta toimitusketjun loppupään 
yrityksille toimitusketjun due diligence 
-käytäntöjen osalta.

(13) Sulattamot ja jalostamot ovat tärkeitä 
kohtia mineraalien globaaleissa 
toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne 
ovat viimeinen vaihe, jossa due diligence 
voidaan tosiasiallisesti varmistaa 
keräämällä, paljastamalla ja todentamalla 
tiedot mineraalien alkuperästä ja 
alkuperäketjusta. Tämän 
muuntamisvaiheen jälkeen katsotaan usein, 
että mineraalien alkuperää on mahdotonta 
jäljittää. Sama huomio koskee myös 
kierrätettyjä metalleja, jotka ovat käyneet 
läpi vieläkin pidemmän 
muuntamisprosessin. Unionin luettelo 
vastuullisesti toimivista sulattamoista ja 
jalostamoista voisi näin ollen tarjota 
avoimuutta ja varmuutta toimitusketjun 
loppupään yrityksille toimitusketjun due 
diligence -käytäntöjen osalta.

Or. en

Tarkistus 103
Marielle de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Sulattamot ja jalostamot, joissa 
mineraaleja ja niiden rikasteita 
jalostetaan ja tuodaan maahan, ovat 
velvollisia soveltamaan unionin due 
diligence -järjestelmää tässä asetuksessa 
määritettyyn toimitusketjuun.
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Or. fr

Perustelu

Sulattamot ja jalostamot ovat toimitusketjun avainasemassa olevia toimijoita, koska ne 
toteuttavat toimia mineraalien ja niiden rikasteiden jalostamisen yhteydessä. Ne ovat siis 
paremmassa asemassa keräämään, ilmoittamaan ja tarkistamaan tietoja, jotka koskevat 
mineraalien alkuperää ja eri toimijoita, joiden hallussa mineraalit ovat olleet. Tästä syystä 
niihin olisi sovellettava asetusta.

Tarkistus 104
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kaikkien tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien ja 
metallien käytön olisi täytettävä tässä 
asetuksessa asetetut vaatimukset. Tuojien 
on ehdottomasti noudatettava tämän 
asetuksen säännöksiä.

Or. de

Tarkistus 105
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) EU:n pk-yrityksille, jotka tuovat 
mineraaleja ja metalleja ja joissa 
noudatetaan due diligence -järjestelmää, 
myönnetään taloudellista tukea komission 
COSME-ohjelman kautta.

Or. fr
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Perustelu

Maahantuontia harjoittavat pk-yritykset, jotka katetaan tässä asetuksessa, voivat joutua 
teknisiin tai taloudellisiin ongelmiin ottaessaan käyttöön due diligence -järjestelmiä tai 
pannessaan täytäntöön toimitusketjujaan koskevia tarkastusmenettelyjä. Tältä osin niille olisi 
myönnettävä taloudellista tukea komission uuden COSME-ohjelman kehyksessä, jolla 
edistetään pk-yrityksiä ja yrityksien kilpailukykyä.

Tarkistus 106
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) On jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten vastuulla varmistaa 
vastuullisten tuojien antaman 
omaehtoisen vakuutuksen 
yhdenmukainen noudattaminen tekemällä 
asianmukaisia jälkitarkastuksia sen 
todentamiseksi, noudattavatko 
omaehtoisen vakuutuksen antaneet 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
mineraalien ja/tai metallien vastuulliset 
tuojat toimitusketjun due diligence 
-velvoitteita. Tällaisia tarkastuksia 
koskevia tietoja olisi säilytettävä vähintään 
5 vuotta. On jäsenvaltioiden vastuulla 
antaa säännöt, joita sovelletaan tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen.

(14) On jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten vastuulla varmistaa 
toimijoiden due diligence -tarkastusten 
toteuttamista koskevan velvoitteen
noudattaminen tekemällä asianmukaisia 
jälkitarkastuksia. Tällaisia tarkastuksia 
koskevia tietoja olisi säilytettävä vähintään 
5 vuotta. On jäsenvaltioiden vastuulla 
antaa säännöt, joita sovelletaan tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen.

Or. en

Tarkistus 107
Paul Rübig, Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) On jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten vastuulla varmistaa 
vastuullisten tuojien antaman omaehtoisen 
vakuutuksen yhdenmukainen 
noudattaminen tekemällä asianmukaisia 
jälkitarkastuksia sen todentamiseksi, 
noudattavatko omaehtoisen vakuutuksen 
antaneet asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien ja/tai metallien 
vastuulliset tuojat toimitusketjun due 
diligence -velvoitteita. Tällaisia 
tarkastuksia koskevia tietoja olisi 
säilytettävä vähintään 5 vuotta. On 
jäsenvaltioiden vastuulla antaa säännöt, 
joita sovelletaan tämän asetuksen 
säännösten rikkomiseen.

(14) On unionin laajuisen toimivaltaisen 
viranomaisen vastuulla varmistaa 
vastuullisten tuojien antaman omaehtoisen 
vakuutuksen yhdenmukainen 
noudattaminen tekemällä asianmukaisia 
jälkitarkastuksia sen todentamiseksi, 
noudattavatko omaehtoisen vakuutuksen 
antaneet asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien ja/tai metallien 
vastuulliset tuojat toimitusketjun due 
diligence -velvoitteita. Tällaisia 
tarkastuksia koskevia tietoja olisi 
säilytettävä vähintään 5 vuotta. On unionin 
laajuisen toimivaltaisen viranomaisen
vastuulla antaa säännöt, joita sovelletaan 
tämän asetuksen säännösten rikkomiseen.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi ehdotamme, että perustetaan yksi unionin laajuinen 
toimivaltainen viranomainen 28 kansallisen viranomaisen sijasta. Tämän avulla voitaisiin 
vähentää byrokraattisia menettelyjä, koska yritysten ei tarvitsisi toimia 28 eri viranomaisen 
kanssa. Lisäksi katsomme, että vain yksi toimivaltainen viranomainen olisi 
kustannustehokkain ratkaisu, joka rasittaisi vähiten veronmaksajia kaikkialla Euroopan 
unionissa.

Tarkistus 108
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) On jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten vastuulla varmistaa 
vastuullisten tuojien antaman 
omaehtoisen vakuutuksen 
yhdenmukainen noudattaminen tekemällä 
asianmukaisia jälkitarkastuksia sen 

(14) On jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten vastuulla varmistaa 
toimijoiden due diligence -tarkastusten 
toteuttamista koskevan velvoitteen
noudattaminen tekemällä asianmukaisia 
jälkitarkastuksia. Tällaisia tarkastuksia 
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todentamiseksi, noudattavatko 
omaehtoisen vakuutuksen antaneet 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
mineraalien ja/tai metallien vastuulliset 
tuojat toimitusketjun due diligence 
-velvoitteita. Tällaisia tarkastuksia 
koskevia tietoja olisi säilytettävä vähintään 
5 vuotta. On jäsenvaltioiden vastuulla 
antaa säännöt, joita sovelletaan tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen.

koskevia tietoja olisi säilytettävä vähintään 
5 vuotta. On jäsenvaltioiden vastuulla 
antaa säännöt, joita sovelletaan tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen.

Or. en

Tarkistus 109
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) On jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten vastuulla varmistaa 
vastuullisten tuojien antaman omaehtoisen 
vakuutuksen yhdenmukainen 
noudattaminen tekemällä asianmukaisia 
jälkitarkastuksia sen todentamiseksi, 
noudattavatko omaehtoisen vakuutuksen
antaneet asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien ja/tai metallien 
vastuulliset tuojat toimitusketjun due 
diligence -velvoitteita. Tällaisia 
tarkastuksia koskevia tietoja olisi 
säilytettävä vähintään 5 vuotta. On 
jäsenvaltioiden vastuulla antaa säännöt, 
joita sovelletaan tämän asetuksen 
säännösten rikkomiseen.

(14) On jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten vastuulla varmistaa 
vastuullisten tuojien antaman omaehtoisen 
ilmoituksen yhdenmukainen 
noudattaminen tekemällä asianmukaisia 
jälkitarkastuksia sen todentamiseksi, 
noudattavatko omaehtoisen ilmoituksen
antaneet asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien ja/tai metallien 
vastuulliset tuojat toimitusketjun due 
diligence -velvoitteita. Tällaisia 
tarkastuksia koskevia tietoja olisi 
säilytettävä vähintään 5 vuotta. On 
jäsenvaltioiden vastuulla antaa säännöt, 
joita sovelletaan tämän asetuksen 
säännösten rikkomiseen.

Or. en

Perustelu

”Omaehtoinen ilmoitus” on tämän asetuksen tarkoitukseen parempi termi kuin ”omaehtoinen 
vakuutus”.
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Tarkistus 110
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) On jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten vastuulla varmistaa 
vastuullisten tuojien antaman omaehtoisen 
vakuutuksen yhdenmukainen 
noudattaminen tekemällä asianmukaisia 
jälkitarkastuksia sen todentamiseksi, 
noudattavatko omaehtoisen vakuutuksen 
antaneet asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien ja/tai metallien 
vastuulliset tuojat toimitusketjun due 
diligence -velvoitteita. Tällaisia 
tarkastuksia koskevia tietoja olisi 
säilytettävä vähintään 5 vuotta. On 
jäsenvaltioiden vastuulla antaa säännöt, 
joita sovelletaan tämän asetuksen 
säännösten rikkomiseen.

(14) On jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten vastuulla varmistaa 
vastuullisten tuojien antaman omaehtoisen 
vakuutuksen yhdenmukainen 
noudattaminen tekemällä asianmukaisia 
jälkitarkastuksia sen todentamiseksi, 
noudattavatko asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien ja/tai metallien 
vastuulliset tuojat toimitusketjun due 
diligence -velvoitteita. Tällaisia 
tarkastuksia koskevia tietoja olisi 
säilytettävä vähintään 5 vuotta. Olisi oltava 
Euroopan komission vastuulla antaa 
säännöt ja määrittää taloudelliset 
seuraamukset, joita sovelletaan tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen.

Or. de

Tarkistus 111
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) On jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten vastuulla varmistaa 
vastuullisten tuojien antaman 
omaehtoisen vakuutuksen 
yhdenmukainen noudattaminen tekemällä 
asianmukaisia jälkitarkastuksia sen 
todentamiseksi, noudattavatko 
omaehtoisen vakuutuksen antaneet 

(14) On jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten vastuulla varmistaa 
toimijoiden due diligence -tarkastusten 
toteuttamista koskevan velvoitteen
noudattaminen tekemällä asianmukaisia 
jälkitarkastuksia. Tällaisia tarkastuksia 
koskevia tietoja olisi säilytettävä vähintään 
5 vuotta. On jäsenvaltioiden vastuulla 
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asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
mineraalien ja/tai metallien vastuulliset 
tuojat toimitusketjun due diligence 
-velvoitteita. Tällaisia tarkastuksia 
koskevia tietoja olisi säilytettävä vähintään 
5 vuotta. On jäsenvaltioiden vastuulla 
antaa säännöt, joita sovelletaan tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen.

antaa säännöt, joita sovelletaan tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen.

Or. en

Tarkistus 112
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) On jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten vastuulla varmistaa 
vastuullisten tuojien antaman omaehtoisen 
vakuutuksen yhdenmukainen 
noudattaminen tekemällä asianmukaisia 
jälkitarkastuksia sen todentamiseksi, 
noudattavatko omaehtoisen vakuutuksen 
antaneet asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien ja/tai metallien 
vastuulliset tuojat toimitusketjun due 
diligence -velvoitteita. Tällaisia 
tarkastuksia koskevia tietoja olisi 
säilytettävä vähintään 5 vuotta. On 
jäsenvaltioiden vastuulla antaa säännöt, 
joita sovelletaan tämän asetuksen 
säännösten rikkomiseen.

(14) On jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten vastuulla varmistaa 
vastuullisten toimijoiden antaman 
omaehtoisen vakuutuksen yhdenmukainen 
noudattaminen tekemällä asianmukaisia 
jälkitarkastuksia sen todentamiseksi, 
noudattavatko omaehtoisen vakuutuksen 
antaneet asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien ja/tai metallien 
vastuulliset tuojat toimitusketjun due 
diligence -velvoitteita. Tällaisia 
tarkastuksia koskevia tietoja olisi 
säilytettävä vähintään 5 vuotta. On 
jäsenvaltioiden vastuulla antaa säännöt, 
joita sovelletaan tämän asetuksen 
säännösten rikkomiseen.

Or. en

Tarkistus 113
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tämän asetuksen tehokkaan 
täytäntöönpanon edistämiseksi ja 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien luonnonvarojen 
hyödyntämiseen suoraan liittyvien 
kehitystarpeiden käsittelemiseksi on 
pantava täytäntöön 
liitännäistoimenpiteitä. Euroopan 
komission ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon pitäisi soveltaa ja 
edelleen kehittää yhteistä unionin 
lähestymistapaa vastuulliseen hankintaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
annetussa yhteisessä tiedonannossa 
”Konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta peräisin olevien mineraalien 
vastuullinen hankinta – Yhteinen 
lähestymistapa EU:lle” (JOIN(2014) 8) 
esitetyn aloitteen mukaisesti. Erityisesti 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien luonnonvarojen
vastuullisen hankinnan edistäminen ja 
vastuullista hankintaa koskevien 
kansallisten ja kansainvälisten due 
diligence -puitteiden perustaminen olisi 
liitettävä sisä- ja ulkopolitiikkaan ja 
erityisesti politiikkaa ja toimintalinjoja 
koskeviin vuoropuheluihin 
kumppanimaiden, paikallisviranomaisten 
ja yksityisten sidosryhmien kanssa. 
Erityistä huomiota kiinnitetään 
pienimuotoisen ja epävirallisen 
kaivonnaisalan osuuteen paikallisessa 
toimeentulossa ja kestävässä kehityksessä 
ja sen haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 114
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 a) Lisäksi Euroopan komission 
tehtävänä olisi oltava asettaa tuojien 
käyttöön niiden suuntautumisen 
helpottamiseksi luettelo vastuullisista 
sulattamoista ja jalostamoista.

Or. de

Tarkistus 115
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tämän asetuksen tehokkaan 
täytäntöönpanon edistämiseksi ja 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien luonnonvarojen 
hyödyntämiseen suoraan liittyvien 
kehitystarpeiden käsittelemiseksi on 
pantava täytäntöön 
liitännäistoimenpiteitä. Euroopan 
komission ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon pitäisi soveltaa ja 
edelleen kehittää yhteistä unionin 
lähestymistapaa vastuulliseen hankintaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
annetussa yhteisessä tiedonannossa 
”Konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta peräisin olevien mineraalien 
vastuullinen hankinta – Yhteinen 
lähestymistapa EU:lle” (JOIN(2014) 8) 
esitetyn aloitteen mukaisesti. Erityisesti 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien luonnonvarojen 
vastuullisen hankinnan edistäminen ja 
vastuullista hankintaa koskevien 
kansallisten ja kansainvälisten due 
diligence -puitteiden perustaminen olisi 
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liitettävä sisä- ja ulkopolitiikkaan ja 
erityisesti politiikkaa ja toimintalinjoja 
koskeviin vuoropuheluihin 
kumppanimaiden, paikallisviranomaisten 
ja yksityisten sidosryhmien kanssa. 
Erityistä huomiota kiinnitetään 
pienimuotoisen ja epävirallisen 
kaivonnaisalan osuuteen paikallisessa 
toimeentulossa ja kestävässä kehityksessä 
ja sen haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 116
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tämän asetuksen tehokkaan 
täytäntöönpanon edistämiseksi ja 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien luonnonvarojen 
hyödyntämiseen suoraan liittyvien 
kehitystarpeiden käsittelemiseksi on 
pantava täytäntöön 
liitännäistoimenpiteitä. Euroopan 
komission ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon pitäisi soveltaa ja 
edelleen kehittää yhteistä unionin 
lähestymistapaa vastuulliseen hankintaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
annetussa yhteisessä tiedonannossa 
”Konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta peräisin olevien mineraalien 
vastuullinen hankinta – Yhteinen 
lähestymistapa EU:lle” (JOIN(2014) 8) 
esitetyn aloitteen mukaisesti. Erityisesti 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien luonnonvarojen 
vastuullisen hankinnan edistäminen ja 
vastuullista hankintaa koskevien 
kansallisten ja kansainvälisten due 
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diligence -puitteiden perustaminen olisi 
liitettävä sisä- ja ulkopolitiikkaan ja 
erityisesti politiikkaa ja toimintalinjoja 
koskeviin vuoropuheluihin 
kumppanimaiden, paikallisviranomaisten 
ja yksityisten sidosryhmien kanssa. 
Erityistä huomiota kiinnitetään 
pienimuotoisen ja epävirallisen 
kaivonnaisalan osuuteen paikallisessa 
toimeentulossa ja kestävässä kehityksessä 
ja sen haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 117
Paul Rübig, Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tämän asetuksen moitteettoman 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Vastuullisten 
sulattamojen ja jalostamojen luetteloon ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten luetteloon liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
asetuksen (EU) N:o 182/201111 mukaisesti.

(15) Tämän asetuksen moitteettoman 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Vastuullisten 
sulattamojen ja jalostamojen luetteloon ja 
unionin laajuisen toimivaltaiseen 
viranomaiseen liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
asetuksen (EU) N:o 182/11 mukaisesti.

__________________ __________________
11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en
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Tarkistus 118
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tämän asetuksen moitteettoman 
täytäntöönpanon varmistamiseksi
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Vastuullisten 
sulattamojen ja jalostamojen luetteloon ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten luetteloon liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
asetuksen (EU) N:o 182/201111 
mukaisesti11.

(15) Tämän asetuksen liitteen I ja II 
muuttamiseksi komissiolle olisi annettava 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tässä asetuksessa esitettyjen 
säännösten mukaisesti.

__________________
11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL 
L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Tarkistus 119
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tämän asetuksen moitteettoman 
täytäntöönpanon varmistamiseksi
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Vastuullisten 
sulattamojen ja jalostamojen luetteloon ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

(15) Tämän asetuksen liitteen I ja II 
muuttamiseksi komissiolle olisi annettava 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tässä asetuksessa esitettyjen 
säännösten mukaisesti.
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viranomaisten luetteloon liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
asetuksen (EU) N:o 182/201111 
mukaisesti11.

__________________
11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL 
L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Tarkistus 120
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tämän asetuksen moitteettoman 
täytäntöönpanon varmistamiseksi
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Vastuullisten 
sulattamojen ja jalostamojen luetteloon ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten luetteloon liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
asetuksen (EU) N:o 182/201111 
mukaisesti11.

(15) Tämän asetuksen luonnonvaroja 
koskevan soveltamisalan laajentamiseksi
komissiolle olisi annettava valta antaa 
delegoituja säädöksiä SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tässä asetuksessa 
esitettyjen säännösten mukaisesti.

__________________
11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL 
L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en
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Tarkistus 121
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Komission olisi säännöllisesti 
tarkasteltava uudelleen rahoitusapuaan ja 
poliittisia sitoumuksiaan konfliktialueille 
ja korkean riskin alueille, joilla louhitaan 
tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa, 
erityisesti Suurten järvien alueelle, jotta 
varmistetaan politiikan johdonmukaisuus 
sekä kannustetaan ja vahvistetaan hyvän 
hallintotavan, oikeusvaltioperiaatteen ja 
ennen kaikkea eettisen kaivostoiminnan 
periaatteiden noudattamista.

Or. en

Tarkistus 122
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Tämän asetuksen tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi 
säädettävä kahden vuoden siirtymäajasta, 
jotta komissio voi perustaa järjestelmän 
kolmansien osapuolten suorittamia 
tarkastuksia varten ja jotta vastuulliset 
tuojat voivat omaksua niille tässä 
asetuksessa asetetut velvollisuudet.

Or. en
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Tarkistus 123
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komissio raportoi neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille säännöllisesti 
järjestelmän vaikutuksista. Komissio 
tarkastelee viimeistään kolme vuotta 
asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes 
vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja 
vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien 
vastuullisen hankinnan edistäminen 
konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta. Kertomuksiin liitetään 
tarvittaessa asiaankuuluvia 
säädösehdotuksia, joihin saattaa sisältyä 
pakollisia toimenpiteitä,

(16) Komissio raportoi neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille säännöllisesti 
järjestelmän vaikutuksista. Komissio 
tarkastelee viimeistään kolme vuotta 
asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes 
vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja 
vaikuttavuutta,

Or. en

Tarkistus 124
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komissio raportoi neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille säännöllisesti 
järjestelmän vaikutuksista. Komissio 
tarkastelee viimeistään kolme vuotta 
asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes 
vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja 
vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien 
vastuullisen hankinnan edistäminen 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta.
Kertomuksiin liitetään tarvittaessa 
asiaankuuluvia säädösehdotuksia, joihin 
saattaa sisältyä pakollisia toimenpiteitä,

(16) Komissio raportoi neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille säännöllisesti 
järjestelmän vaikutuksista. Komissio 
tarkastelee viimeistään kolme vuotta 
asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes 
vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja 
vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien 
vastuullisen hankinnan edistäminen 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta,
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Or. de

Tarkistus 125
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komissio raportoi neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille säännöllisesti 
järjestelmän vaikutuksista. Komissio 
tarkastelee viimeistään kolme vuotta 
asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes
vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja 
vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien 
vastuullisen hankinnan edistäminen 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta. 
Kertomuksiin liitetään tarvittaessa 
asiaankuuluvia säädösehdotuksia, joihin 
saattaa sisältyä pakollisia toimenpiteitä,

(16) Komissio raportoi neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille säännöllisesti 
järjestelmän vaikutuksista. Komissio 
tarkastelee kaksi vuotta asetuksen 
voimaantulosta ja joka viides vuosi sen 
jälkeen asetuksen toimintaa ja 
vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien 
vastuullisen hankinnan edistäminen 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta. 
Kertomuksiin liitetään tarvittaessa 
asiaankuuluvia säädösehdotuksia, joihin
saattaa sisältyä pakollisia toimenpiteitä,

Or. en

Tarkistus 126
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komissio raportoi neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille säännöllisesti 
järjestelmän vaikutuksista. Komissio 
tarkastelee viimeistään kolme vuotta 
asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes 
vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja 
vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien 

(16) Komissio raportoi neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille säännöllisesti 
järjestelmän vaikutuksista. Komissio 
tarkastelee viimeistään kolme vuotta 
asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes 
vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja 
vaikuttavuutta,
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vastuullisen hankinnan edistäminen 
konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta. Kertomuksiin liitetään 
tarvittaessa asiaankuuluvia 
säädösehdotuksia, joihin saattaa sisältyä 
pakollisia toimenpiteitä,

Or. en

Tarkistus 127
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komissio raportoi neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille säännöllisesti 
järjestelmän vaikutuksista. Komissio 
tarkastelee viimeistään kolme vuotta
asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes
vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja 
vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien 
vastuullisen hankinnan edistäminen
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta. 
Kertomuksiin liitetään tarvittaessa 
asiaankuuluvia säädösehdotuksia, joihin 
saattaa sisältyä pakollisia toimenpiteitä,

(16) Komissio raportoi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti 
järjestelmän vaikutuksista. Komissio 
tarkastelee kaksi vuotta asetuksen 
soveltamispäivästä ja joka kolmas vuosi 
sen jälkeen asetuksen toimintaa ja 
vaikuttavuutta ja järjestelmän 
viimeisimpiä vaikutuksia paikan päällä 
sen suhteen, miten se edistää sen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien 
vastuullista hankintaa konfliktialueilta ja 
korkean riskin alueilta, ja raportoi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkastelun yhteydessä komission olisi 
analysoitava ja arvioitava täysimääräisesti 
kaikkia asetuksen näkökohtia sekä sen 
vaikutuksia ja kustannuksia ottaen 
huomioon kunkin soveltamisalaan 
kuuluvan muun kuin konfliktimineraalin 
prosenttiosuuden markkinoista, due 
diligence -järjestelmää soveltavien 
sulattamoiden, jalostamoiden ja tuojien 
prosenttiosuuden sekä kaupan 
mahdollisen uudelleenohjautumisen 
kaivosalueilta ja sen vaikutukset itse 
paikalla työskentelevien ihmisten 
toimeentuloon kiinnittäen erityistä 
huomiota pienimuotoisen 
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kaivostoiminnan harjoittajiin. Lisäksi 
tarkastelun yhteydessä olisi kuultava 
laajasti sidosryhmiä, eli hallituksia, 
yrityksiä ja paikallista 
kansalaisyhteiskuntaa sekä niitä, joihin 
asetus vaikuttaa suorasti konfliktialueilla. 
Kertomuksiin liitetään tarvittaessa 
asiaankuuluvia säädösehdotuksia,

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että komissio analysoi täysimittaisesti kaikki asetuksen vaikutusten näkökohdat ja 
varsinkin sen vaikutuksen estää aseistettuja ryhmiä ja turvallisuusjoukkoja käymästä kauppaa 
tinalla, tantaalilla ja volframilla sekä niiden malmeilla ja kullalla. Tämä analyysi olisi 
toimitettava neuvostolle ja Euroopan parlamentille.

Tarkistus 128
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komissio raportoi neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille säännöllisesti
järjestelmän vaikutuksista. Komissio 
tarkastelee viimeistään kolme vuotta 
asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes 
vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja 
vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien 
vastuullisen hankinnan edistäminen 
konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta. Kertomuksiin liitetään 
tarvittaessa asiaankuuluvia 
säädösehdotuksia, joihin saattaa sisältyä 
pakollisia toimenpiteitä,

(16) Komissio raportoi neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille säännöllisesti 
järjestelmän vaikutuksista. Komissio 
tarkastelee viimeistään kolme vuotta 
asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes 
vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja 
vaikuttavuutta,

Or. en
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Tarkistus 129
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komissio raportoi neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille säännöllisesti 
järjestelmän vaikutuksista. Komissio 
tarkastelee viimeistään kolme vuotta 
asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes
vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja 
vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien 
vastuullisen hankinnan edistäminen 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta. 
Kertomuksiin liitetään tarvittaessa 
asiaankuuluvia säädösehdotuksia, joihin 
saattaa sisältyä pakollisia toimenpiteitä,

(16) Komissio raportoi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti 
järjestelmän vaikutuksista. Komissio 
tarkastelee kolme vuotta asetuksen 
soveltamispäivästä ja joka kolmas vuosi 
sen jälkeen asetuksen toimintaa ja 
vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien 
vastuullisen hankinnan edistäminen 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta. 
Kertomuksiin liitetään tarvittaessa 
asiaankuuluvia säädösehdotuksia, joihin 
saattaa sisältyä pakollisia toimenpiteitä,

Or. en

Tarkistus 130
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Komissio ja Euroopan unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja sitoutuivat 5 päivänä 
maaliskuuta 2014 antamassaan yhteisessä 
tiedonannossa panemaan täytäntöön 
rinnan tämä asetuksen kanssa 
täydentäviä toimenpiteitä, jotka johtavat 
vastuullista hankintaa koskevaan 
yhdennettyyn EU:n lähestymistapaan, 
jolla pyritään varmistamaan, että suuri 
osa yrityksistä osallistuu tässä asetuksessa 
vahvistettuun unionin järjestelmään ja 
että omaksutaan globaali, 
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johdonmukainen ja kattava 
lähestymistapa konflikteista kärsiviltä 
alueilta tehtävien vastuullisten 
hankintojen edistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Konfliktimineraalit ovat yksi aseellisten konfliktien syynä oleva seikka. Tärkeimpiä syitä ovat 
usein muut poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset seikat, ja ne on otettava huomioon. Tästä 
syytä on tärkeää, että tämä asetus sijoitetaan laajempaan toimien ja toimenpiteiden 
kehykseen, jolla on tarkoitus estää aseelliset konfliktit ja lopettaa ne.

Tarkistus 131
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
omaehtoiseen vakuutukseen perustuva 
toimitusketjun due diligence -periaatteita 
koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan 
estää aseistettujen ryhmien ja 
turvallisuusjoukkojen12 tinalla, tantaalilla, 
volframilla ja niiden malmeilla sekä 
kullalla käymä kauppa. Sen tarkoituksena 
on tarjota avoimuutta ja varmuutta 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
hankintoja tekevien tuojien, sulattamojen ja 
jalostamojen hankintakäytäntöjen osalta.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
omaehtoiseen vakuutukseen perustuva 
toimitusketjun due diligence -periaatteita 
koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan 
estää aseistettujen ryhmien ja 
turvallisuusjoukkojen tinalla, tantaalilla, 
volframilla ja niiden malmeilla sekä 
kullalla käymä kauppa sekä 
paikallisyhteisöjä ja etenkin naisia ja 
lapsia vakavasti koettelevien sotatoimien 
rahoitus. Sen tarkoituksena on tarjota 
avoimuutta ja varmuutta konfliktialueilta ja 
korkean riskin alueilta hankintoja tekevien 
tuojien, sulattamojen ja jalostamojen 
hankintakäytäntöjen osalta.

__________________ __________________
12’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ 
sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n 
ohjeiden OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 

12’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ 
sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n 
ohjeiden OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
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Areas: Second Edition liitteessä II; OECD 
Publishing, OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Areas: Second Edition liitteessä II; OECD 
Publishing, OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Tarkistus 132
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan
omaehtoiseen vakuutukseen perustuva
toimitusketjun due diligence -periaatteita 
koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan 
estää aseistettujen ryhmien ja 
turvallisuusjoukkojen12 tinalla, 
tantaalilla, volframilla ja niiden 
malmeilla sekä kullalla käymä kauppa. 
Sen tarkoituksena on tarjota avoimuutta ja 
varmuutta konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta hankintoja tekevien 
tuojien, sulattamojen ja jalostamojen 
hankintakäytäntöjen osalta.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
toimitusketjun due diligence -periaatteita 
koskeva unionin järjestelmä, jonka
tarkoituksena on:

__________________
12’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ 
sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n 
ohjeiden OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of 
Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas: Second Edition 
liitteessä II; OECD Publishing, OECD, 
2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en
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Tarkistus 133
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
omaehtoiseen vakuutukseen perustuva 
toimitusketjun due diligence -periaatteita 
koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan 
estää aseistettujen ryhmien ja 
turvallisuusjoukkojen12 tinalla, tantaalilla, 
volframilla ja niiden malmeilla sekä 
kullalla käymä kauppa. Sen tarkoituksena 
on tarjota avoimuutta ja varmuutta 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
hankintoja tekevien tuojien, sulattamojen ja 
jalostamojen hankintakäytäntöjen osalta.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
omaehtoiseen ilmoitukseen perustuva 
toimitusketjun due diligence -periaatteita 
koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan 
estää ja lopettaa aseistettujen ryhmien ja 
turvallisuusjoukkojen12 tinalla, tantaalilla, 
volframilla ja niiden malmeilla sekä 
kullalla käymä kauppa. Sen tarkoituksena 
on tarjota avoimuutta ja varmuutta 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
hankintoja tekevien tuojien, sulattamojen ja 
jalostamojen hankintakäytäntöjen osalta.

__________________ __________________
12’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ 
sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n 
ohjeiden OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition liitteessä II; OECD 
Publishing, OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

12’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ 
sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n 
ohjeiden OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition liitteessä II; OECD 
Publishing, OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Perustelu

”Omaehtoinen ilmoitus” on tämän asetuksen tarkoitukseen parempi termi kuin ”omaehtoinen 
vakuutus”.

Tarkistus 134
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
omaehtoiseen vakuutukseen perustuva
toimitusketjun due diligence -periaatteita 
koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan 
estää aseistettujen ryhmien ja 
turvallisuusjoukkojen12 tinalla, tantaalilla, 
volframilla ja niiden malmeilla sekä 
kullalla käymä kauppa. Sen tarkoituksena 
on tarjota avoimuutta ja varmuutta 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
hankintoja tekevien tuojien, sulattamojen ja 
jalostamojen hankintakäytäntöjen osalta.

1. Tällä asetuksella perustetaan pakollinen
toimitusketjun due diligence -periaatteita 
koskevien OECD:n ohjeiden 
noudattamista koskeva unionin 
järjestelmä, jotta voidaan estää 
aseistettujen ryhmien ja 
turvallisuusjoukkojen12 tinalla, tantaalilla, 
volframilla ja niiden malmeilla sekä 
kullalla käymä kauppa. Sen tarkoituksena 
on tarjota avoimuutta ja varmuutta 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
hankintoja tekevien tuojien, sulattamojen ja 
jalostamojen hankintakäytäntöjen osalta.

__________________ __________________
12 ’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ 
sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n 
ohjeiden OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, liitteessä II; OECD 
Publishing, OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

12 ’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ 
sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n 
ohjeiden OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, liitteessä II; OECD 
Publishing, OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. de

Tarkistus 135
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan
omaehtoiseen vakuutukseen perustuva
toimitusketjun due diligence -periaatteita 
koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan 
estää aseistettujen ryhmien ja 
turvallisuusjoukkojen12 tinalla, 

1. Tällä asetuksella perustetaan 
toimitusketjun due diligence -periaatteita 
koskeva unionin järjestelmä, jonka
tarkoituksena on:
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tantaalilla, volframilla ja niiden 
malmeilla sekä kullalla käymä kauppa. 
Sen tarkoituksena on tarjota avoimuutta ja 
varmuutta konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta hankintoja tekevien 
tuojien, sulattamojen ja jalostamojen 
hankintakäytäntöjen osalta.

__________________
12’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ 
sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n 
ohjeiden OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of 
Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas: Second Edition 
liitteessä II; OECD Publishing, OECD, 
2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Tarkistus 136
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
omaehtoiseen vakuutukseen perustuva
toimitusketjun due diligence -periaatteita 
koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan 
estää aseistettujen ryhmien ja 
turvallisuusjoukkojen12 tinalla, 
tantaalilla, volframilla ja niiden 
malmeilla sekä kullalla käymä kauppa. 
Sen tarkoituksena on tarjota avoimuutta ja 
varmuutta konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta hankintoja tekevien tuojien, 
sulattamojen ja jalostamojen
hankintakäytäntöjen osalta.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
toimitusketjun due diligence -periaatteita 
koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan 
estää mahdollisuudet hankkia ja kuljettaa 
luonnonvaroja ja käydä niillä kauppaa 
konfliktien rahoittamiseksi ja/tai 
ihmisoikeusloukkausten tai -rikkomusten 
edistämiseksi. Sen tarkoituksena on lisätä 
varmuutta ja avoimuutta konfliktialueilta 
ja korkean riskin alueilta hankintoja 
tekevien yritysten hankintakäytäntöjen 
osalta ja auttaa yrityksiä kunnioittamaan 
ihmisoikeuksia ja välttämään konfliktin 
ruokkimista toiminnallaan ja 
hankintapäätöksillään.
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__________________
12’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ 
sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n 
ohjeiden OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of 
Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas: Second Edition 
liitteessä II; OECD Publishing, OECD, 
2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Perustelu

Nämä tavoitteet perustuvat komission ehdottamiin tavoitteisiin ja sisältävät komission 
vaikutustenarvioinnin ja OECD:n ohjeiden tavoitteet ja ilmaisut. Toimitusketjun due diligence 
-käytäntöjä koskevan EU:n järjestelmän pitäisi olla laajempi kuin komission ehdotuksessa, 
jossa rajoitetaan mahdollisuuksien estäminen tiettyihin asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla 
mineraaleilla kauppaa käyviin toimijoihin. Tarkoituksen pitäisi olla laajempi: 
luonnonvarojen hankinnan, kuljettamisen, kaupan, käsittelyn ja viennin ja konfliktien ja 
ihmisoikeusrikkomusten välisen yhteyden katkaiseminen.

Tarkistus 137
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
omaehtoiseen vakuutukseen perustuva 
toimitusketjun due diligence -periaatteita 
koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan 
estää aseistettujen ryhmien ja 
turvallisuusjoukkojen12 tinalla, tantaalilla, 
volframilla ja niiden malmeilla sekä 
kullalla käymä kauppa. Sen tarkoituksena 
on tarjota avoimuutta ja varmuutta 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
hankintoja tekevien tuojien, sulattamojen 
ja jalostamojen hankintakäytäntöjen osalta.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
omaehtoiseen vakuutukseen perustuva 
toimitusketjun due diligence -periaatteita 
koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan 
estää aseistettujen ryhmien ja 
turvallisuusjoukkojen12 tinalla, tantaalilla, 
volframilla ja niiden malmeilla sekä 
kullalla käymä kauppa. Sen tarkoituksena 
on tarjota avoimuutta ja varmuutta 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
hankintoja tekevien toimijoiden, 
sulattamojen ja jalostamojen 
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hankintakäytäntöjen osalta.

__________________ __________________
12’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ 
sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n 
ohjeiden OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition liitteessä II; OECD 
Publishing, OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

12’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ 
sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n 
ohjeiden OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition liitteessä II; OECD 
Publishing, OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Tarkistus 138
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
omaehtoiseen vakuutukseen perustuva 
toimitusketjun due diligence -periaatteita 
koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan 
estää aseistettujen ryhmien ja 
turvallisuusjoukkojen12 tinalla, tantaalilla, 
volframilla ja niiden malmeilla sekä 
kullalla käymä kauppa. Sen tarkoituksena 
on tarjota avoimuutta ja varmuutta 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
hankintoja tekevien tuojien, sulattamojen ja 
jalostamojen hankintakäytäntöjen osalta.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
omaehtoiseen ilmoitukseen perustuva 
toimitusketjun due diligence -periaatteita 
koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan 
estää aseistettujen ryhmien ja 
turvallisuusjoukkojen12 tinalla, tantaalilla, 
volframilla ja niiden malmeilla sekä 
kullalla käymä kauppa. Sen tarkoituksena 
on tarjota avoimuutta ja varmuutta 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
hankintoja tekevien tuojien, sulattamojen ja 
jalostamojen hankintakäytäntöjen osalta.

__________________ __________________
12’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ 
sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n 
ohjeiden OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition liitteessä II; OECD 
Publishing, OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

12’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ 
sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n 
ohjeiden OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition liitteessä II; OECD 
Publishing, OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.
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(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä.)

Or. en

Perustelu

Lainsäätämisprosessin vauhdittamiseksi tässä tarkistuksessa esitetään Alankomaiden 
ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tämä tarkistus esitetään, jotta 
parlamentti voisi keskustella ajoissa tästä ehdotuksesta ja kannastaan.

Tarkistus 139
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) lisätä konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta hankintoja tekevien yritysten 
toimituskäytäntöjä koskevaa varmuutta ja 
läpinäkyvyyttä;

Or. en

Perustelu

Nämä tavoitteet perustuvat komission ehdottamiin tavoitteisiin ja sisältävät komission 
vaikutustenarvioinnin ja OECD:n ohjeiden tavoitteet ja ilmaisut.

Tarkistus 140
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) lisätä konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta hankintoja tekevien yritysten 
toimituskäytäntöjä koskevaa varmuutta ja 



PE549.420v01-00 84/334 AM\1051627FI.doc

FI

läpinäkyvyyttä;

Or. en

Perustelu

Nämä tavoitteet perustuvat komission ehdottamiin tavoitteisiin ja sisältävät komission 
vaikutustenarvioinnin ja OECD:n ohjeiden tavoitteet ja ilmaisut.

Tarkistus 141
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) estää mahdollisuudet hankkia ja 
kuljettaa luonnonvaroja ja käydä niillä 
kauppaa konfliktien rahoittamiseksi ja/tai 
ihmisoikeusloukkausten tai -rikkomusten 
edistämiseksi,

Or. en

Perustelu

Uudella b tavoitteella tarkistetaan komission ilmaisuja mahdollisuuksista, joita järjestelmällä 
on tarkoitus ”estää”. Toimitusketjun due diligence -käytäntöjä koskevan EU:n järjestelmän 
pitäisi olla laajempi kuin komission ehdotuksessa, jossa rajoitetaan mahdollisuuksien 
estäminen tiettyihin asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla mineraaleilla kauppaa käyviin 
toimijoihin. Tarkoituksen pitäisi olla laajempi: luonnonvarojen hankinnan, kuljettamisen, 
kaupan, käsittelyn ja viennin ja konfliktien ja ihmisoikeusrikkomusten välisen yhteyden 
katkaiseminen.

Tarkistus 142
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b) estää mahdollisuudet hankkia ja 
kuljettaa luonnonvaroja ja käydä niillä 
kauppaa konfliktien rahoittamiseksi ja/tai 
ihmisoikeusloukkausten tai -rikkomusten 
edistämiseksi,

Or. en

Perustelu

Uudella b tavoitteella tarkistetaan komission ilmaisuja mahdollisuuksista, joita järjestelmällä 
on tarkoitus ”estää”. Toimitusketjun due diligence -käytäntöjä koskevan EU:n järjestelmän 
pitäisi olla laajempi kuin komission ehdotuksessa, jossa rajoitetaan mahdollisuuksien 
estäminen tiettyihin asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla mineraaleilla kauppaa käyviin 
toimijoihin. Tarkoituksen pitäisi olla laajempi: luonnonvarojen hankinnan, kuljettamisen, 
kaupan, käsittelyn ja viennin ja konfliktien ja ihmisoikeusrikkomusten välisen yhteyden 
katkaiseminen.

Tarkistus 143
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) auttaa yrityksiä kunnioittamaan 
ihmisoikeuksia ja välttämään 
konflikteihin osallistumista toimillaan ja 
hankintapäätöksillään.

Or. en

Perustelu

Uusi c tavoite sisältää due diligence -järjestelmän taustalla olevan tarkoituksen, joka on 
kuvattu OECD:n ohjeiden sivulla 13. OECD:n ohjeissa todetaan, että due diligence on 
jatkuva aktiivinen prosessi, jonka kautta yritykset voivat varmistaa, että ne kunnioittavat 
ihmisoikeuksia eivätkä edistä konflikteja ja että riskiin perustuva due diligence viittaa 
toimenpiteisiin, jotka yritysten pitäisi toteuttaa, jotta niiden toimintaan ja hankintapäätöksiin 
liittyviä haitallisia vaikutuksia voidaan estää tai lieventää.
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Tarkistus 144
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) auttaa yrityksiä kunnioittamaan 
ihmisoikeuksia ja välttämään 
konflikteihin osallistumista toimillaan ja 
hankintapäätöksillään.

Or. en

Perustelu

Uusi c tavoite sisältää due diligence -järjestelmän taustalla olevan tarkoituksen, joka on 
kuvattu OECD:n ohjeiden sivulla 13. OECD:n ohjeissa todetaan, että due diligence on 
jatkuva aktiivinen prosessi, jonka kautta yritykset voivat varmistaa, että ne kunnioittavat 
ihmisoikeuksia eivät edistä konflikteja ja että riskiin perustuva due diligence viittaa 
toimenpiteisiin, jotka yritysten pitäisi toteuttaa, jotta niiden toimintaan ja hankintapäätöksiin 
liittyviä haitallisia vaikutuksia voidaan estää tai lieventää.

Tarkistus 145
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sellaisia 
unionin tuojia koskevat toimitusketjun 
due diligence -velvoitteet, jotka 
omaehtoisen vakuutuksensa mukaisesti 
ilmoittavat olevansa sellaisten 
mineraalien tai metallien vastuullisia 
tuojia, jotka sisältävät tinaa, tantaalia, 
volframia ja kultaa tai koostuvat niistä 

Poistetaan.
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liitteen I mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 146
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sellaisia 
unionin tuojia koskevat toimitusketjun 
due diligence -velvoitteet, jotka 
omaehtoisen vakuutuksensa mukaisesti 
ilmoittavat olevansa sellaisten 
mineraalien tai metallien vastuullisia 
tuojia, jotka sisältävät tinaa, tantaalia, 
volframia ja kultaa tai koostuvat niistä 
liitteen I mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 147
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sellaisia 
unionin tuojia koskevat toimitusketjun 
due diligence -velvoitteet, jotka 
omaehtoisen vakuutuksensa mukaisesti 
ilmoittavat olevansa sellaisten 
mineraalien tai metallien vastuullisia 
tuojia, jotka sisältävät tinaa, tantaalia, 
volframia ja kultaa tai koostuvat niistä 
liitteen I mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 148
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sellaisia 
unionin tuojia koskevat toimitusketjun due 
diligence -velvoitteet, jotka omaehtoisen 
vakuutuksensa mukaisesti ilmoittavat 
olevansa sellaisten mineraalien tai 
metallien vastuullisia tuojia, jotka 
sisältävät tinaa, tantaalia, volframia ja 
kultaa tai koostuvat niistä liitteen I 
mukaisesti.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sellaisia 
unionin tuojia koskevat toimitusketjun due 
diligence -velvoitteet, jotka omaehtoisesti
ilmoittavat olevansa sellaisten mineraalien 
tai metallien vastuullisia tuojia, jotka 
sisältävät tinaa, tantaalia, volframia ja 
kultaa tai koostuvat niistä liitteen I 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

”Omaehtoinen ilmoitus” on tämän asetuksen tarkoitukseen parempi termi kuin ”omaehtoinen 
vakuutus”.

Tarkistus 149
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sellaisia 
unionin tuojia koskevat toimitusketjun due 
diligence -velvoitteet, jotka omaehtoisen 
vakuutuksensa mukaisesti ilmoittavat 
olevansa sellaisten mineraalien tai 
metallien vastuullisia tuojia, jotka 
sisältävät tinaa, tantaalia, volframia ja 
kultaa tai koostuvat niistä liitteen I 
mukaisesti.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sellaisia 
unionin tuojia koskevat toimitusketjun due 
diligence -velvoitteet, jotka tuovat sellaisia 
mineraaleja tai metalleja, jotka sisältävät 
tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa tai 
koostuvat niistä liitteen I mukaisesti.
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Or. de

Tarkistus 150
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sellaisia 
unionin tuojia koskevat toimitusketjun due 
diligence -velvoitteet, jotka omaehtoisen 
vakuutuksensa mukaisesti ilmoittavat 
olevansa sellaisten mineraalien tai 
metallien vastuullisia tuojia, jotka 
sisältävät tinaa, tantaalia, volframia ja 
kultaa tai koostuvat niistä liitteen I 
mukaisesti.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sellaisia 
unionin tuojia koskevat toimitusketjun due 
diligence -velvoitteet, jotka omaehtoisen 
vakuutuksensa mukaisesti ilmoittavat 
olevansa sellaisten mineraalien tai 
metallien vastuullisia tuojia, jotka
sisältävät tinaa, tantaalia, volframia ja 
kultaa tai koostuvat niistä liitteen I 
mukaisesti. Metallit, joiden voidaan 
kohtuudella olettaa olevan kierrätettyjä 
metalleja, eivät kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Konflikti- ja riskialueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta 
koskevissa OECD:n due diligence -ohjeiden mukaisesti metallit, joiden voidaan kohtuudella 
olettaa olevan kierrätettyjä metalleja, jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 151
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sellaisia 
unionin tuojia koskevat toimitusketjun due 
diligence -velvoitteet, jotka omaehtoisen 
vakuutuksensa mukaisesti ilmoittavat 
olevansa sellaisten mineraalien tai 

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan sellaisia 
unionin toimijoita koskevat toimitusketjun 
due diligence -velvoitteet, jotka 
omaehtoisen vakuutuksensa mukaisesti 
ilmoittavat olevansa sellaisia mineraaleja
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metallien vastuullisia tuojia, jotka 
sisältävät tinaa, tantaalia, volframia ja 
kultaa tai koostuvat niistä liitteen I 
mukaisesti.

tai metalleja käsitteleviä vastuullisia 
toimijoita, jotka sisältävät tinaa, tantaalia, 
volframia ja kultaa tai koostuvat niistä 
liitteen I mukaisesti. Metallit, joiden 
voidaan kohtuudella olettaa olevan 
kierrätettyjä metalleja, eivät kuulu tämän 
asetuksen soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 152
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Metallit, joiden voidaan kohtuudella 
olettaa olevan kierrätettyjä metalleja, eivät 
kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

Or. it

Tarkistus 153
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’mineraaleilla’ malmeja ja rikasteita, 
jotka sisältävät tinaa, tantaalia ja 
volframia sekä kultaa liitteen I 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tätä määritelmää ei enää tarvita ehdotetun ”asetuksen soveltamisalaan kuuluvia varoja” 
koskevan laajemman soveltamisalan vuoksi.

Tarkistus 154
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’mineraaleilla’ malmeja ja rikasteita, 
jotka sisältävät tinaa, tantaalia ja 
volframia sekä kultaa liitteen I 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä määritelmää ei enää tarvita ehdotetun ”asetuksen soveltamisalaan kuuluvia varoja” 
koskevan laajemman soveltamisalan vuoksi.

Tarkistus 155
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’mineraaleilla’ malmeja ja rikasteita, 
jotka sisältävät tinaa, tantaalia ja 
volframia sekä kultaa liitteen I 
mukaisesti;

a) ’asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla 
varoilla’ kaikkia luonnonvaroja;

Or. en

Tarkistus 156
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’mineraaleilla’ malmeja ja rikasteita, 
jotka sisältävät tinaa, tantaalia ja 
volframia sekä kultaa liitteen I 
mukaisesti;

a) ’asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla 
varoilla’ kaikkia luonnonvaroja, jotka 
esitetään liitteessä I, jota voidaan muuttaa 
tai joka voidaan korvata ajoittain tämän 
asetuksen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’(3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1new and as explained in 
the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply chains. 
This amendment,read in conjunction with amendments concerning covered products and 
regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals,semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 a). At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 157
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a a) ’OECD:n due diligence -ohjeilla’ 
OECD:n ohjeita OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas: Second Edition, OECD 
Publishing, OECD, 2013, mukaan lukien 
kaikki neuvoston suositukset, liitteet ja 
täydennykset sellaisina kuin ne voivat olla 
ajoittain muutettuina tai korvattuina;

Or. en

Perustelu

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company’s size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 158
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) ’OECD:n due diligence -ohjeilla’ 
OECD:n ohjeita OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 



PE549.420v01-00 94/334 AM\1051627FI.doc

FI

High-Risk Areas: Second Edition, OECD 
Publishing, OECD, 2013, mukaan lukien 
kaikki neuvoston suositukset, liitteet ja 
täydennykset sellaisina kuin ne voivat olla 
ajoittain muutettuina tai korvattuina;

Or. en

Perustelu

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company’s size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 159
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) ’asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvilla varoilla’ kaikkia 
luonnonvaroja, jotka esitetään liitteessä I, 
jota voidaan muuttaa ajoittain tämän 
asetuksen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’ (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
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resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 bis 2).At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 160
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) ’asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvilla varoilla’ kaikkia 
luonnonvaroja, jotka esitetään liitteessä I, 
jota voidaan muuttaa ajoittain tämän 
asetuksen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’ (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
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this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13). At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related terms 
throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural obligations 
are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 161
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) ’asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvilla tuotteilla’ kaikkia asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia varoja ja 
tuotteita, jotka sisältävät asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia varoja tai 
koostuvat niistä;

Or. en

Perustelu

Komission ehdotusta sovelletaan vain asetuksen soveltamisalaan kuuluvien varojen 
raaka-aineisiin ja tiettyihin käsiteltyihin metalleihin. Siksi ei olisi takuuta siitä, että EU:n
markkinoille tulevien tuotteiden sisältämät mineraalit olisi hankittu vastuullisesti. Due 
diligence ei ole toimitusketjun yhden lenkin vastuulla, eikä sitä ole suunniteltu tehokkaaksi, 
jos se pannaan täytäntöön tällä tavalla. Tällä tarkistuksella laajennetaan soveltamisalaa 
tuotteisiin, jotka sisältävät asetuksen soveltamisalaan kuuluvia varoja ja siten myös enemmän 
toimitusketjun loppupäässä oleviin yrityksiin.

Tarkistus 162
Ska Keller
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Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) ’asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvilla tuotteilla’ kaikkia asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia varoja ja 
tuotteita, jotka sisältävät asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia varoja tai 
koostuvat niistä;

Or. en

Perustelu

Komission ehdotusta sovelletaan vain asetuksen soveltamisalaan kuuluvien varojen 
raaka-aineisiin ja tiettyihin käsiteltyihin metalleihin. Siksi ei olisi takuuta siitä, että EU:n 
markkinoille tulevien tuotteiden sisältämät mineraalit olisi hankittu vastuullisesti. Due 
diligence ei ole toimitusketjun yhden lenkin vastuulla, eikä sitä ole suunniteltu tehokkaaksi, 
jos se pannaan täytäntöön tällä tavalla. Tällä tarkistuksella laajennetaan soveltamisalaa 
tuotteisiin, jotka sisältävät asetuksen soveltamisalaan kuuluvia varoja ja siten myös enemmän 
toimitusketjun loppupäässä oleviin yrityksiin.

Tarkistus 163
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a d) ’kierrätetyillä varoilla’ uudelleen 
käyttöönotettuja loppukäyttäjän tai 
käytönjälkeisiä tuotteita tai romuksi 
käsiteltyjä varoja, jotka on luotu tuotteen 
valmistuksessa, mukaan lukien liialliset, 
vanhentuneet, vialliset ja romutetut 
materiaalit, jotka sisältävät jalostettuja tai 
käsiteltyjä varoja, jotka soveltuvat 
kierrätettäviksi minkä tahansa 
materiaalin tuotannossa. Osittain 
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käsitellyt tai käsittelemättömät mineraalit 
tai toisen malmin sivutuotteet eivät ole 
kierrätettyjä varoja;

Or. en

Perustelu

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 164
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a d) ’kierrätetyillä varoilla’ uudelleen 
käyttöönotettuja loppukäyttäjän tai 
käytönjälkeisiä tuotteita tai romuksi 
käsiteltyjä varoja, jotka on luotu tuotteen 
valmistuksessa, mukaan lukien liialliset, 
vanhentuneet, vialliset ja romutetut 
materiaalit, jotka sisältävät jalostettuja tai 
käsiteltyjä varoja, jotka soveltuvat 
kierrätettäviksi minkä tahansa 
materiaalin tuotannossa. Osittain 
käsitellyt tai käsittelemättömät mineraalit 
tai toisen malmin sivutuotteet eivät ole 
kierrätettyjä varoja;

Or. en
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Perustelu

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 165
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a e) ’toimijalla’ luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka saattaa minkä 
tahansa asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan tuotteen ensimmäistä kertaa 
markkinoille;

Or. en

Perustelu

Käyttämällä tarkoin määriteltyä termiä ’toimija’ yhdessä termin ’markkinoille saattaminen 
ensimmäistä kertaa’ kanssa varmistetaan, että soveltamisala kattaa useita erilaisia talouden 
toimijoita tämän edellyttämättä niiden yksilöllistä tunnistamista tai kuvausta. Termi kattaa 
myös talouden toimijat niiden kokoon katsomatta, ja yksittäisissä artikloissa tehtävillä 
lisäeritelmillä voidaan tästä huolimatta säätää tarvittaessa tiettyjen ryhmien erilaisesta 
kohtelusta.

Tarkistus 166
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a e) ’toimijalla’ luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka saattaa minkä 
tahansa asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan tuotteen ensimmäistä kertaa 
markkinoille;

Or. en

Perustelu

Käyttämällä tarkoin määriteltyä termiä ’toimija’ yhdessä termin ’markkinoille saattaminen 
ensimmäistä kertaa’ kanssa varmistetaan, että soveltamisala kattaa useita erilaisia talouden 
toimijoita tämän edellyttämättä niiden yksilöllistä tunnistamista tai kuvausta. Termi kattaa 
myös talouden toimijat niiden kokoon katsomatta, ja yksittäisissä artikloissa tehtävillä 
lisäeritelmillä voidaan tästä huolimatta säätää tarvittaessa tiettyjen ryhmien erilaisesta 
kohtelusta.

Tarkistus 167
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a f) ’markkinoille saattamisella’
myyntimenetelmästä riippumatta kaikkea 
tuotteiden vastiketta vastaan tai 
vastikkeetta tapahtuvaa ensimmäistä 
toimittamista sisämarkkinoille 
liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai 
käyttöä varten, direktiivissä 97/7/EY 
määritetty toimittaminen 
etäviestintävälineellä mukaan lukien; 
’markkinoille saattaminen’ kattaa myös 
sisämarkkinoille jo saatetuista asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvista tuotteista 
valmistettujen tuotteiden toimittamisen 
sisämarkkinoille;

Or. en
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Perustelu

In conjunction with the amendments above, this definition of ‘placing on the market’ broadens 
the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the same time it 
ensures that ‘importation’ is not the triggering point but ‘placing on the internal 
market’.‘Placing on the market’ is different from ‘importation’ in a number of ways. Firstly, it 
refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are only 
in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that are in 
storage and those that are imported for ‘use’ as opposed to marketing. ‘Placing on the 
market’ also differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also ‘first 
placed’. As a consequence, producers of new products using raw materials that were 
previously imported into the European Union are subject to due diligence obligations. At the 
same time the definition ensures that not every company that sells products containing 
covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action 
of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstream supply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment after 
purchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered.The use of 
‘placing on the market’ is preferable in the context of this Regulation as there is strong legal 
precedent for ‘placing on the market’, see for instance the EU Timber Regulation, the EU 
Seals Regulation, the EU Medical Equipment Directive.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 168
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a f) ’markkinoille saattamisella’
myyntimenetelmästä riippumatta kaikkea 
tuotteiden vastiketta vastaan tai 
vastikkeetta tapahtuvaa ensimmäistä 
toimittamista sisämarkkinoille 
liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai 
käyttöä varten, direktiivissä 97/7/EY 
määritetty toimittaminen 
etäviestintävälineellä mukaan lukien; 
’markkinoille saattaminen’ kattaa myös 
sisämarkkinoille jo saatetuista asetuksen 
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soveltamisalaan kuuluvista tuotteista 
valmistettujen tuotteiden toimittamisen 
sisämarkkinoille;

Or. en

Perustelu

In conjunction with the amendments above, this definition of ‘placing on the market’ broadens 
the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the same time it 
ensures that ‘importation’ is not the triggering point but ‘placing on the internal 
market’.‘Placing on the market’ is different from ‘importation’ in a number of ways. Firstly, it 
refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are only 
in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that are in 
storage and those that are imported for ‘use’ as opposed to marketing. ‘Placing on the 
market’ also differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also ‘first 
placed’. As a consequence, producers of new products using raw materials that were 
previously imported into the European Union are subject to due diligence obligations. At the 
same time the definition ensures that not every company that sells products containing 
covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action 
of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstream supply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment after 
purchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered.The use of 
‘placing on the market’ is preferable in the context of this Regulation as there is strong legal 
precedent for ‘placing on the market’, see for instance the EU Timber Regulation, the EU 
Seals Regulation, the EU Medical Equipment Directive.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 169
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’metalleilla’ metalleja, jotka sisältävät 
tinaa, tantaalia ja volframia sekä kultaa 
tai koostuvat niistä liitteen I mukaisesti;

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Tätä määritelmää ei enää tarvita ehdotetun ”asetuksen soveltamisalaan kuuluvia varoja”
koskevan laajemman soveltamisalan vuoksi.

Tarkistus 170
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’metalleilla’ metalleja, jotka sisältävät 
tinaa, tantaalia ja volframia sekä kultaa 
tai koostuvat niistä liitteen I mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä määritelmää ei enää tarvita ehdotetun ”asetuksen soveltamisalaan kuuluvia varoja”
koskevan laajemman soveltamisalan vuoksi.

Tarkistus 171
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’metalleilla’ metalleja, jotka sisältävät 
tinaa, tantaalia ja volframia sekä kultaa 
tai koostuvat niistä liitteen I mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 172
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’metalleilla’ metalleja, jotka sisältävät 
tinaa, tantaalia ja volframia sekä kultaa 
tai koostuvat niistä liitteen I mukaisesti;

b) ’kierrätetyillä varoilla’ uudelleen 
käyttöönotettuja loppukäyttäjän tai 
käytönjälkeisiä tuotteita tai romuksi 
käsiteltyjä varoja, jotka on luotu tuotteen 
valmistuksessa, mukaan lukien liialliset, 
vanhentuneet, vialliset ja romutetut 
materiaalit, jotka sisältävät jalostettuja tai 
käsiteltyjä varoja, jotka soveltuvat 
kierrätettäviksi minkä tahansa 
materiaalin tuotannossa; osittain 
käsitellyt tai käsittelemättömät mineraalit 
tai toisen malmin sivutuotteet eivät ole 
kierrätettyjä varoja;

Or. en

Perustelu

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 173
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) ’kierrätetyillä metalleilla’ uudelleen 
käyttöönotettuja loppukäyttäjän tai 
käytönjälkeisiä tuotteita tai romuksi 
käsiteltyjä metalleja, jotka on luotu 
tuotteen valmistuksessa; ’kierrätetyt 
metallit’ kattavat liialliset, vanhentuneet, 
vialliset ja romutetut metallimateriaalit, 
jotka sisältävät jalostettuja tai käsiteltyjä 
metalleja, jotka soveltuvat kierrätettäviksi 
tinan, tantaalin, volframin ja/tai kullan 
tuotannossa; osittain käsitellyt tai 
käsittelemättömät mineraalit tai toisen 
malmin sivutuotteet eivät ole kierrätettyjä 
metalleja;

Or. en

Perustelu

Konflikti- ja riskialueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta 
koskevien OECD:n due diligence -ohjeiden mukaisesti metallit, joiden voidaan kohtuudella 
olettaa olevan kierrätettyjä metalleja, jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 174
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’mineraalien toimitusketjulla’ sellaisten 
toimien, organisaatioiden, toimijoiden, 
teknologian, tietojen, resurssien ja 
palvelujen järjestelmää, jotka ovat mukana 
mineraalien siirtämisessä ja jalostamisessa 
(louhintapaikalta aina siihen asti, kun ne 
sisällytetään lopputuotteeseen);

c) ’resurssien toimitusketjulla’ sellaisten 
toimien, organisaatioiden, toimijoiden, 
teknologian, tietojen, resurssien ja 
palvelujen järjestelmää, jotka ovat mukana 
resurssien siirtämisessä ja jalostamisessa 
(hankintapaikalta aina siihen asti, kun ne 
sisällytetään lopputuotteeseen);

Or. en
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Perustelu

Muutos perustuu varoja koskevaan asetuksen laajempaan soveltamisalaan. Katso ”asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia varoja” koskeva uusi määritelmä.

Tarkistus 175
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’mineraalien toimitusketjulla’ sellaisten 
toimien, organisaatioiden, toimijoiden, 
teknologian, tietojen, resurssien ja 
palvelujen järjestelmää, jotka ovat mukana 
mineraalien siirtämisessä ja jalostamisessa 
(louhintapaikalta aina siihen asti, kun ne 
sisällytetään lopputuotteeseen);

c) ’resurssien toimitusketjulla’ sellaisten 
toimien, organisaatioiden, toimijoiden, 
teknologian, tietojen, resurssien ja 
palvelujen järjestelmää, jotka ovat mukana 
resurssien siirtämisessä ja jalostamisessa 
(hankintapaikalta aina siihen asti, kun ne 
sisällytetään lopputuotteeseen);

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu varoja koskevaan asetuksen laajempaan soveltamisalaan. Katso ”asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia varoja” koskeva uusi määritelmä.

Tarkistus 176
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’mineraalien toimitusketjulla’ sellaisten 
toimien, organisaatioiden, toimijoiden, 
teknologian, tietojen, resurssien ja 
palvelujen järjestelmää, jotka ovat mukana 
mineraalien siirtämisessä ja jalostamisessa 
(louhintapaikalta aina siihen asti, kun ne 

c) ’resurssien toimitusketjulla’ sellaisten 
toimien, organisaatioiden, toimijoiden, 
teknologian, tietojen, resurssien ja 
palvelujen järjestelmää, jotka ovat mukana 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
resurssien siirtämisessä ja jalostamisessa 
(louhintapaikalta aina siihen asti, kun ne 
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sisällytetään lopputuotteeseen); sisällytetään lopputuotteeseen); 

Or. en

Tarkistus 177
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ’toimitusketjun due diligence 
-periaatteilla’ toimijoiden velvoitteita 
suhteessa hallintojärjestelmiin, 
riskinhallintaan, kolmansien osapuolten 
suorittamiin tarkastuksiin ja tietojen 
ilmoittamiseen, jotta voidaan yksilöidä ja 
käsitellä konfliktialueisiin ja korkean 
riskin alueisiin liittyviä tosiasiallisia ja 
mahdollisia riskejä sekä raportoida niistä 
julkisesti näiden mineraalien hankintaan 
liittyvien haitallisten vaikutusten 
estämiseksi tai vähentämiseksi;

Or. en

Perustelu

”Toimijoiden” käyttö perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan, ja sillä 
varmistetaan, että toimitusketjun due diligence -velvoitteita sovelletaan kaikkiin asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin yrityksiin. Tähän sisällytetään viittaus ”raportointiin”, jotta 
ilmennetään asetukseen jo sisältyviä raportointivelvoitteita.

Tarkistus 178
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) ’toimitusketjun due diligence 
-periaatteilla’ toimijoiden velvoitteita 
suhteessa hallintojärjestelmiin, 
riskinhallintaan, kolmansien osapuolten 
suorittamiin tarkastuksiin ja tietojen 
ilmoittamiseen, jotta voidaan yksilöidä ja 
käsitellä konfliktialueisiin ja korkean 
riskin alueisiin liittyviä tosiasiallisia ja 
mahdollisia riskejä sekä raportoida niistä 
julkisesti näiden mineraalien hankintaan 
liittyvien haitallisten vaikutusten 
estämiseksi tai vähentämiseksi;

Or. en

Perustelu

”Toimijoiden” käyttö perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan, ja sillä 
varmistetaan, että toimitusketjun due diligence -velvoitteita sovelletaan kaikkiin asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin yrityksiin. Tähän sisällytetään viittaus ”raportointiin”, jotta 
ilmennetään asetukseen jo sisältyviä raportointivelvoitteita.

Tarkistus 179
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) ’mallitoimitusketjulla’
mallitoimitusketjua OECD:n due 
diligence -ohjeiden liitteessä II;

Or. en

Perustelu

Kaikissa mallitoimitusketjua koskevissa viittauksissa olisi viitattava OECD:n due diligence 
-ohjeissa esitettyyn mallitoimitusketjuun. COM-ehdotuksessa käytetyt lisäilmaisut ovat 
tarpeettomia, ja ne on poistettu.
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Tarkistus 180
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) ’mallitoimitusketjulla’
mallitoimitusketjua OECD:n due 
diligence -ohjeiden liitteessä II;

Or. en

Perustelu

Kaikissa mallitoimitusketjua koskevissa viittauksissa olisi viitattava OECD:n due diligence 
-ohjeissa esitettyyn mallitoimitusketjuun. COM-ehdotuksessa käytetyt lisäilmaisut ovat 
tarpeettomia, ja ne on poistettu.

Tarkistus 181
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’alkuperäketjulla tai toimitusketjun 
jäljitettävyysjärjestelmällä’ rekisterin 
pitämistä niistä peräkkäisistä tahoista, 
joiden hallussa mineraalit ja metallit ovat 
liikkuessaan toimitusketjun läpi;

d) ’alkuperäketjulla tai toimitusketjun 
jäljitettävyysjärjestelmällä’ järjestelmää, 
jolla määritetään ne peräkkäiset tahot,
joiden hallussa varat ovat liikkuessaan 
toimitusketjun läpi, ja jolla niistä pidetään 
rekisteriä;

Or. en
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Tarkistus 182
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’alkuperäketjulla tai toimitusketjun 
jäljitettävyysjärjestelmällä’ rekisterin 
pitämistä niistä peräkkäisistä tahoista, 
joiden hallussa mineraalit ja metallit ovat 
liikkuessaan toimitusketjun läpi;

d) ’alkuperäketjulla tai toimitusketjun 
jäljitettävyysjärjestelmällä’ järjestelmää, 
jolla määritetään ne peräkkäiset tahot,
joiden hallussa varat ovat liikkuessaan 
toimitusketjun läpi, ja jolla niistä pidetään 
rekisteriä;

Or. en

Tarkistus 183
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’alkuperäketjulla tai toimitusketjun 
jäljitettävyysjärjestelmällä’ rekisterin 
pitämistä niistä peräkkäisistä tahoista, 
joiden hallussa mineraalit ja metallit ovat 
liikkuessaan toimitusketjun läpi;

d) ’alkuperäketjulla tai toimitusketjun 
jäljitettävyysjärjestelmällä’ järjestelmää, 
jolla määritetään ne peräkkäiset tahot,
joiden hallussa asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvat varat ovat liikkuessaan 
toimitusketjun läpi, ja jolla niistä pidetään 
rekisteriä;

Or. en

Tarkistus 184
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) ’riskinhallintasuunnitelmalla’
toimijan kirjallisia vastauksia 5 artiklassa 
yksilöityihin toimitusketjun riskeihin sen 
mallitoimitusketjun mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Muutokset ilmentävät OECD:n ohjeissa käytetyn ”riskinhallintasuunnitelman” yrityksiin 
liittyvää laajempaa soveltamisalaa ja merkitystä (katso liite 3T, vaihe 3, B.)

Tarkistus 185
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) ’riskinhallintasuunnitelmalla’
toimijan kirjallisia vastauksia 5 artiklassa 
yksilöityihin toimitusketjun riskeihin sen 
mallitoimitusketjun mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Muutokset ilmentävät OECD:n ohjeissa käytetyn ”riskinhallintasuunnitelman” yrityksiin 
liittyvää laajempaa soveltamisalaa ja merkitystä (katso liite 3T, vaihe 3, B.)

Tarkistus 186
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) ’konfliktialueilla ja korkean riskin 
alueilla’ alueita, joilla on käynnissä 
aseellinen konflikti tai jotka ovat 
epävakaassa konfliktinjälkeisessä 
tilanteessa ja joiden hallinto ja turvallisuus 
ovat heikolla pohjalla tai puuttuvat 
kokonaan, kuten toimintakyvyttömät 
valtiot, ja joilla kansainvälistä lakia 
rikotaan laajasti ja järjestelmällisesti, 
mukaan luettuna ihmisoikeusrikkomukset;

e) ’konfliktialueilla ja korkean riskin 
alueilla’ alueita, joilla on käynnissä 
aseellinen konflikti tai jotka ovat 
epävakaassa konfliktinjälkeisessä 
tilanteessa ja joiden hallinto ja turvallisuus 
ovat heikolla pohjalla tai puuttuvat 
kokonaan, kuten toimintakyvyttömät 
valtiot, ja joilla kansainvälistä lakia 
rikotaan laajasti ja järjestelmällisesti, 
mukaan luettuna ihmisoikeusrikkomukset 
sekä naisten ja lasten oikeuksien vastaiset 
rikkomukset;

Or. en

Tarkistus 187
Paul Rübig, Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’konfliktialueilla ja korkean riskin 
alueilla’ alueita, joilla on käynnissä 
aseellinen konflikti tai jotka ovat 
epävakaassa konfliktinjälkeisessä 
tilanteessa ja joiden hallinto ja turvallisuus 
ovat heikolla pohjalla tai puuttuvat 
kokonaan, kuten toimintakyvyttömät 
valtiot, ja joilla kansainvälistä lakia 
rikotaan laajasti ja järjestelmällisesti, 
mukaan luettuna ihmisoikeusrikkomukset;

e) ’konfliktialueilla ja korkean riskin 
alueilla’ alueita, joilla on käynnissä 
aseellinen konflikti tai jotka ovat 
epävakaassa konfliktinjälkeisessä 
tilanteessa ja joiden hallinto ja turvallisuus 
ovat heikolla pohjalla tai puuttuvat 
kokonaan, kuten toimintakyvyttömät 
valtiot, ja joilla kansainvälistä lakia 
rikotaan laajasti ja järjestelmällisesti, 
mukaan luettuna ihmisoikeusrikkomukset; 
komissio päättää konfliktialueiden ja 
korkean riskin alueiden luettelosta 
kuultuaan komiteaa, joka koostuu 
jäsenvaltioiden ja elinkeinoelämän 
edustajista.

Or. en
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Tarkistus 188
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’konfliktialueilla ja korkean riskin 
alueilla’ alueita, joilla on käynnissä 
aseellinen konflikti tai jotka ovat 
epävakaassa konfliktinjälkeisessä 
tilanteessa ja joiden hallinto ja 
turvallisuus ovat heikolla pohjalla tai 
puuttuvat kokonaan, kuten 
toimintakyvyttömät valtiot, ja joilla 
kansainvälistä lakia rikotaan laajasti ja 
järjestelmällisesti, mukaan luettuna 
ihmisoikeusrikkomukset;

e) ’konfliktialueilla ja korkean riskin 
alueilla’ alueita, jotka yksilöidään 
aseellisen konfliktin, laajojen 
väkivaltaisuuksien tai muiden ihmisille 
aiheutuvien haittojen perusteella, ja tässä 
tarkoituksessa todetaan, että

i) aseellinen konflikti voi olla 
monimuotoinen: se voi esimerkiksi olla 
kansainvälinen tai valtion sisäinen, siihen 
voi osallistua kaksi tai useampia valtioita 
ja siihen voi esimerkiksi sisältyä 
vapauttamissotia, kapinoita ja 
kansalaissotia, ja

ii) korkean riskin alueita voivat olla 
poliittisesti epävakaat alueet tai alueet, 
joille on ominaista poliittinen sorto, 
toimielinten heikkous, turvattomuus, 
siviili-infrastruktuurin romahtaminen ja 
laajat väkivaltaisuudet; molemmilla 
alueilla tapahtuu usein laajamittaisia 
ihmisoikeusrikkomuksia sekä kansallisen 
tai kansainvälisen oikeuden vastaisia 
rikkomuksia;

Or. en

Perustelu

Muutokset ilmentävät OECD:n due diligence -ohjeissa käytettyä ”konfliktialueiden ja korkean 
riskin alueiden” määritelmää, jotta taataan yhtenevyys kansainvälisten normien kanssa.
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Tarkistus 189
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’konfliktialueilla ja korkean riskin 
alueilla’ alueita, joilla on käynnissä 
aseellinen konflikti tai jotka ovat 
epävakaassa konfliktinjälkeisessä 
tilanteessa ja joiden hallinto ja 
turvallisuus ovat heikolla pohjalla tai 
puuttuvat kokonaan, kuten 
toimintakyvyttömät valtiot, ja joilla 
kansainvälistä lakia rikotaan laajasti ja 
järjestelmällisesti, mukaan luettuna 
ihmisoikeusrikkomukset;

e) ’konfliktialueilla ja korkean riskin 
alueilla’ alueita, jotka yksilöidään 
aseellisen konfliktin, laajojen 
väkivaltaisuuksien tai muiden ihmisille 
aiheutuvien haittojen perusteella, ja tässä 
tarkoituksessa todetaan, että

Or. en

Tarkistus 190
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’konfliktialueilla ja korkean riskin 
alueilla’ alueita, joilla on käynnissä 
aseellinen konflikti tai jotka ovat 
epävakaassa konfliktinjälkeisessä 
tilanteessa ja joiden hallinto ja turvallisuus 
ovat heikolla pohjalla tai puuttuvat 
kokonaan, kuten toimintakyvyttömät 
valtiot, ja joilla kansainvälistä lakia 
rikotaan laajasti ja järjestelmällisesti,
mukaan luettuna 
ihmisoikeusrikkomukset;

e) ’konfliktialueilla ja korkean riskin 
alueilla’ alueita, joilla on käynnissä 
aseellinen konflikti tai jotka ovat 
epävakaassa konfliktinjälkeisessä 
tilanteessa ja joiden hallinto ja turvallisuus 
puuttuvat kokonaan, kuten 
toimintakyvyttömät valtiot, joille on 
ominaista kansainvälisen lain mukaisten 
ihmisoikeuksien rikkominen laajasti ja 
järjestelmällisesti;

Or. en
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Perustelu

Komission ehdottama määritelmä on edelleen epämääräinen ja voi aiheuttaa epävarmuutta 
täytäntöönpanon yhteydessä. Tästä syystä ja oikeudellisen selvyyden nimissä ehdotetaan 
määritelmän tarkistamista.

Tarkistus 191
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’konfliktialueilla ja korkean riskin 
alueilla’ alueita, joilla on käynnissä 
aseellinen konflikti tai jotka ovat 
epävakaassa konfliktinjälkeisessä 
tilanteessa ja joiden hallinto ja 
turvallisuus ovat heikolla pohjalla tai 
puuttuvat kokonaan, kuten 
toimintakyvyttömät valtiot, ja joilla 
kansainvälistä lakia rikotaan laajasti ja 
järjestelmällisesti, mukaan luettuna 
ihmisoikeusrikkomukset;

e) ’konfliktialueilla ja korkean riskin 
alueilla’ alueita, jotka yksilöidään 
aseellisen konfliktin, laajojen 
väkivaltaisuuksien tai muiden ihmisille 
aiheutuvien haittojen perusteella, ja tässä 
tarkoituksessa todetaan, että 

i) aseellinen konflikti voi olla 
monimuotoinen: se voi esimerkiksi olla 
kansainvälinen tai valtion sisäinen, siihen 
voi osallistua kaksi tai useampia valtioita 
ja siihen voi esimerkiksi sisältyä 
vapauttamissotia, kapinoita ja
kansalaissotia, ja 

ii) korkean riskin alueita voivat olla 
poliittisesti epävakaat alueet tai alueet, 
joille on ominaista poliittinen sorto, 
toimielinten heikkous, turvattomuus, 
siviili-infrastruktuurin romahtaminen ja 
laajat väkivaltaisuudet; molemmilla 
alueilla tapahtuu usein laajamittaisia 
ihmisoikeusrikkomuksia sekä kansallisen 
tai kansainvälisen oikeuden vastaisia 
rikkomuksia;

Or. en
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Perustelu

Muutokset ilmentävät OECD:n due diligence -ohjeissa käytettyä ”konfliktialueiden ja korkean 
riskin alueiden” määritelmää, jotta taataan yhtenevyys kansainvälisten normien kanssa.

Tarkistus 192
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) aseellinen konflikti voi olla 
monimuotoinen: se voi esimerkiksi olla 
kansainvälinen tai valtion sisäinen, siihen 
voi osallistua kaksi tai useampia valtioita 
ja siihen voi esimerkiksi sisältyä 
vapauttamissotia, kapinoita ja 
kansalaissotia, ja

Or. en

Tarkistus 193
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) korkean riskin alueita voivat olla 
poliittisesti epävakaat alueet tai alueet, 
joille on ominaista poliittinen sorto, 
toimielinten heikkous, turvattomuus, 
siviili-infrastruktuurin romahtaminen ja 
laajat väkivaltaisuudet; molemmilla 
alueilla tapahtuu usein laajamittaisia 
ihmisoikeusrikkomuksia sekä kansallisen 
tai kansainvälisen oikeuden vastaisia 



AM\1051627FI.doc 117/334 PE549.420v01-00

FI

rikkomuksia;

Or. en

Perustelu

Muutokset ilmentävät OECD:n due diligence -ohjeissa käytettyä ”konfliktialueiden ja korkean 
riskin alueiden” määritelmää, jotta taataan yhtenevyys kansainvälisten normien kanssa.

Tarkistus 194
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’toimitusketjun loppupäällä’ metallin 
toimitusketjua sulattamoista tai 
jalostamoista loppukäyttöön;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Määritelmä on tarpeeton, kun otetaan huomioon varoja koskeva laajempia soveltamisala. 
Monia mineraaleja ja muita varoja, joilla lietsotaan konfliktien rahoittamista ja 
ihmisoikeuksien rikkomista, ei sulateta tai jalosteta (esimerkiksi hiili). Toimitusketjun 
pullonkaulakohtiin, kuten sulattamoihin ja jalostamoihin, viitataan sen sijaan ”liitteen II 
toimijoina”. Katso määritelmistä esitetyt kommentit.

Tarkistus 195
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’toimitusketjun loppupäällä’ metallin 
toimitusketjua sulattamoista tai 

Poistetaan.
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jalostamoista loppukäyttöön;

Or. en

Perustelu

Määritelmä on tarpeeton, kun otetaan huomioon varoja koskeva laajempia soveltamisala. 
Monia mineraaleja ja muita varoja, joilla lietsotaan konfliktien rahoittamista ja 
ihmisoikeuksien rikkomista, ei sulateta tai jalosteta (esimerkiksi hiili). Toimitusketjun 
pullonkaulakohtiin, kuten sulattamoihin ja jalostamoihin, viitataan sen sijaan ”liitteen I a 
toimijoina”. Katso määritelmistä esitetyt kommentit.

Tarkistus 196
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’toimitusketjun loppupäällä’ metallin
toimitusketjua sulattamoista tai 
jalostamoista loppukäyttöön;

f) ’toimitusketjun loppupäällä’ varojen
toimitusketjua muuntamisen ja 
jäljitettävyyden pullonkaulakohdista
loppukäyttöön;

Or. en

Tarkistus 197
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’tuojalla’ kaikkia luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka ilmoittavat tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
mineraaleja tai metalleja luovutettaviksi 
vapaaseen liikkeeseen neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/199213

79 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.
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__________________
13 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, 
yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 
19.10.1992, s. 1).

Or. en

Perustelu

Määritelmää ei enää tarvita, mikä johtuu termien ”toimija” ja ”markkinoille saattaminen”
käyttöönotosta ja käytöstä. Nämä kaksi termiä korvaavat yhdessä ”maahantuojan” käsitteen 
tekijänä, jonka myötä asetuksen mukaisia velvoitteita sovelletaan.

Tarkistus 198
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’tuojalla’ kaikkia luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka ilmoittavat tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
mineraaleja tai metalleja luovutettaviksi 
vapaaseen liikkeeseen neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/199213

79 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

__________________
13 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, 
yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 
19.10.1992, s. 1).

Or. en

Perustelu

Määritelmää ei enää tarvita, mikä johtuu termien ”toimija” ja ”markkinoille saattaminen”
käyttöönotosta ja käytöstä. Nämä kaksi termiä korvaavat yhdessä ”maahantuojan” käsitteen 
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tekijänä, jonka myötä asetuksen mukaisia velvoitteita sovelletaan.

Tarkistus 199
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’tuojalla’ kaikkia luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka ilmoittavat tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
mineraaleja tai metalleja luovutettaviksi 
vapaaseen liikkeeseen neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/199213

79 artiklan mukaisesti;

g) ’toimijalla’ kaikkia luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka saattavat asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia tuotteita 
ensimmäistä kertaa markkinoille;

__________________
13 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, 
yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 
19.10.1992, s. 1).

Or. en

Tarkistus 200
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’tuojalla’ kaikkia luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka ilmoittavat tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
mineraaleja tai metalleja luovutettaviksi 
vapaaseen liikkeeseen neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2913/199213 79 artiklan 
mukaisesti;

g) ’tuojalla’ kaikkia luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka ilmoittavat tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
mineraaleja tai metalleja tai tällaisia 
metalleja sisältäviä tuotteen osia
luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen 
neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2913/199213 79 artiklan mukaisesti;

__________________ __________________
13 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, 13 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, 
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annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, 
yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 
19.10.1992, s. 1).

annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, 
yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 
19.10.1992, s. 1).

Or. de

Tarkistus 201
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’tuojalla’ kaikkia luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka ilmoittavat tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
mineraaleja tai metalleja luovutettaviksi 
vapaaseen liikkeeseen neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/199213

79 artiklan mukaisesti;

g) ’toimitusketjun loppupäässä olevalla 
toimijalla’ kaikkia luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka saattavat tuotteita, 
jotka sisältävät asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia varoja tai koostuvat niistä, 
ensimmäistä kertaa sisämarkkinoille 
liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai 
käyttöä varten;

__________________
13 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, 
yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 
19.10.1992, s. 1).

Or. en

Perustelu

Theuse of the well-defined term ‘operator’ in conjunction with the term ‘firstplacing on the 
market’ broadens the scope of companies subject to obligations contained in this regulation. 
Placing on the market’ differs fromimportation in the very important way that products newly 
manufactured in theEuropean Union and then marketed on the internal market, are also 
‘firstplaced’. At the same time the definition ensures that not every companythat sells products 
containing covered resources are subject to due diligenceobligation. The relevant criteria is 
the action of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstreamsupply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment 
afterpurchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 202
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’tuojalla’ kaikkia luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka ilmoittavat tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
mineraaleja tai metalleja luovutettaviksi 
vapaaseen liikkeeseen neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/199213

79 artiklan mukaisesti;

g) ’toimijalla’ kaikkia luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka saattavat tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
mineraaleja tai metalleja ensimmäistä 
kertaa markkinoille;

g a) ’markkinoille saattamisella’
myyntimenetelmästä riippumatta kaikkea 
tuotteiden vastiketta vastaan tai 
vastikkeetta tapahtuvaa ensimmäistä 
toimittamista sisämarkkinoille 
liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai 
käyttöä varten, direktiivissä 97/7/EY 
määritetty toimittaminen 
etäviestintävälineellä mukaan lukien; 
’markkinoille saattaminen’ kattaa myös 
sisämarkkinoille jo saatetuista asetuksen
soveltamisalaan kuuluvista mineraaleista 
tai metalleista valmistettujen tuotteiden 
toimittamisen sisämarkkinoille;

__________________
13 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, 
yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 
19.10.1992, s. 1).

Or. en

Tarkistus 203
Daniel Caspary
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’tuojalla’ kaikkia luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka ilmoittavat tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
mineraaleja tai metalleja luovutettaviksi 
vapaaseen liikkeeseen neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/199213

79 artiklan mukaisesti;

g) ’tuojalla’ kaikkia luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka ovat sijoittautuneet 
unioniin ja jonka nimissä tulli-ilmoitus on 
tehty (rekisteröity tuoja) tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai
metallin fyysiseksi tuomiseksi unionin 
tullialueelle ja luovutettaviksi vapaaseen 
liikkeeseen neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2913/199213 79 artiklan mukaisesti;

__________________ __________________
13 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, 
yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 
19.10.1992, s. 1).

13 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, 
yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 
19.10.1992, s. 1).

Or. en

Tarkistus 204
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) ’kierrätetyillä metalleilla’
loppukäyttäjän tai kuluttajakäytön jälkeen 
uusiokäytössä hyödynnettäviä tuotteita tai 
tuotteiden valmistuksen yhteydessä 
syntyneitä käsiteltyjä romumetalleja. 
Kierrätettyjä metalleja ovat muun muassa 
ylijäämämetallimateriaalit, käytöstä 
poistetut metallimateriaalit, vialliset ja 
romumetallimateriaalit, jotka sisältävät 
tinan, tantaalin, volframin ja kullan 
tuotannon yhteydessä kierrätettäviksi 
soveltuvia jalostettuja tai käsiteltyjä 
metalleja. Kierrätettyjä metalleja eivät ole 
osittain käsitellyt tai käsittelemättömät 
mineraalit tai toisesta malmista saadut 
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sivutuotteet.

Or. it

Tarkistus 205
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) ’asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvilla tuotteilla’ kaikkia asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia varoja ja 
tuotteita, jotka sisältävät asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia varoja tai 
koostuvat niistä (huom. katso jäljempänä 
määritelmä C kohdassa);

Or. en

Tarkistus 206
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) ’markkinoille saattamisella’
myyntimenetelmästä riippumatta kaikkea 
tuotteiden vastiketta vastaan tai 
vastikkeetta tapahtuvaa ensimmäistä 
toimittamista sisämarkkinoille 
liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai 
käyttöä varten, direktiivissä 97/7/EY 
määritetty toimittaminen 
etäviestintävälineellä mukaan lukien; 
’markkinoille saattaminen’ kattaa myös 
sisämarkkinoille jo saatetuista asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvista tuotteista 
valmistettujen tuotteiden toimittamisen 
sisämarkkinoille;
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Or. en

Tarkistus 207
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’vastuullisella tuojalla’ tuojaa, joka 
päättää antaa omaehtoisen vakuutuksen 
tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

”Vastuullisen tuojan” ja ”omaehtoisen vakuutuksen” käsitteet ovat tarpeettomia, jos 
yrityksiin sovelletaan pakollisia vaatimuksia.

Tarkistus 208
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’vastuullisella tuojalla’ tuojaa, joka 
päättää antaa omaehtoisen vakuutuksen 
tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

”Vastuullisen tuojan” ja ”omaehtoisen vakuutuksen” käsitteet ovat tarpeettomia, jos 
yrityksiin sovelletaan pakollisia vaatimuksia.
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Tarkistus 209
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’vastuullisella tuojalla’ tuojaa, joka 
päättää antaa omaehtoisen vakuutuksen 
tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 210
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’vastuullisella tuojalla’ tuojaa, joka 
päättää antaa omaehtoisen vakuutuksen
tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti;

h) ’vastuullisella tuojalla’ tuojaa, joka 
päättää antaa omaehtoisen ilmoituksen
tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

”Omaehtoinen ilmoitus” sopii tämän asetuksen tarkoitukseen paremmin kuin ”omaehtoinen 
vakuutus”.

Tarkistus 211
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’vastuullisella tuojalla’ tuojaa, joka h) ’toimitusketjun alkupäällä’
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päättää antaa omaehtoisen vakuutuksen 
tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti;

luonnonvarojen toimitusketjua
hankintapaikoista muuntamisen ja 
jäljitettävyyden lopullisiin 
pullonkaulakohtiin;

Or. en

Tarkistus 212
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’vastuullisella tuojalla’ tuojaa, joka 
päättää antaa omaehtoisen vakuutuksen
tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti;

h) ’vastuullisella toimijalla’ toimijaa, 
jonka on annettava omaehtoinen 
vakuutus tämän asetuksen sääntöjen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 213
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ’omaehtoisella vakuutuksella’ sen 
ilmoittamista, että taho noudattaa 
hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, 
kolmannen osapuolen suorittamiin 
tarkastuksiin ja tietojen ilmoittamiseen 
liittyviä velvoitteita tämän asetuksen 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Omaehtoisen vakuutuksen määritelmä on nyt tarpeeton.
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Tarkistus 214
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ’omaehtoisella vakuutuksella’ sen 
ilmoittamista, että taho noudattaa 
hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, 
kolmannen osapuolen suorittamiin 
tarkastuksiin ja tietojen ilmoittamiseen 
liittyviä velvoitteita tämän asetuksen 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Omaehtoisen vakuutuksen määritelmä on nyt tarpeeton.

Tarkistus 215
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ’omaehtoisella vakuutuksella’ sen 
ilmoittamista, että taho noudattaa 
hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, 
kolmannen osapuolen suorittamiin
tarkastuksiin ja tietojen ilmoittamiseen 
liittyviä velvoitteita tämän asetuksen 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 216
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ’omaehtoisella vakuutuksella’ sen 
ilmoittamista, että taho noudattaa 
hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, 
kolmannen osapuolen suorittamiin 
tarkastuksiin ja tietojen ilmoittamiseen 
liittyviä velvoitteita tämän asetuksen 
mukaisesti;

i) ’omaehtoisella ilmoituksella’ sen 
ilmoittamista, että taho noudattaa 
hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, 
kolmannen osapuolen suorittamiin 
tarkastuksiin ja tietojen ilmoittamiseen 
liittyviä velvoitteita tämän asetuksen 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

”Omaehtoinen ilmoitus” sopii tämän asetuksen tarkoitukseen paremmin kuin ”omaehtoinen 
vakuutus”.

Tarkistus 217
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ’omaehtoisella vakuutuksella’ sen 
ilmoittamista, että taho noudattaa 
hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, 
kolmannen osapuolen suorittamiin 
tarkastuksiin ja tietojen ilmoittamiseen 
liittyviä velvoitteita tämän asetuksen 
mukaisesti;

i) ’toimitusketjun alkupäässä olevalla 
toimijalla’ kaikkia luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka toimivat 
muuntamisen ja jäljitettävyyden 
pullonkaulakohdassa varojen 
toimitusketjussa, kuten sulattamot, 
jalostamot ja raaka-ainepörssit;

Or. en



PE549.420v01-00 130/334 AM\1051627FI.doc

FI

Perustelu

OECD:n ohjeiden tärkeimmät due diligence -velvoitteet koskevat niin sanottuja 
pullonkaulakohtia, kuten sulattamoita ja jalostamoita. Määritelmä kattaa nämä 
pullonkaulayritykset kokonaisvaltaisesti. Seuraavassa toimitusketjun alkupäässä olevan 
toimijan määritelmässä viitataan toisaalta näihin yrityksiin, kun ne harjoittavat tuontia 
EU:hun. Komission ehdotuksessa kohdeltiin kaikkia raaka-aineiden maahantuojia samalla 
tavalla riippumatta siitä, ovatko ne pullonkaulakohtia vai pelkkiä kaupankäynnin harjoittajia. 
Riskinä on, että joitakin toimitusketjun loppupäässä olevia toimijoita kohdellaan 
toimitusketjun alkupäässä olevina toimijoina.

Tarkistus 218
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ’omaehtoisella vakuutuksella’ sen 
ilmoittamista, että taho noudattaa 
hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, 
kolmannen osapuolen suorittamiin
tarkastuksiin ja tietojen ilmoittamiseen 
liittyviä velvoitteita tämän asetuksen 
mukaisesti;

i) ’omaehtoisella vakuutuksella’ sen 
ilmoittamista, että taho noudattaa 
hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, 
kolmannen osapuolen suorittamaan
vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja 
tietojen ilmoittamiseen liittyviä velvoitteita 
tämän asetuksen mukaisesti;

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos se hyväksytään, muutokset on 
tehtävä kaikkialle tekstiin.)

Or. en

Perustelu

Lainsäätämisprosessin vauhdittamiseksi tässä tarkistuksessa esitetään Alankomaiden 
ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tämä tarkistus esitetään, jotta 
parlamentti voisi keskustella ajoissa tästä ehdotuksesta ja kannastaan.

Tarkistus 219
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) ’toimitusketjun alkupäässä olevalla 
toimijalla’ kaikkia toimitusketjun 
alkupäässä olevia toimijoita, jotka 
saattavat asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia varoja ensimmäistä kertaa 
sisämarkkinoille liiketoiminnan 
yhteydessä jakelua tai käyttöä varten;

Or. en

Tarkistus 220
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) ’valitusmekanismilla’ kaikkia 
riskitietoisuuteen liittyviä 
varhaisvaroitusmekanismeja, joiden kautta 
asiaan liittyvät osapuolet tai ilmiantajat
voivat tuoda esiin ongelmia, jotka liittyvät 
mineraalien louhintaan, kauppaan, 
käsittelyyn ja vientiin konfliktialueilla ja 
korkean riskin alueilla;

j) ’valitusmekanismilla’ kaikkia 
riskitietoisuuteen liittyviä 
varhaisvaroitusmekanismeja, joiden kautta 
asiaan liittyvät osapuolet tai ilmiantajat 
voivat tuoda esiin ongelmia, jotka liittyvät 
varojen hankintaan, kauppaan, käsittelyyn 
ja vientiin konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta peräisin oleviin varoihin 
nähden;

Or. en

Perustelu

Muutokset perustuvat varoja koskevaan asetuksen laajempaan soveltamisalaan.

Tarkistus 221
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) ’valitusmekanismilla’ kaikkia 
riskitietoisuuteen liittyviä 
varhaisvaroitusmekanismeja, joiden kautta 
asiaan liittyvät osapuolet tai ilmiantajat 
voivat tuoda esiin ongelmia, jotka liittyvät 
mineraalien louhintaan, kauppaan, 
käsittelyyn ja vientiin konfliktialueilla ja 
korkean riskin alueilla;

j) ’valitusmekanismilla’ kaikkia 
riskitietoisuuteen liittyviä 
varhaisvaroitusmekanismeja, joiden kautta 
asiaan liittyvät osapuolet tai ilmiantajat 
voivat tuoda esiin ongelmia, jotka liittyvät 
varojen hankintaan, kauppaan, käsittelyyn 
ja vientiin konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta peräisin oleviin varoihin 
nähden;

Or. en

Perustelu

Muutokset perustuvat varoja koskevaan asetuksen laajempaan soveltamisalaan.

Tarkistus 222
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) ’valitusmekanismilla’ kaikkia 
riskitietoisuuteen liittyviä 
varhaisvaroitusmekanismeja, joiden kautta 
asiaan liittyvät osapuolet tai ilmiantajat 
voivat tuoda esiin ongelmia, jotka liittyvät 
mineraalien louhintaan, kauppaan, 
käsittelyyn ja vientiin konfliktialueilla ja 
korkean riskin alueilla;

j) ’valitusmekanismilla’ kaikkia 
riskitietoisuuteen liittyviä 
varhaisvaroitusmekanismeja, joiden kautta 
asiaan liittyvät osapuolet tai ilmiantajat 
voivat tuoda esiin ongelmia, jotka liittyvät 
varojen louhintaan, kauppaan, käsittelyyn 
ja vientiin konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta peräisin oleviin varoihin 
nähden;

Or. en
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Tarkistus 223
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) ’liitteen II toimijalla’ kaikkia 
liitteessä II määritetyn tyyppisiä 
toimijoita;

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa keskitytään ainoastaan sulattamoihin ja jalostamoihin. Sen varmistamiseksi, 
että tämän asetuksen mukaisia toimitusketjun due diligence -velvoitteita voidaan myös 
soveltaa vaikuttavasti sellaisiin toimitusketjuihin, joiden pullonkaulakohdat ovat muita kuin 
sulattamoita ja jalostamoita, on voitava lisätä uusia pullonkaulakohtatoimijoita, kun ne ovat 
käytettävissä. Tästä syystä tässä tarkistuksessa viitataan toimijaluettelon sisällyttämiseen 
liitteeseen (liite II) ja toimijoita nimitetään liitteen II toimijoiksi.

Tarkistus 224
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) ’liitteen I a toimijalla’ kaikkia 
liitteessä I a määritetyn tyyppisiä 
toimijoita;

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa keskitytään ainoastaan sulattamoihin ja jalostamoihin. Sen varmistamiseksi, 
että tämän asetuksen mukaisia toimitusketjun due diligence -velvoitteita voidaan myös 
soveltaa vaikuttavasti sellaisiin toimitusketjuihin, joiden pullonkaulakohdat ovat muita kuin 
sulattamoita ja jalostamoita, on voitava lisätä uusia pullonkaulakohtatoimijoita, kun ne ovat 
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käytettävissä. Tästä syystä tässä tarkistuksessa viitataan toimijaluettelon sisällyttämiseen 
liitteeseen (liite I a) ja toimijoita nimitetään liitteen I a toimijoiksi.

Tarkistus 225
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) ’liitteen II toimijalla’ kaikkia 
liitteessä II määritetyn tyyppisiä 
luonnollisia tai oikeushenkilöitä;

Or. en

Perustelu

Tähän määritelmään kootaan kaikki henkilöt, jotka toimivat pullonkaulakohtina asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien varojen toimitusketjuissa. Määritelmä kattaa yleisesti sulattamot, 
jalostamot ja muut toimitusketjun pullonkaulakohdat, joka on lueteltu liitteessä II. Se on eri 
kuin ”liitteen II toimijat”. Määritelmän avulla varmistetaan, että tietyt toimitusketjun 
loppupään velvoitteet koskevat yleisesti kaikkia liitteen II toimijoita. Velvoitteet edellyttävät, 
että kaikki liitteen II toimijat yksilöidään yleisesti, ei ainoastaan ne toimijat, joiden 
toimipaikka sijaitsee EU:ssa.

Tarkistus 226
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) ’liitteen I a toimijalla’ kaikkia 
liitteessä I a määritetyn tyyppisiä 
luonnollisia tai oikeushenkilöitä;

Or. en
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Perustelu

Tähän määritelmään kootaan kaikki henkilöt, jotka toimivat pullonkaulakohtina asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien varojen toimitusketjuissa. Määritelmä kattaa yleisesti sulattamot, 
jalostamot ja muut toimitusketjun pullonkaulakohdat, joka on lueteltu liitteessä I a. Se on eri 
kuin ”liitteen I a toimijat”. Määritelmän avulla varmistetaan, että tietyt toimitusketjun 
loppupään velvoitteet koskevat yleisesti kaikkia liitteen I a toimijoita. Velvoitteet edellyttävät, 
että kaikki liitteen I a toimijat yksilöidään yleisesti, ei ainoastaan ne toimijat, joiden 
toimipaikka sijaitsee EU:n alueella.

Tarkistus 227
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – j c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j c) ’vastuullisella liitteen II toimijalla’
kaikkia liitteen II toimijoita, jotka 
noudattavat tätä asetusta tai OECD:n due 
diligence -ohjeita ja ovat toimittaneet 
6 artiklan mukaisesti tarkastetun raportin 
jäsenvaltion viranomaiselle 7 artiklan 
3 kohdan tai 7 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Kaikki viittaukset ”vastuullisiin sulattamoihin tai jalostamoihin” on korvattu ”vastuullisella 
liitteen II toimijalla/vastuullisilla liitteen II toimijoilla”. Katso huomautukset ”vastuullisesta 
liitteen II toimijasta” ja 8 artikla jäljempänä.

Tarkistus 228
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – j c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

j c) ’vastuullisella liitteen I a toimijalla’
kaikkia liitteen I a toimijoita, jotka 
noudattavat tätä asetusta tai OECD:n due 
diligence -ohjeita ja ovat toimittaneet 
6 artiklan mukaisesti tarkastetun raportin 
jäsenvaltion viranomaiselle 7 artiklan 
3 kohdan tai 7 artiklan 6 kohdan 
a alakohdan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Kaikki viittaukset ”vastuullisiin sulattamoihin tai jalostamoihin” on korvattu ”vastuullisella 
liitteen I a toimijalla/vastuullisilla liitteen I a toimijoilla”. Katso huomautukset 
”vastuullisesta liitteen I a toimijasta” ja 8 artikla jäljempänä.

Tarkistus 229
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – j d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j d) ’liikesalaisuudella ja muilla 
kilpailunäkökohdilla’ hintatietoja ja 
suhteita tavarantoimittajiin, sanotun 
rajoittamatta tulkinnan myöhempää 
muuttamista;

Or. en

Perustelu

Termi olisi määriteltävä epävarmuuden välttämiseksi. Käytetty määritelmä on sama kuin 
OECD:n due diligence -ohjeissa käytetty määritelmä.

Tarkistus 230
Ska Keller
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Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – j d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j d) ’liikesalaisuudella ja muilla 
kilpailunäkökohdilla’ hintatietoja ja 
suhteita tavarantoimittajiin, sanotun 
rajoittamatta tulkinnan myöhempää 
muuttamista;

Or. en

Perustelu

Termi olisi määriteltävä epävarmuuden välttämiseksi. Käytetty määritelmä on sama kuin 
OECD:n due diligence -ohjeissa käytetty määritelmä.

Tarkistus 231
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) ’mallitoimitusketjulla’ toimintaa, jossa 
noudatetaan OECD:n due diligence 
-ohjeiden liitettä II, jossa esitetään 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien mineraalien louhintaan, 
kauppaan, käsittelyyn ja vientiin 
mahdollisesti liittyviä merkittävien 
haitallisten vaikutusten riskejä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Järjestyksen muuttamisen vuoksi.
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Tarkistus 232
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) ’mallitoimitusketjulla’ toimintaa, jossa 
noudatetaan OECD:n due diligence 
-ohjeiden liitettä II, jossa esitetään 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien mineraalien louhintaan, 
kauppaan, käsittelyyn ja vientiin 
mahdollisesti liittyviä merkittävien 
haitallisten vaikutusten riskejä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Järjestyksen muuttamisen vuoksi.

Tarkistus 233
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) ’mallitoimitusketjulla’ toimintaa, jossa 
noudatetaan OECD:n due diligence 
-ohjeiden liitettä II, jossa esitetään 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien mineraalien louhintaan, 
kauppaan, käsittelyyn ja vientiin 
mahdollisesti liittyviä merkittävien 
haitallisten vaikutusten riskejä;

k) ’mallitoimitusketjulla’
mallitoimitusketjua OECD:n due diligence 
-ohjeiden liitteessä II;

Or. en
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Tarkistus 234
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’riskinhallintasuunnitelmalla’ tuojien 
kirjallista vastausta OECD:n due 
diligence -ohjeiden14 liitteeseen III 
perustuviin yksilöityihin toimitusketjun 
riskeihin;

Poistetaan.

__________________
14 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD 
Publishing, OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Perustelu

Järjestyksen muuttamisen vuoksi.

Tarkistus 235
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’riskinhallintasuunnitelmalla’ tuojien 
kirjallista vastausta OECD:n due 
diligence -ohjeiden14 liitteeseen III 
perustuviin yksilöityihin toimitusketjun 

Poistetaan.
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riskeihin;

__________________
14 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD 
Publishing, OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Perustelu

Järjestyksen muuttamisen vuoksi.

Tarkistus 236
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’riskinhallintasuunnitelmalla’ tuojien
kirjallista vastausta OECD:n due diligence 
-ohjeiden14 liitteeseen III perustuviin
yksilöityihin toimitusketjun riskeihin;

l) ’riskinhallintasuunnitelmalla’
toimijoiden kirjallista vastausta OECD:n 
due diligence -ohjeiden14 liitteen III 
mukaisesti 5 artiklan a kohdassa
yksilöityihin toimitusketjun riskeihin;

__________________ __________________
14 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing, 
OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

14 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing, 
OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en
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Tarkistus 237
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’riskinhallintasuunnitelmalla’ tuojien
kirjallista vastausta OECD:n due diligence 
-ohjeiden14 liitteeseen III perustuviin 
yksilöityihin toimitusketjun riskeihin;

l) ’riskinhallintasuunnitelmalla’
toimijoiden kirjallista vastausta OECD:n 
due diligence -ohjeiden14 liitteeseen III 
perustuviin yksilöityihin toimitusketjun 
riskeihin;

__________________ __________________
14 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing, 
OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

14 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing, 
OECD, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Tarkistus 238
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) ’toimitusketjun alkupäällä’ mineraalin 
toimitusketjua louhintapaikoilta 
sulattamoihin tai jalostamoihin;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Määritelmä on tarpeeton, kun otetaan huomioon varoja koskeva laajempia soveltamisala. 
Monia mineraaleja ja muita varoja, joilla lietsotaan konfliktien rahoittamista ja 
ihmisoikeuksien rikkomista, ei sulateta tai jalosteta (esimerkiksi hiili). Toimitusketjun 
pullonkaulakohtiin, kuten sulattamoihin ja jalostamoihin, viitataan sen sijaan ”liitteen II 
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toimijoina”.

Tarkistus 239
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) ’toimitusketjun alkupäällä’ mineraalin 
toimitusketjua louhintapaikoilta 
sulattamoihin tai jalostamoihin;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Määritelmä on tarpeeton, kun otetaan huomioon varoja koskeva laajempia soveltamisala. 
Monia mineraaleja ja muita varoja, joilla lietsotaan konfliktien rahoittamista ja 
ihmisoikeuksien rikkomista, ei sulateta tai jalosteta (esimerkiksi hiili). Toimitusketjun 
pullonkaulakohtiin, kuten sulattamoihin ja jalostamoihin, viitataan sen sijaan ”liitteen I a 
toimijoina”.

Tarkistus 240
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) ’toimitusketjun due diligence 
-periaatteilla’ tinan, tantaalin, volframin ja 
niiden malmien sekä kullan vastuullisten
tuojien velvoitteita suhteessa 
hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, 
kolmansien osapuolten suorittamiin 
tarkastuksiin ja tietojen ilmoittamiseen, 
jotta voidaan yksilöidä ja käsitellä 
konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin 
liittyviä tosiasiallisia ja mahdollisia riskejä 

o) ’toimitusketjun due diligence 
-periaatteilla’ tinan, tantaalin, volframin ja 
niiden malmien sekä kullan tuojien 
velvoitteita suhteessa hallintojärjestelmiin, 
riskinhallintaan, kolmansien osapuolten 
suorittamiin tarkastuksiin ja tietojen 
toimittamiseen jäsenvaltioiden 
asianomaisille viranomaisille, jotta 
voidaan yksilöidä ja käsitellä 
konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin 
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näiden mineraalien hankintaan liittyvien 
haitallisten vaikutusten estämiseksi tai 
vähentämiseksi;

liittyviä tosiasiallisia ja mahdollisia riskejä 
näiden mineraalien hankintaan liittyvien 
haitallisten vaikutusten estämiseksi tai 
vähentämiseksi;

Or. de

Tarkistus 241
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) ’toimitusketjun due diligence 
-periaatteilla’ tinan, tantaalin, volframin 
ja niiden malmien sekä kullan 
vastuullisten tuojien velvoitteita suhteessa 
hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, 
kolmansien osapuolten suorittamiin 
tarkastuksiin ja tietojen ilmoittamiseen, 
jotta voidaan yksilöidä ja käsitellä 
konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin 
liittyviä tosiasiallisia ja mahdollisia riskejä 
näiden mineraalien hankintaan liittyvien
haitallisten vaikutusten estämiseksi tai 
vähentämiseksi;

o) ’toimitusketjun due diligence 
-periaatteilla’ toimijoiden velvoitteita 
suhteessa hallintojärjestelmiin, 
riskinhallintaan, kolmansien osapuolten 
suorittamiin tarkastuksiin ja tietojen 
ilmoittamiseen soveltuvilta osin, jotta 
voidaan yksilöidä ja käsitellä 
konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin 
liittyviä tosiasiallisia ja mahdollisia riskejä 
sekä raportoida niistä näiden mineraalien 
hankintaan liittyvien haitallisten 
vaikutusten estämiseksi tai vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 242
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) ’toimitusketjun due diligence 
-periaatteilla’ tinan, tantaalin, volframin ja 
niiden malmien sekä kullan vastuullisten 
tuojien velvoitteita suhteessa 

o) ’toimitusketjun due diligence 
-periaatteilla’ tinan, tantaalin, volframin ja 
niiden malmien sekä kullan vastuullisten 
toimijoiden velvoitteita suhteessa 
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hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, 
kolmansien osapuolten suorittamiin 
tarkastuksiin ja tietojen ilmoittamiseen, 
jotta voidaan yksilöidä ja käsitellä 
konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin 
liittyviä tosiasiallisia ja mahdollisia riskejä 
näiden mineraalien hankintaan liittyvien 
haitallisten vaikutusten estämiseksi tai 
vähentämiseksi;

hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, 
kolmansien osapuolten suorittamiin 
tarkastuksiin ja tietojen ilmoittamiseen, 
jotta voidaan yksilöidä ja käsitellä 
konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin 
liittyviä tosiasiallisia ja mahdollisia riskejä 
näiden mineraalien hankintaan liittyvien 
haitallisten vaikutusten estämiseksi tai 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 243
Marielle de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) ’vastuullisilla sulattamoilla tai 
jalostamoilla’ vastuullisen tuojan 
toimitusketjuun sisältyviä sulattamoita tai 
jalostamoita;

p) ’sulattamoilla tai jalostamoilla’
vastuullisen tuojan toimitusketjuun 
sisältyviä sulattamoita tai jalostamoita;

Or. fr

Perustelu

Asetuksen täytäntöönpano on pakollista EU:n sulattamoissa ja jalostamoissa.

Tarkistus 244
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) ’vastuullisilla sulattamoilla tai 
jalostamoilla’ vastuullisen tuojan 
toimitusketjuun sisältyviä sulattamoita tai 

p) vastuullisella toimitusketjun 
alkupäässä olevalla toimijalla’ kaikkia 
toimitusketjun alkupäässä olevia 



AM\1051627FI.doc 145/334 PE549.420v01-00

FI

jalostamoita; toimijoita, jotka noudattavat OECD:n due 
diligence -ohjeita ja ovat toimittaneet 
tarkastettuja raportteja 7 artiklan 
3 kohdan tai 7 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 245
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) ’vastuullisilla sulattamoilla tai 
jalostamoilla’ vastuullisen tuojan
toimitusketjuun sisältyviä sulattamoita tai 
jalostamoita;

p) ’vastuullisilla sulattamoilla tai 
jalostamoilla’ vastuullisen toimijan
toimitusketjuun sisältyviä sulattamoita tai 
jalostamoita;

Or. en

Tarkistus 246
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) ’mikroyrityksellä’ yritystä, jonka 
palveluksessa on vähemmän kuin 
10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai 
taseen loppusumma on enintään 
2 miljoonaa euroa, kuten on vahvistettu 
komission suosituksessa 2003/361/CE1 a;

_______________
1 a Pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 
annettu komission suositus 2003/361/EY 
(EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).
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Or. it

Tarkistus 247
Paul Rübig, Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

q) ’jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla’ nimettyä yhtä tai 
useampaa viranomaista, jolla on pätevyys 
tehdä tarkastuksia ja tietämystä 
raaka-aineista ja teollisista prosesseista.

q) ’EU:n laajuisesti toimivaltaisella 
viranomaisella’ nimettyä EU:n laajuista
viranomaista, jolla on pätevyys tehdä 
tarkastuksia ja tietämystä raaka-aineista ja 
teollisista prosesseista.

Or. en

Tarkistus 248
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

q) ’jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla’ nimettyä yhtä tai useampaa 
viranomaista, jolla on pätevyys tehdä 
tarkastuksia ja tietämystä raaka-aineista ja 
teollisista prosesseista.

q) ’jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla’ nimettyä yhtä tai useampaa 
viranomaista, jolla on pätevyys tehdä 
tarkastuksia ja tietämystä raaka-aineista ja 
teollisista prosesseista sekä 
ihmisoikeuksista, mukaan lukien naisten 
ja lasten hengen puolustamisen merkitys 
konfliktialueilla ja korkean riskin 
alueilla.

Or. en

Tarkistus 249
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

q) ’jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla’ nimettyä yhtä tai useampaa 
viranomaista, jolla on pätevyys tehdä 
tarkastuksia ja tietämystä raaka-aineista ja 
teollisista prosesseista.

q) ’jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla’ nimettyä yhtä tai useampaa 
viranomaista, jolla on pätevyys tehdä 
tarkastuksia ja tutkimuksia ja tietämystä 
raaka-aineista ja teollisista prosesseista.

Or. en

Tarkistus 250
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

q) ’jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla’ nimettyä yhtä tai useampaa 
viranomaista, jolla on pätevyys tehdä 
tarkastuksia ja tietämystä raaka-aineista ja 
teollisista prosesseista.

q) ’jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla’ nimettyä yhtä tai useampaa 
viranomaista, jolla on pätevyys tehdä 
tarkastuksia ja tutkimuksia ja tietämystä 
raaka-aineista ja teollisista prosesseista.

Or. en

Tarkistus 251
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

q) ’jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla’ nimettyä yhtä tai 
useampaa viranomaista, jolla on pätevyys 
tehdä tarkastuksia ja tietämystä raaka-
aineista ja teollisista prosesseista.

q) ’jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla’ nimettyä viranomaista, 
jolle tuojien on toimitettava todisteet 
asetuksen noudattamisesta.



PE549.420v01-00 148/334 AM\1051627FI.doc

FI

Or. de

Tarkistus 252
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – q a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

q a) ’liikesalaisuudella ja muilla 
kilpailunäkökohdilla’ hintatietoja ja 
suhteita tavarantoimittajiin, sanotun 
rajoittamatta tulkinnan myöhempää 
muuttamista; kaikki tiedot ilmoitetaan 
aluekohtaiseen tai yleiseen 
institutionaaliseen järjestelmään, kun 
sellainen on perustettu konfliktialueilta ja 
korkean riskin alueilta peräisin olevia 
mineraaleja koskevien tietojen keräämistä 
ja käsittelyä varten.

Or. en

Tarkistus 253
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – q a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

q a) ’teollisuuden järjestelmällä’
vapaaehtoisuuteen perustuvien 
toimitusketjun due diligence 
-menettelyjen, -välineiden tai 
-mekanismien yhdistelmää, jota 
asiaankuuluvat teollisuusliitot kehittävät 
ja valvovat, kolmansien osapuolien 
suorittamat vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnit mukaan lukien;

Or. en
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Tarkistus 254
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – q a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

q a) ’kierrätetyillä metalleilla’ uudelleen 
käyttöönotettuja loppukäyttäjän tai 
käytönjälkeisiä tuotteita tai romuksi 
käsiteltyjä metalleja, jotka on luotu 
tuotteen valmistuksessa; ’kierrätetyt 
metallit’ kattavat liialliset, vanhentuneet, 
vialliset ja romutetut metallimateriaalit, 
jotka sisältävät jalostettuja tai käsiteltyjä 
metalleja, jotka soveltuvat kierrätettäviksi 
tinan, tantaalin, volframin ja/tai kullan 
tuotannossa; osittain käsitellyt tai 
käsittelemättömät mineraalit tai toisen 
malmin sivutuotteet eivät ole kierrätettyjä 
metalleja;

Or. en

Tarkistus 255
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – q b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

q b) ’mikroyrityksellä’ 6 päivänä 
toukokuuta 2003 mikroyritysten sekä
pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä annetussa komission 
suosituksessa (K(2003) 1422) esitetyn 
määritelmän mukaisesti yritystä, jonka 
palveluksessa on vähemmän kuin 
10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai 
taseen loppusumma on enintään 
2 miljoonaa euroa.
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Or. en

Tarkistus 256
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – q b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

q b) ’teollisuuden järjestelmällä’
toimitusketjun due diligence 
-menettelyjen, -välineiden tai 
-mekanismien yhdistelmää, jota 
asiaankuuluvat teollisuusliitot kehittävät 
ja valvovat, kolmansien osapuolien 
suorittamat tarkastukset mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 257
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – q c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

q c) ’OECD:n due diligence -ohjeilla’
OECD:n ohjeita OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas: Second Edition, OECD 
Publishing, OECD, 2013, mukaan lukien 
kaikki neuvoston päätökset, liitteet ja 
täydennykset sellaisina kuin ne voivat olla 
ajoittain muutettuina tai korvattuina.

Or. en



AM\1051627FI.doc 151/334 PE549.420v01-00

FI

Tarkistus 258
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastuullisen tuojan omaehtoinen 
vakuutus

Toimijan velvoitteet 

Or. en

Tarkistus 259
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastuullisen tuojan omaehtoinen 
vakuutus

Toimijan velvoitteet 

Or. en

Tarkistus 260
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastuullisen tuojan omaehtoinen 
vakuutus

Konfliktialueiden määrittely

Or. de
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Tarkistus 261
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastuullisen tuojan omaehtoinen vakuutus Vastuullisen tuojan omaehtoinen ilmoitus

Or. en

Perustelu

”Omaehtoinen ilmoitus” sopii tämän asetuksen tarkoitukseen paremmin kuin ”omaehtoinen 
vakuutus”.

Tarkistus 262
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastuullisen tuojan omaehtoinen 
vakuutus

Toimijoita koskevat joustavat velvoitteet

Or. en

Tarkistus 263
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastuullisen tuojan omaehtoinen vakuutus Vastuullisen toimijan omaehtoinen 
vakuutus
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Or. en

Tarkistus 264
Paul Rübig, Othmar Karas

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. Kaikki tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien tuojat 
voivat antaa vastuullisen tuojan 
omaehtoisen vakuutuksen ilmoittamalla 
EU:n laajuiselle 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

Tarkistus 265
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

1. OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaan toimijoiden on toteutettava 
kaikkia kohtuullisia toimenpiteitä ja 
vilpittömiä pyrkimyksiä täyttääkseen due 
diligence -velvoitteensa 4 ja 5 artiklan 
mukaisesti. Kunkin toimijan on 
varmistettava, että ne edistyvät vaiheittain, 
mitattavissa olevalla tavalla ja 
oikea-aikaisesti kohti velvoitteiden 
täyttämistä. Asianmukaisten due diligence 
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noudattavansa velvoitteita, mukaan 
luettuna riippumattoman kolmannen 
osapuolen suorittaman tarkastuksen 
tulokset.

-toimenpiteiden luonne ja laajuus 
riippuvat yksittäisistä oloista, ja niihin 
vaikuttavat sellaiset tekijät kuin toimijan 
asema toimitusketjussa, toimijan koko, 
paikka, jossa toimija harjoittaa toimintaa, 
tietyssä valtiossa vallitseva tilanne sekä 
asiaankuuluvien tuotteiden tai palvelujen 
ala ja luonne.

Or. en

Perustelu

Uudessa 1 kohdassa ilmennetään OECD:n due diligence -ohjeiden sanamuotoa, mukaan 
lukien edellytys, jonka mukaan yrityksissä on saavutettava mitattavissa olevaa ja vaiheittaista 
edistystä due diligence -velvoitteiden täyttämisessä.

Tarkistus 266
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

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. OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaan toimijoiden on toteutettava 
kaikkia kohtuullisia toimenpiteitä ja 
vilpittömiä pyrkimyksiä täyttääkseen due 
diligence -velvoitteensa 4 ja 5 artiklan 
mukaisesti. Kunkin toimijan on 
varmistettava, että ne edistyvät vaiheittain, 
mitattavissa olevalla tavalla ja oikea-
aikaisesti kohti velvoitteiden täyttämistä. 
Asianmukaisten due diligence 
-toimenpiteiden luonne ja laajuus 
riippuvat yksittäisistä oloista, ja niihin 
vaikuttavat sellaiset tekijät kuin toimijan 
asema toimitusketjussa, toimijan koko, 
paikka, jossa toimija harjoittaa toimintaa, 
tietyssä valtiossa vallitseva tilanne sekä 
asiaankuuluvien tuotteiden tai palvelujen 
ala ja luonne.
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Or. en

Perustelu

Uudessa 1 kohdassa ilmennetään OECD:n due diligence -ohjeiden sanamuotoa, mukaan 
lukien edellytys, jonka mukaan yrityksissä on saavutettava mitattavissa olevaa ja vaiheittaista 
edistystä due diligence -velvoitteiden täyttämisessä.

Tarkistus 267
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

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. Kaikki tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien tuojat 
voivat antaa vastuullisen tuojan 
omaehtoisen ilmoituksen 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.

Or. en

Perustelu

”Omaehtoinen ilmoitus” sopii tämän asetuksen tarkoitukseen paremmin kuin ”omaehtoinen 
vakuutus”.

Tarkistus 268
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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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 annettava
vastuullisen tuojan omaehtoinen vakuutus
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.

Or. en

Tarkistus 269
Joachim Schuster

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. Uudet muodostuvat ”konfliktialueet” 
määritellään Euroopan komission, 
Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
välisessä vuoropuhelussa.

Or. de
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Tarkistus 270
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. Toimijoiden on toteutettava kaikkia 
kohtuullisia toimenpiteitä ja vilpittömiä 
pyrkimyksiä täyttääkseen due diligence 
-velvoitteensa 4 ja 5 artiklan mukaisesti. 
Kunkin toimijan on varmistettava, että ne 
edistyvät vaiheittain, mitattavissa olevalla 
tavalla ja oikea-aikaisesti kohti 
velvoitteiden täyttämistä. Asianmukaisten 
due diligence -toimenpiteiden luonne ja 
laajuus riippuvat yksittäisistä oloista, ja 
niihin vaikuttavat sellaiset tekijät kuin 
toimijan asema toimitusketjussa, toimijan 
koko, paikka, jossa toimija harjoittaa 
toimintaa, tietyssä valtiossa vallitseva 
tilanne sekä asiaankuuluvien tuotteiden 
tai palvelujen ala ja luonne.
Mikrokokoisten sekä pienten ja 
keskisuurien toimitusketjun loppupäässä 
olevien toimijoiden tilanteeseen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota.

Or. en

Perustelu

Tällä on erityistä merkitystä mikroyrityksien sekä pienten ja keskisuurien yrityksien kannalta, 
ja tämä olisi luettava yhdessä 4 ja 5 artiklaan esitettyjen muutoksien kanssa.

Tarkistus 271
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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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 toimijoiden on annettava
vastuullisen toimijan omaehtoinen 
vakuutus ilmoittamalla jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
noudattavansa tässä asetuksessa 
vahvistettuja toimitusketjun due diligence 
-velvoitteita. Ilmoituksen on sisällettävä 
asiakirjat, joissa toimija vahvistaa 
noudattavansa velvoitteita, mukaan 
luettuna riippumattoman kolmannen 
osapuolen suorittaman tarkastuksen 
tulokset.

Or. en

Tarkistus 272
Alessia Maria Mosca

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mikroyritysten, jotka haluavat antaa 
omaehtoisen vakuutuksen vastuullisina 
tuojina, on noudatettava seuraavissa 
artikloissa lueteltuja ohjeita mutta ne 
vapautetaan velvoitteista, joista on 
säädetty 4 artiklan f kohdan 
iv alakohdassa ja v alakohdassa sekä 
g kohdan v ja vi alakohdassa, 5 artiklan 
b kohdassa, 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa.

Or. it

Tarkistus 273
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 274
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 275
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca
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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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 276
Paul Rübig, Othmar Karas

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. EU:n laajuisen toimivaltaisen 
viranomaisen 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.

Or. en

Tarkistus 277
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3 a artikla

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.

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on suoritettava tarkastuksia sen 
varmistamiseksi, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai 
metallien tuojat noudattavat tämän 
asetuksen 4, 5, 6 ja 7 artiklan mukaisia 
velvoitteitaan.

Or. de

Tarkistus 278
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

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 vastuullisiksi tuojiksi 
ilmoittautuneet tuojat, jotka ovat antaneet 
omaehtoisen ilmoituksen, noudattavat 
tämän asetuksen 4, 5, 6 ja 7 artiklan 
mukaisia velvoitteitaan.

Or. en

Perustelu

”Omaehtoinen ilmoitus” sopii tämän asetuksen tarkoitukseen paremmin kuin ”omaehtoinen 
vakuutus”.
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Tarkistus 279
Pablo Zalba Bidegain

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 vastuullisiksi toimijoiksi
ilmoittautuneet tuojat noudattavat tämän 
asetuksen 4, 5, 6 ja 7 artiklan mukaisia 
velvoitteitaan.

Or. en

Tarkistus 280
Nicola Danti

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mikroyritykset on jätettävä tämän 
asetuksen soveltamisalan ja velvoitteiden 
ulkopuolelle.

Or. it

Tarkistus 281
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
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Jokaisen tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia mineraaleja tai 
metalleja sisältävien tuotteiden tuojan on 
todistettava jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, että tuotteisiin sisältyvät 
mineraalit ja metallit ovat tämän 
asetuksen vaatimusten mukaisia. Todistus 
Dodd-Frank-lain mukaisesta 
sertifioinnista on tunnustettava tässä 
artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Or. de

Tarkistus 282
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on

Jokaisen toimijan on OECD:n due 
diligence -ohjeiden mukaisesti

Or. en

Perustelu

Viittauksella ”toimijaan” ilmennetään laajemmin yrityksiä koskevaa soveltamisalaa. Sanat 
”OECD:n due diligence -ohjeiden mukaisesti” ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että 
ohjeissa esitetyt yksityiskohdat sisällytetään asetukseen ja että toimijat noudattavat ohjeiden 
mukaisia normeja.

Tarkistus 283
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on

Jokaisen toimijan on OECD:n due 
diligence -ohjeiden mukaisesti

Or. en

Perustelu

Viittauksella ”toimijaan” ilmennetään laajemmin yrityksiä koskevaa soveltamisalaa. Sanat 
”OECD:n due diligence -ohjeiden mukaisesti” ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että 
ohjeissa esitetyt yksityiskohdat sisällytetään asetukseen ja että toimijat noudattavat ohjeiden 
mukaisia normeja.

Tarkistus 284
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on

Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien tuojan 
on

Or. de

Tarkistus 285
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on

Jokaisen toimitusketjun alkupäässä 
olevan toimijan on OECD:n due diligence 
-ohjeiden mukaisesti
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Or. en

Perustelu

Kaikki 4 artiklaan tehdyt muutokset perustuvat yrityksiä koskevaan laajempaan 
soveltamisalaan, ja samalla varmistetaan, että toimitusketjun alkupään velvoitteita 
sovelletaan vain toimitusketjun alkupäässä oleviin toimijoihin OECD:n ohjeiden mukaisesti 
ja että toimitusketjun loppupäässä oleviin yrityksiin sovelletaan ainoastaan joustavia ja 
kooltaan asianmukaisia toimitusketjun loppupään velvoitteita.

Tarkistus 286
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on

Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen toimijan on

Or. en

Tarkistus 287
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) laadittava konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta mahdollisesti peräisin 
olevien mineraalien ja metallien 
toimitusketjua koskevat toimintalinjansa ja 
ilmoitettava ne selkeästi 
tavarantoimittajille ja julkistettava ne,

a) laadittava konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta mahdollisesti peräisin 
olevien mineraalien ja metallien 
toimitusketjua koskevat toimintalinjansa ja 
ilmoitettava ne selkeästi 
tavarantoimittajille ja julkistettava ne;
sama koskee keskeisiä toimenpiteitä, joita 
toteutetaan sellaisen laittoman toiminnan 
rahoittamisen estämiseksi, joka saattaa 
johtaa ihmisoikeusrikkomuksiin sekä 
naisten ja lasten hyväksikäyttöön ja 
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heihin kohdistuvaan väkivaltaan,

Or. en

Tarkistus 288
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) laadittava konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta mahdollisesti peräisin 
olevien mineraalien ja metallien
toimitusketjua koskevat toimintalinjansa ja 
ilmoitettava ne selkeästi 
tavarantoimittajille ja julkistettava ne,

a) laadittava konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta mahdollisesti peräisin 
olevien asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien varojen toimitusketjua koskevat 
toimintalinjansa ja ilmoitettava ne selkeästi 
tavarantoimittajille ja julkistettava ne,

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu varoja koskevaan laajempaan soveltamisalaan. Katso edellä ”asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia varoja” koskeva määritelmä.

Tarkistus 289
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) laadittava konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta mahdollisesti peräisin 
olevien mineraalien ja metallien
toimitusketjua koskevat toimintalinjansa ja 
ilmoitettava ne selkeästi 
tavarantoimittajille ja julkistettava ne,

a) laadittava konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta mahdollisesti peräisin 
olevien asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien varojen toimitusketjua koskevat 
toimintalinjansa ja ilmoitettava ne selkeästi 
tavarantoimittajille ja julkistettava ne,



AM\1051627FI.doc 167/334 PE549.420v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu varoja koskevaan laajempaan soveltamisalaan. Katso edellä ”asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia varoja” koskeva määritelmä.

Tarkistus 290
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) laadittava konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta mahdollisesti peräisin 
olevien mineraalien ja metallien 
toimitusketjua koskevat toimintalinjansa 
ja ilmoitettava ne selkeästi 
tavarantoimittajille ja julkistettava ne,

a) todistettava jäsenvaltion vastuulliselle 
viranomaiselle, että sen konfliktialueilta ja 
korkean riskin alueilta mahdollisesti 
peräisin olevien mineraalien ja metallien 
koko sulattamon tai jalostamon jälkeinen 
toimitusketju noudattaa due diligence 
-periaatteita ja julkistettava todisteet 
selkeästi,

Or. de

Tarkistus 291
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) laadittava konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta mahdollisesti peräisin 
olevien mineraalien ja metallien
toimitusketjua koskevat toimintalinjansa ja 
ilmoitettava ne selkeästi 
tavarantoimittajille ja julkistettava ne,

a) laadittava konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta mahdollisesti peräisin 
olevien asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien varojen toimitusketjua koskevat 
toimintalinjansa ja ilmoitettava ne selkeästi 
ja järjestelmällisesti tavarantoimittajille ja 
julkistettava ne,
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Or. en

Tarkistus 292
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisällytettävä toimitusketjua koskeviin 
toimintalinjoihinsa standardit, joiden 
mukaisesti toimitusketjun due diligence 
-periaatteita noudatetaan OECD:n due 
diligence -ohjeiden liitteessä II olevassa
mallitoimintaketjussa esitettyjen 
standardien mukaisesti,

b) sisällytettävä toimitusketjua koskeviin 
toimintalinjoihinsa standardit, joiden 
mukaisesti toimitusketjun due diligence 
-periaatteita noudatetaan 
mallitoimintaketjussa esitettyjen 
standardien mukaisesti,

Or. en

Perustelu

Katso ”mallitoimintaketjun” tarkistettu määritelmä. Viittaus OECD:n ohjeiden liitteeseen II 
on nyt tarpeeton.

Tarkistus 293
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisällytettävä toimitusketjua koskeviin 
toimintalinjoihinsa standardit, joiden 
mukaisesti toimitusketjun due diligence 
-periaatteita noudatetaan OECD:n due 
diligence -ohjeiden liitteessä II olevassa
mallitoimintaketjussa esitettyjen 
standardien mukaisesti,

b) sisällytettävä toimitusketjua koskeviin 
toimintalinjoihinsa standardit, joiden 
mukaisesti toimitusketjun due diligence 
-periaatteita noudatetaan 
mallitoimintaketjussa esitettyjen 
standardien mukaisesti,
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Or. en

Perustelu

Katso ”mallitoimintaketjun” tarkistettu määritelmä. Viittaus OECD:n ohjeiden liitteeseen II 
on nyt tarpeeton.

Tarkistus 294
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muokattava sisäinen 
hallintojärjestelmänsä niin, että se tukee 
toimitusketjun due diligence -periaatteita, 
asettamalla johtotehtävissä oleva henkilö 
vastuuseen toimitusketjun due diligence 
-prosessin valvonnasta ja asiakirjojen 
säilyttämisestä vähintään 5 vuoden ajan,

c) muokattava sisäinen 
hallintojärjestelmänsä niin, että se tukee 
toimitusketjun due diligence -periaatteita, 
muun muassa asettamalla johtotehtävissä 
oleva henkilö vastuuseen toimitusketjun 
due diligence -prosessin valvonnasta ja 
asiakirjojen säilyttämisestä vähintään 
10 vuoden ajan,

Or. en

Perustelu

Sanat ”muun muassa” sisällytetään sen varmistamiseksi, että OECD:n ohjeiden 
yksityiskohdat otetaan mukaan. Yrityksien odotetaan jäsentävän sisäisiä 
hallintojärjestelmiään muilla tavoin eikä ainoastaan asettamalla johtotehtävissä oleva 
henkilö vastuuseen. Katso esimerkiksi Supplement on Tin, Tantalum and Tungsten -täydennys, 
vaihe 1.B. (sivu 45). Aikarajan muuttaminen 10 vuoteen ilmentää muissa säännöksissä 
esitettyjä vaatimuksia.

Tarkistus 295
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) muokattava sisäinen 
hallintojärjestelmänsä niin, että se tukee 
toimitusketjun due diligence -periaatteita, 
asettamalla johtotehtävissä oleva henkilö 
vastuuseen toimitusketjun due diligence 
-prosessin valvonnasta ja asiakirjojen 
säilyttämisestä vähintään 5 vuoden ajan,

c) muokattava sisäinen 
hallintojärjestelmänsä niin, että se tukee 
toimitusketjun due diligence -periaatteita, 
muun muassa asettamalla johtotehtävissä 
oleva henkilö vastuuseen toimitusketjun 
due diligence -prosessin valvonnasta ja 
asiakirjojen säilyttämisestä vähintään 
5 vuoden ajan,

Or. en

Perustelu

Sanat ”muun muassa” sisällytetään sen varmistamiseksi, että OECD:n ohjeiden 
yksityiskohdat otetaan mukaan. Yrityksien odotetaan jäsentävän sisäisiä 
hallintojärjestelmiään muilla tavoin eikä ainoastaan asettamalla johtotehtävissä oleva 
henkilö vastuuseen. Katso esimerkiksi Supplement on Tin, Tantalum and Tungsten -täydennys, 
vaihe 1.B. (sivu 45).

Tarkistus 296
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) otettava käyttöön järjestelmä, jolla 
varmistetaan valvonta ja avoimuus 
varojen toimitusketjussa, mukaan lukien 
toimitusketjun liitteen II toimijoiden 
yksilöiminen, ja joka voidaan panna 
täytäntöön osallistumalla teollisuuden 
johdolla toteutettuihin ohjelmiin,

Or. en

Perustelu

Katso ”mallitoimintaketjun” määritelmä 2 artiklassa.
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Tarkistus 297
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) otettava käyttöön järjestelmä, jolla 
varmistetaan valvonta ja avoimuus 
varojen toimitusketjussa, mukaan lukien 
toimitusketjun liitteen II toimijoiden 
yksilöiminen, ja joka voidaan panna 
täytäntöön osallistumalla teollisuuden 
johdolla toteutettuihin ohjelmiin,

Or. en

Perustelu

Katso ”mallitoimintaketjun” määritelmä 2 artiklassa.

Tarkistus 298
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vahvistettava sitoumustaan 
tavarantoimittajiin nähden sisällyttämällä 
toimitusketjua koskevat toimintalinjansa 
tavarantoimittajien kanssa tehtäviin 
sopimuksiin OECD:n due diligence 
-ohjeiden liitteen II mukaisesti,

d) vahvistettava sitoumustaan 
tavarantoimittajiin nähden muun muassa 
sisällyttämällä toimitusketjua koskevat 
toimintalinjansa tavarantoimittajien kanssa 
tehtäviin sopimuksiin mallitoimintaketjun 
mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 299
Emma McClarkin



PE549.420v01-00 172/334 AM\1051627FI.doc

FI

ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vahvistettava sitoumustaan 
tavarantoimittajiin nähden sisällyttämällä 
toimitusketjua koskevat toimintalinjansa 
tavarantoimittajien kanssa tehtäviin 
sopimuksiin OECD:n due diligence 
-ohjeiden liitteen II mukaisesti,

d) vahvistettava sitoumustaan 
tavarantoimittajiin nähden sisällyttämällä 
toimitusketjua koskevat toimintalinjansa
tavarantoimittajien kanssa tehtäviin 
sopimuksiin OECD:n due diligence 
-ohjeiden liitteen II mukaisesti 
vapaaehtoisuuteen perustuen ja 
soveltuvilta osin,

Or. en

Perustelu

On epäasianmukaista, että kaikissa tämän asetuksen soveltamiseen liittyvissä mahdollisissa 
tilanteissa yritykset velvoitetaan lain nojalla sisällyttämään tiettyjä lausekkeita tiettyihin 
sopimuksiin. Vaikka tähän olisi kannustettava, kyseiselle yritykselle olisi annettava 
harkintavalta asian suhteen.

Tarkistus 300
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vahvistettava sitoumustaan 
tavarantoimittajiin nähden sisällyttämällä 
toimitusketjua koskevat toimintalinjansa 
tavarantoimittajien kanssa tehtäviin 
sopimuksiin OECD:n due diligence 
-ohjeiden liitteen II mukaisesti,

d) vahvistettava sitoumustaan 
tavarantoimittajiin nähden muun muassa 
sisällyttämällä toimitusketjua koskevat 
toimintalinjansa tavarantoimittajien kanssa 
tehtäviin sopimuksiin mallitoimintaketjun 
mukaisesti,

Or. en
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Tarkistus 301
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vahvistettava sitoumustaan 
tavarantoimittajiin nähden sisällyttämällä 
toimitusketjua koskevat toimintalinjansa 
tavarantoimittajien kanssa tehtäviin 
sopimuksiin OECD:n due diligence 
-ohjeiden liitteen II mukaisesti,

d) vahvistettava sitoumustaan 
tavarantoimittajiin nähden muun muassa 
sisällyttämällä toimitusketjua koskevat 
toimintalinjansa tavarantoimittajien kanssa 
tehtäviin sopimuksiin OECD:n due 
diligence -ohjeiden liitteen II mukaisesti ja 
mahdollisuuksien mukaan autettava 
tavarantoimittajia lisäämään valmiuksia 
due diligence -velvoitteiden 
täytäntöönpanon parantamiseksi,

Or. en

Tarkistus 302
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) perustettava yrityksen tasolle 
valitusmekanismi, joka toimii 
riskitietoisuuteen liittyvänä 
varhaisvaroitusjärjestelmänä, tai tarjottava 
tällainen mekanismi yhdessä muiden 
yritysten tai organisaatioiden kanssa
taikka helpottamalla kääntymistä ulkoisen 
asiantuntijan tai elimen (esimerkiksi
oikeusasiamiehen) puoleen,

e) perustettava yrityksen tasolle tai koko 
teollisuudenalalla sovellettava
valitusmekanismi, joka toimii 
riskitietoisuuteen liittyvänä 
varhaisvaroitusjärjestelmänä, taikka 
helpottamalla kääntymistä Euroopan 
oikeusasiamiehen puoleen,

Or. en

Tarkistus 303
Ska Keller
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Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) perustettava yrityksen tasolle 
valitusmekanismi, joka toimii 
riskitietoisuuteen liittyvänä 
varhaisvaroitusjärjestelmänä, tai tarjottava 
tällainen mekanismi yhdessä muiden 
yritysten tai organisaatioiden kanssa 
taikka helpottamalla kääntymistä ulkoisen 
asiantuntijan tai elimen (esimerkiksi 
oikeusasiamiehen) puoleen,

e) perustettava yrityksen tasolle tai koko 
teollisuudenalalla sovellettava
valitusmekanismi, joka toimii 
riskitietoisuuteen liittyvänä 
varhaisvaroitusjärjestelmänä,

Or. en

Tarkistus 304
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) perustettava yrityksen tasolle 
valitusmekanismi, joka toimii 
riskitietoisuuteen liittyvänä 
varhaisvaroitusjärjestelmänä, tai tarjottava 
tällainen mekanismi yhdessä muiden 
yritysten tai organisaatioiden kanssa 
taikka helpottamalla kääntymistä ulkoisen 
asiantuntijan tai elimen (esimerkiksi 
oikeusasiamiehen) puoleen,

e) perustettava yrityksen tasolle tai koko 
teollisuudenalalla sovellettava
valitusmekanismi, joka toimii 
riskitietoisuuteen liittyvänä 
varhaisvaroitusjärjestelmänä,

Or. en

Tarkistus 305
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) mineraalien osalta otettava käyttöön 
alkuperäketju tai toimitusketjun 
jäljitettävyysjärjestelmä, joka tarjoaa –
asiakirjoin tuettuna – seuraavat tiedot:

Poistetaan.

i) mineraalin kuvaus, mukaan luettuna 
sen kauppanimi ja tyyppi,

ii) tuojan tavarantoimittajan nimi ja 
osoite,

iii) mineraalien alkuperämaa,

iv) louhintamäärät ja -päivät, ilmoitettuna 
tilavuuden tai painon mukaan,

v) jos mineraalit ovat peräisin 
konfliktialueelta tai korkean riskin 
alueelta, lisätietoja, kuten mineraalin 
alkuperäkaivos, niiden paikkojen sijainti, 
joissa mineraalit kootaan yhteen ja 
prosessoidaan ja niillä käydään kauppaa, 
sekä maksetut verot, maksut ja palkkiot 
OECD:n due diligence -ohjeissa 
annettujen toimitusketjun alkupäässä 
olevia yrityksiä koskevien 
erityissuositusten mukaisesti,

Or. en

Perustelu

Järjestyksen muuttamisen vuoksi. Katso seuraava kohta.

Tarkistus 306
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) mineraalien osalta otettava käyttöön 
alkuperäketju tai toimitusketjun 
jäljitettävyysjärjestelmä, joka tarjoaa –
asiakirjoin tuettuna – seuraavat tiedot:

Poistetaan.

i) mineraalin kuvaus, mukaan luettuna 
sen kauppanimi ja tyyppi,

ii) tuojan tavarantoimittajan nimi ja 
osoite,

iii) mineraalien alkuperämaa,

iv) louhintamäärät ja -päivät, ilmoitettuna 
tilavuuden tai painon mukaan,

v) jos mineraalit ovat peräisin 
konfliktialueelta tai korkean riskin 
alueelta, lisätietoja, kuten mineraalin 
alkuperäkaivos, niiden paikkojen sijainti, 
joissa mineraalit kootaan yhteen ja 
prosessoidaan ja niillä käydään kauppaa, 
sekä maksetut verot, maksut ja palkkiot 
OECD:n due diligence -ohjeissa 
annettujen toimitusketjun alkupäässä 
olevia yrityksiä koskevien 
erityissuositusten mukaisesti,

Or. en

Perustelu

Järjestyksen muuttamisen vuoksi. Katso seuraava kohta.

Tarkistus 307
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

f) mineraalien osalta otettava käyttöön 
alkuperäketju tai toimitusketjun 
jäljitettävyysjärjestelmä, joka tarjoaa –

f) mineraalien osalta otettava käyttöön 
alkuperäketju tai toimitusketjun 
jäljitettävyysjärjestelmä, kerättävä 
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asiakirjoin tuettuna – seuraavat tiedot: toimittajiltaan seuraavat asiakirjoin tuetut
tiedot ja asetettava ne jäsenvaltion 
vastuullisten viranomaisten käyttöön:

Or. de

Tarkistus 308
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

f) mineraalien osalta otettava käyttöön 
alkuperäketju tai toimitusketjun 
jäljitettävyysjärjestelmä, joka tarjoaa –
asiakirjoin tuettuna – seuraavat tiedot:

f) otettava käyttöön alkuperäketju tai 
toimitusketjun jäljitettävyysjärjestelmä, 
joka tarjoaa – asiakirjoin tuettuna –
seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 309
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) mineraalin kuvaus, mukaan luettuna sen 
kauppanimi ja tyyppi,

i) varan kuvaus, mukaan luettuna sen 
kauppanimi ja tyyppi,

Or. en

Tarkistus 310
Jarosław Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – iii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iii) mineraalien alkuperämaa, Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 311
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) mineraalien alkuperämaa, iii) varan alkuperämaa,

Or. en

Tarkistus 312
Jarosław Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) louhintamäärät ja -päivät, ilmoitettuna 
tilavuuden tai painon mukaan,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 313
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – iv alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iv) louhintamäärät ja -päivät, ilmoitettuna 
tilavuuden tai painon mukaan,

iv) hankintamäärät ja -päivät, ilmoitettuna 
tilavuuden tai painon mukaan,

Or. en

Tarkistus 314
Jarosław Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) jos mineraalit ovat peräisin 
konfliktialueelta tai korkean riskin 
alueelta, lisätietoja, kuten mineraalin 
alkuperäkaivos, niiden paikkojen sijainti, 
joissa mineraalit kootaan yhteen ja 
prosessoidaan ja niillä käydään kauppaa, 
sekä maksetut verot, maksut ja palkkiot 
OECD:n due diligence -ohjeissa 
annettujen toimitusketjun alkupäässä 
olevia yrityksiä koskevien 
erityissuositusten mukaisesti,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 315
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) jos mineraalit ovat peräisin 
konfliktialueelta tai korkean riskin alueelta, 
lisätietoja, kuten mineraalin 
alkuperäkaivos, niiden paikkojen sijainti, 
joissa mineraalit kootaan yhteen ja 

v) jos varat ovat peräisin konfliktialueelta 
tai korkean riskin alueelta, lisätietoja, kuten 
alkuperäpaikka, niiden paikkojen sijainti, 
joissa varat kootaan yhteen ja 
prosessoidaan ja niillä käydään kauppaa, 
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prosessoidaan ja niillä käydään kauppaa, 
sekä maksetut verot, maksut ja palkkiot 
OECD:n due diligence -ohjeissa annettujen 
toimitusketjun alkupäässä olevia yrityksiä 
koskevien erityissuositusten mukaisesti,

sekä maksetut verot, maksut ja palkkiot 
OECD:n due diligence -ohjeissa annettujen 
toimitusketjun alkupäässä olevia yrityksiä 
koskevien erityissuositusten mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 316
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) metallien osalta otettava käyttöön 
alkuperäketju tai toimitusketjun 
jäljitettävyysjärjestelmä, joka tarjoaa –
asiakirjoin tuettuna – seuraavat tiedot:

Poistetaan.

i) metallin kuvaus, mukaan luettuna sen 
kauppanimi ja tyyppi,

ii) tuojan tavarantoimittajan nimi ja 
osoite,

iii) tuojan toimitusketjuun kuuluvien 
sulattamoiden tai jalostamoiden nimi ja 
osoite,

iv) raportit kolmannen osapuolen 
suorittamista sulattamoiden tai 
jalostamoiden tarkastuksista,

v) sulattamoiden tai jalostamoiden 
toimitusketjuun kuuluvien mineraalien 
alkuperämaat,

vi) jos metallit on saatu konfliktialueilta 
ja korkean riskin alueilta peräisin olevista 
mineraaleista, on annettava lisätietoja 
OECD:n due diligence -ohjeissa 
annettujen toimitusketjun loppupäässä 
olevia yrityksiä koskevien 
erityissuositusten mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Ei enää tarpeen, koska tarkistetussa f alakohdassa käsitellään nyt molempia kysymyksiä yhtä 
aikaan OECD:n ohjeiden mukaisesti.

Tarkistus 317
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) metallien osalta otettava käyttöön 
alkuperäketju tai toimitusketjun 
jäljitettävyysjärjestelmä, joka tarjoaa –
asiakirjoin tuettuna – seuraavat tiedot:

Poistetaan.

i) metallin kuvaus, mukaan luettuna sen 
kauppanimi ja tyyppi,

ii) tuojan tavarantoimittajan nimi ja 
osoite,

iii) tuojan toimitusketjuun kuuluvien 
sulattamoiden tai jalostamoiden nimi ja 
osoite,

iv) raportit kolmannen osapuolen 
suorittamista sulattamoiden tai 
jalostamoiden tarkastuksista,

v) sulattamoiden tai jalostamoiden 
toimitusketjuun kuuluvien mineraalien 
alkuperämaat,

vi) jos metallit on saatu konfliktialueilta 
ja korkean riskin alueilta peräisin olevista 
mineraaleista, on annettava lisätietoja 
OECD:n due diligence -ohjeissa 
annettujen toimitusketjun loppupäässä 
olevia yrityksiä koskevien 
erityissuositusten mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Ei enää tarpeen, koska tarkistetussa f alakohdassa käsitellään nyt molempia kysymyksiä yhtä 
aikaan OECD:n ohjeiden mukaisesti.

Tarkistus 318
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) metallien osalta otettava käyttöön 
alkuperäketju tai toimitusketjun 
jäljitettävyysjärjestelmä, joka tarjoaa –
asiakirjoin tuettuna – seuraavat tiedot:

Poistetaan.

i) metallin kuvaus, mukaan luettuna sen 
kauppanimi ja tyyppi,

ii) tuojan tavarantoimittajan nimi ja 
osoite,

iii) tuojan toimitusketjuun kuuluvien 
sulattamoiden tai jalostamoiden nimi ja 
osoite,

iv) raportit kolmannen osapuolen 
suorittamista sulattamoiden tai 
jalostamoiden tarkastuksista,

v) sulattamoiden tai jalostamoiden 
toimitusketjuun kuuluvien mineraalien 
alkuperämaat,

vi) jos metallit on saatu konfliktialueilta 
ja korkean riskin alueilta peräisin olevista 
mineraaleista, on annettava lisätietoja 
OECD:n due diligence -ohjeissa 
annettujen toimitusketjun loppupäässä 
olevia yrityksiä koskevien 
erityissuositusten mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 319
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa asetettujen 
velvoitteiden lisäksi liitteen II tyypin 
toimijoiden on otettava käyttöön 
alkuperäketju tai toimitusketjun 
jäljitettävyysjärjestelmä, joka tarjoaa –
asiakirjoin tuettuna – seuraavat tiedot:

i) varan kuvaus, mukaan luettuna sen 
kauppanimi ja tyyppi,

ii) liitteen II toimijoiden 
tavarantoimittajan nimi ja osoite,

iii) varan alkuperämaa,

iv) louhintamäärät ja -päivät, ilmoitettuna 
tilavuuden tai painon mukaan,

v) jos varat ovat peräisin liitteessä V 
luetellulta konfliktialueelta tai korkean 
riskin alueelta, lisätietoja, kuten 
louhintapaikka, niiden paikkojen sijainti, 
joissa varat kootaan yhteen ja 
prosessoidaan ja niillä käydään kauppaa, 
sekä maksetut verot, maksut ja palkkiot 
OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämän kohdan muutokset perustuvat yritystä ja varoja koskevaan laajempaan 
soveltamisalaan, ja sillä varmistetaan, että i–v alakohdassa lueteltuja velvoitteita sovelletaan 
kaikkiin sulattamoihin, jalostamoihin ja muihin toimijoihin, jotka voivat toimia liitteessä II 
määriteltyinä toimitusketjun pullonkaulakohtina.

Tarkistus 320
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa asetettujen 
velvoitteiden lisäksi liitteen I a tyypin 
toimijoiden on otettava käyttöön 
alkuperäketju tai toimitusketjun 
jäljitettävyysjärjestelmä, joka tarjoaa –
asiakirjoin tuettuna – seuraavat tiedot:

i) varan kuvaus, mukaan luettuna sen 
kauppanimi ja tyyppi;

ii) liitteen I a toimijoiden 
tavarantoimittajan nimi ja osoite;

iii) varan alkuperämaa;

iv) louhintamäärät ja -päivät, ilmoitettuna 
tilavuuden tai painon mukaan;

v) jos varat ovat peräisin konfliktialueelta 
tai korkean riskin alueelta, lisätietoja, 
kuten louhintapaikka, niiden paikkojen 
sijainti, joissa varat kootaan yhteen ja 
prosessoidaan ja niillä käydään kauppaa, 
sekä maksetut verot, maksut ja palkkiot 
OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tähän kohtaan tehty lisäys perustuu yritystä ja varoja koskevaan laajempaan 
soveltamisalaan, ja sillä varmistetaan, että i–v alakohdassa lueteltuja velvoitteita sovelletaan 
kaikkiin sulattamoihin, jalostamoihin ja muihin toimijoihin, jotka voivat toimia liitteessä I a 
määriteltyinä toimitusketjun pullonkaulakohtina.

Tarkistus 321
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Kun toimija voi kohtuudella päätellä, että 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat varat 
on johdettu vain kierrätyslähteistä, sen on

a) julkaistava niiden määritys ja

b) kuvattava kohtuullisen 
yksityiskohtaisesti määrityksen 
tekemisessä käytetyt due diligence 
-toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Katso 2 artiklan kierrätettyjen materiaalien määritelmä.

Tarkistus 322
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun toimija voi kohtuudella päätellä, että 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat varat 
on johdettu vain kierrätyslähteistä, sen on

a) julkaistava niiden määritys ja

b) kuvattava kohtuullisen 
yksityiskohtaisesti määrityksen 
tekemisessä käytetyt due diligence 
-toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Katso 2 artiklan kierrätettyjen materiaalien määritelmä.
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Tarkistus 323
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla

Toimitusketjun loppupään toimijan on 
noudatettava tämän artiklan 1 a–
1 e kohdassa esitettyjä velvoitteita ja 
laadittava varojen toimitusketjun 
valvonta- ja avoimuusjärjestelmä 
OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti, myös toimitusketjun alkupään 
toimijoiden määrittämiseksi 
toimitusketjussa, mikä voidaan panna 
täytäntöön osallistumalla alalla 
käynnistettyihin ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 324
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
4 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b artikla

Kun alku- ja loppupään toimija voi 
kohtuudella päätellä, että varat on 
johdettu vain kierrätys- tai romulähteistä, 
sen on

a) julkaistava niiden määritys ja

b) kuvattava kohtuullisen 
yksityiskohtaisesti määrityksen 
tekemisessä käytetyt due diligence 
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-toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 325
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on

1. Kunkin toimijan on OECD:n due 
diligence -ohjeiden mukaisesti 
määritettävä ja arvioitava varojen 
toimitusketjunsa riskit 4 artiklan 
mukaisesti ja

Or. en

Perustelu

Viittaus ”mineraalien tai metallien vastuullisen tuojaan” 1 kohdan alussa on korvattu 
”kullakin toimijalla”. Tällä laajennetaan i–iv alakohdassa luetellut velvoitteet kaikkiin 
”toimijoihin” yritystä koskevan laajemman soveltamisalan mukaisesti. Kaikki muut muutokset 
perustuvat OECD:n due diligence -ohjeissa käytettyihin ilmaisuihin.

Tarkistus 326
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on

1. Kunkin toimijan on OECD:n due 
diligence -ohjeiden mukaisesti 
määritettävä ja arvioitava varojen 
toimitusketjunsa riskit 4 artiklan 
mukaisesti ja
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Or. en

Perustelu

Viittaus ”mineraalien tai metallien vastuullisen tuojaan” 1 kohdan alussa on korvattu 
”kullakin toimijalla”. Tällä laajennetaan i–iv alakohdassa luetellut velvoitteet kaikkiin 
”toimijoihin” yritystä koskevan laajemman soveltamisalan mukaisesti. Kaikki muut muutokset 
perustuvat OECD:n due diligence -ohjeissa käytettyihin ilmaisuihin.

Tarkistus 327
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien tuojan 
on

Or. de

Tarkistus 328
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on

1. Jokaisen alkupään toimijan on 
OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti

Or. en

Perustelu

Kaikki 5 artiklaan tehdyt muutokset perustuvat yrityksiä koskevaan laajempaan 
soveltamisalaan, ja samalla varmistetaan, että alkupään velvoitteita sovelletaan vain 
alkupään toimijoihin OECD:n ohjeiden mukaisesti ja että toimitusketjun loppupään yrityksiin 
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sovelletaan ainoastaan joustavia ja kooltaan asianmukaisia loppupään velvoitteita.

Tarkistus 329
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen toimijan on

Or. en

Tarkistus 330
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yksilöitävä ja arvioitava haitallisten 
vaikutusten riskit mineraalien 
toimitusketjussaan 4 artiklan mukaisesti 
toimitettujen tietojen perusteella ottaen 
huomioon toimitusketjua koskevien 
toimintalinjojensa standardit, joissa 
noudatetaan OECD:n due diligence 
-ohjeiden liitettä II ja suosituksia,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 331
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) yksilöitävä ja arvioitava haitallisten 
vaikutusten riskit mineraalien 
toimitusketjussaan 4 artiklan mukaisesti 
toimitettujen tietojen perusteella ottaen 
huomioon toimitusketjua koskevien 
toimintalinjojensa standardit, joissa 
noudatetaan OECD:n due diligence 
-ohjeiden liitettä II ja suosituksia,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 332
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yksilöitävä ja arvioitava haitallisten 
vaikutusten riskit mineraalien
toimitusketjussaan 4 artiklan mukaisesti 
toimitettujen tietojen perusteella ottaen 
huomioon toimitusketjua koskevien 
toimintalinjojensa standardit, joissa 
noudatetaan OECD:n due diligence
-ohjeiden liitettä II ja suosituksia,

a) yksilöitävä ja arvioitava haitallisten 
vaikutusten riskit toimitusketjussaan ottaen 
huomioon toimitusketjua koskevien 
toimintalinjojensa standardit sekä 
toimitusketjunsa due diligence
-velvoitteet,

Or. en

Tarkistus 333
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) pantava täytäntöön strategia, jolla 
vastataan yksilöityihin riskeihin ja joka on 

b) pantava täytäntöön strategia, jolla 
vastataan yksilöityihin riskeihin OECD:n 



AM\1051627FI.doc 191/334 PE549.420v01-00

FI

suunniteltu niin, että sillä estetään tai 
vähennetään haitallisia vaikutuksia 
seuraavin toimin:

due diligence -ohjeiden mukaisesti, muun 
muassa

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu OECD:n due diligence -ohjeissa käytettyihin ilmaisuihin.

Tarkistus 334
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) pantava täytäntöön strategia, jolla 
vastataan yksilöityihin riskeihin ja joka on 
suunniteltu niin, että sillä estetään tai 
vähennetään haitallisia vaikutuksia 
seuraavin toimin:

b) pantava täytäntöön strategia, jolla 
vastataan yksilöityihin riskeihin OECD:n 
due diligence -ohjeiden mukaisesti, muun 
muassa

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu OECD:n due diligence -ohjeissa käytettyihin ilmaisuihin.

Tarkistus 335
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) pantava täytäntöön strategia, jolla 
vastataan yksilöityihin riskeihin ja joka on 

b) pantava täytäntöön strategia, jolla 
vastataan yksilöityihin riskeihin muun 
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suunniteltu niin, että sillä estetään tai 
vähennetään haitallisia vaikutuksia 
seuraavin toimin:

muassa

Or. en

Tarkistus 336
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) raportoidaan toimitusketjun 
riskinarvioinnin tuloksista asiaa varten 
nimetyille ylimmän johdon edustajille,

i) raportoimalla toimitusketjun 
riskinarvioinnin tuloksista asiaa varten 
nimetyille toimijan ylimmän johdon 
edustajille,

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu OECD:n due diligence -ohjeissa käytettyihin ilmaisuihin.

Tarkistus 337
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) raportoidaan toimitusketjun 
riskinarvioinnin tuloksista asiaa varten 
nimetyille ylimmän johdon edustajille,

i) raportoimalla toimitusketjun 
riskinarvioinnin tuloksista asiaa varten 
nimetyille toimijan ylimmän johdon 
edustajille,

Or. en
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Perustelu

Tarkistus perustuu OECD:n due diligence -ohjeissa käytettyihin ilmaisuihin.

Tarkistus 338
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

ii) hyväksytään
riskinhallintatoimenpiteitä OECD:n due 
diligence -ohjeiden liitteen II ja 
suositusten mukaisesti, ottaen huomioon 
vastuullisen tuojan
vaikutusmahdollisuudet, ja toteutetaan
tarpeen mukaan toimia sellaisten 
tavarantoimijoiden painostamiseksi, jotka 
voivat tehokkaimmin estää tai vähentää 
yksilöityjä riskejä, mahdollistamalla 
seuraavien toimien toteuttaminen:

ii) laatimalla ja hyväksymällä 
riskinhallintasuunnitelma ottaen 
huomioon sen vaikutusmahdollisuudet, ja 
toteuttamalla tarpeen mukaan toimia 
sellaisten 
tavarantoimittajienvaikutusvallan 
lisäämiseksi, jotka voivat tehokkaimmin 
estää tai vähentää yksilöityjä riskejä, 
mahdollistamalla seuraavien toimien 
toteuttaminen:

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu OECD:n due diligence -ohjeissa käytettyihin ilmaisuihin.

Tarkistus 339
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

ii) hyväksytään
riskinhallintatoimenpiteitä OECD:n due 
diligence -ohjeiden liitteen II ja 
suositusten mukaisesti, ottaen huomioon 

ii) laatimalla ja hyväksymällä 
riskinhallintasuunnitelma ottaen 
huomioon sen vaikutusmahdollisuudet, ja 
toteuttamalla tarpeen mukaan toimia 
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vastuullisen tuojan
vaikutusmahdollisuudet, ja toteutetaan
tarpeen mukaan toimia sellaisten 
tavarantoimijoiden painostamiseksi, jotka 
voivat tehokkaimmin estää tai vähentää 
yksilöityjä riskejä, mahdollistamalla 
seuraavien toimien toteuttaminen:

sellaisten 
tavarantoimittajienvaikutusvallan 
lisäämiseksi, jotka voivat tehokkaimmin 
estää tai vähentää yksilöityjä riskejä, 
mahdollistamalla seuraavien toimien 
toteuttaminen:

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu OECD:n due diligence -ohjeissa käytettyihin ilmaisuihin.

Tarkistus 340
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

ii) hyväksytään riskinhallintatoimenpiteitä
OECD:n due diligence -ohjeiden liitteen II 
ja suositusten mukaisesti, ottaen huomioon 
vastuullisen tuojan 
vaikutusmahdollisuudet, ja toteutetaan 
tarpeen mukaan toimia sellaisten 
tavarantoimijoiden painostamiseksi, jotka 
voivat tehokkaimmin estää tai vähentää 
yksilöityjä riskejä, mahdollistamalla 
seuraavien toimien toteuttaminen:

ii) laaditaan ja hyväksytään 
riskinhallintasuunnitelma OECD:n due 
diligence -ohjeiden liitteen II ja suositusten 
mukaisesti, ottaen huomioon vastuullisen 
tuojan vaikutusmahdollisuudet, ja 
toteutetaan tarpeen mukaan toimia 
sellaisten tavarantoimittajien
vaikutusvallan lisäämiseksi, jotka voivat 
tehokkaimmin estää tai vähentää 
yksilöityjä riskejä, mahdollistamalla 
seuraavien toimien toteuttaminen:

Or. en

Tarkistus 341
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Kunkin liitteeseen II kuulumattoman 
toimijan on määritettävä ja arvioitava 
varojen toimitusketjunsa riskit 1 kohdan 
mukaisesti

a) määrittämällä parhaan kykynsä 
mukaan liitteen II toimijat varojen 
toimitusketjussaan;

b) arvioimalla parhaan kykynsä mukaan 
edellä 2 kohdan a alakohdassa 
määritettyjen liitteen II osapuolten due 
diligence -käytännöt kaikkien saatavilla 
olevien tarkastusraporttien ja/tai 
soveltuvin osin muiden asiaankuuluvien 
tietojen perusteella;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään määrittämään, miten pidemmällä toimitusketjussa olevat toimijat 
voivat tehdä riskinmäärityksiä ja -arviointeja, mikä on erityisen asiaankuuluva pk-yritysten 
osalta. Tällä tarkistuksella varmistetaan, että pienemmät yritykset, jotka eivät ole liitteen II 
toimijoita, voivat tehdä 5 artiklan due diligence -toiminnot hankkimalla tarkastusraportteja 
määritetyistä pullonkaulakohdista, kun ne ovat saatavilla, ja tarkistaa ne. Suurempien 
yritysten osalta on asianmukaista myös käyttää muita tietoja.

Tarkistus 342
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kunkin liitteeseen I a kuulumattoman 
toimijan on määritettävä ja arvioitava 
varojen toimitusketjunsa riskit 1 kohdan 
mukaisesti

a) määrittämällä parhaan kykynsä 
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mukaan liitteen I a toimijat varojen 
toimitusketjussaan;

b) arvioimalla parhaan kykynsä mukaan 
edellä 1 kohdan a alakohdassa 
määritettyjen liitteen I a osapuolten due 
diligence -käytännöt kaikkien saataville 
olevien tarkastusraporttien ja/tai 
soveltuvin osin muiden asiaankuuluvien 
tietojen perusteella.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään määrittämään, miten pidemmällä toimitusketjussa olevat toimijat 
voivat tehdä riskinmäärityksiä ja -arviointeja, mikä on erityisen asiaankuuluva pk-yritysten 
osalta. Tällä tarkistuksella varmistetaan, että pienemmät yritykset, jotka eivät ole liitteen I a 
toimijoita, voivat tehdä 5 artiklan due diligence -toiminnot hankkimalla tarkastusraportteja 
määritetyistä pullonkaulakohdista, kun ne ovat saatavilla, ja tarkistaa ne. Suurempien 
yritysten osalta on asianmukaista myös käyttää muita tietoja.

Tarkistus 343
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vastuullinen tuoja toteuttaa 
riskinvähennystoimia ja jatkaa samalla 
kauppaa tai keskeyttää kaupan tilapäisesti, 
sen on kuultava tavarantoimittajia ja 
sidosryhmiä, joihin asia vaikuttaa, mukaan 
luettuna paikallis- ja keskusviranomaiset, 
kansainväliset tai kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot sekä kolmannet osapuolet, 
joihin asia vaikuttaa, sekä sovittava 
mitattavasta riskinvähennysstrategiasta 
riskinhallintasuunnitelmassa.

2. Jos liitteen II toimija toteuttaa 
riskinvähennystoimia ja jatkaa samalla 
kauppaa tai keskeyttää kaupan tilapäisesti, 
sen on OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti kuultava tavarantoimittajia ja 
sidosryhmiä, joihin asia vaikuttaa, mukaan 
luettuna paikallis- ja keskusviranomaiset, 
kansainväliset tai kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot sekä kolmannet osapuolet, 
joihin asia vaikuttaa, sekä sovittava 
mitattavasta riskinvähennysstrategiasta 
riskinhallintasuunnitelmassa.

Or. en
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Perustelu

Muutoksella rajoitetaan tämä velvoite sulattamoihin, jalostamoihin ja muihin komission 
määrittämiin pullonkaulakohtiin (ˮliitteen II toimijatˮ). Liitteen II toimijoiden velvoitteet ovat 
huomattavasti laajempia kuin muiden toimijoiden, mikä perustuu niiden asemaan 
toimitusketjussa ja niiden kykyyn tehdä due diligence -toimet hankintapaikkaan asti. Viittaus 
OECD:n due diligence -ohjeisiin edellyttää, että toimija kuulee lueteltuja yhteisöjä ja sopii 
riskien lieventämistä koskevasta strategiasta.

Tarkistus 344
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vastuullinen tuoja toteuttaa 
riskinvähennystoimia ja jatkaa samalla 
kauppaa tai keskeyttää kaupan tilapäisesti, 
sen on kuultava tavarantoimittajia ja 
sidosryhmiä, joihin asia vaikuttaa, mukaan 
luettuna paikallis- ja keskusviranomaiset, 
kansainväliset tai kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot sekä kolmannet osapuolet, 
joihin asia vaikuttaa, sekä sovittava 
mitattavasta riskinvähennysstrategiasta 
riskinhallintasuunnitelmassa.

2. Jos liitteen I a toimija toteuttaa 
riskinvähennystoimia ja jatkaa samalla 
kauppaa tai keskeyttää kaupan tilapäisesti, 
sen on OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti kuultava tavarantoimittajia ja 
sidosryhmiä, joihin asia vaikuttaa, mukaan 
luettuna paikallis- ja keskusviranomaiset, 
kansainväliset tai kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot sekä kolmannet osapuolet, 
joihin asia vaikuttaa, sekä sovittava 
mitattavasta riskinvähennysstrategiasta 
riskinhallintasuunnitelmassa.

Or. en

Perustelu

Muutoksella rajoitetaan tämä velvoite sulattamoihin, jalostamoihin ja muihin komission 
määrittämiin pullonkaulakohtiin (ˮliitteen I a toimijatˮ). Liitteen I a toimijoiden velvoitteet 
ovat huomattavasti laajempia kuin muiden toimijoiden, mikä perustuu niiden asemaan 
toimitusketjussa ja niiden kykyyn tehdä due diligence -toimet hankintapaikkaan asti. Viittaus 
OECD:n due diligence -ohjeisiin edellyttää, että toimija kuulee lueteltuja yhteisöjä ja sopii 
riskien lieventämistä koskevasta strategiasta.
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Tarkistus 345
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vastuullinen tuoja toteuttaa 
riskinvähennystoimia ja jatkaa samalla 
kauppaa tai keskeyttää kaupan tilapäisesti, 
sen on kuultava tavarantoimittajia ja 
sidosryhmiä, joihin asia vaikuttaa, mukaan 
luettuna paikallis- ja keskusviranomaiset, 
kansainväliset tai kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot sekä kolmannet osapuolet, 
joihin asia vaikuttaa, sekä sovittava 
mitattavasta riskinvähennysstrategiasta 
riskinhallintasuunnitelmassa.

2. Jos tuoja toteuttaa riskinvähennystoimia 
ja jatkaa samalla kauppaa tai keskeyttää 
kaupan tilapäisesti, sen on kuultava 
tavarantoimittajia ja sidosryhmiä, joihin 
asia vaikuttaa, mukaan luettuna paikallis-
ja keskusviranomaiset, kansainväliset tai 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot sekä 
kolmannet osapuolet, joihin asia vaikuttaa, 
sekä sovittava mitattavasta 
riskinvähennysstrategiasta 
riskinhallintasuunnitelmassa.

Or. de

Tarkistus 346
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vastuullinen tuoja toteuttaa 
riskinvähennystoimia ja jatkaa samalla 
kauppaa tai keskeyttää kaupan tilapäisesti, 
sen on kuultava tavarantoimittajia ja 
sidosryhmiä, joihin asia vaikuttaa, mukaan 
luettuna paikallis- ja keskusviranomaiset, 
kansainväliset tai kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot sekä kolmannet osapuolet, 
joihin asia vaikuttaa, sekä sovittava 
mitattavasta riskinvähennysstrategiasta 
riskinhallintasuunnitelmassa.

2. Jos alkupään toimija toteuttaa 
riskinvähennystoimia ja jatkaa samalla 
kauppaa tai keskeyttää kaupan tilapäisesti, 
sen on OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti kuultava tavarantoimittajia ja 
sidosryhmiä, joihin asia vaikuttaa, mukaan 
luettuna paikallis- ja keskusviranomaiset, 
kansainväliset tai kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot sekä kolmannet osapuolet, 
joihin asia vaikuttaa, sekä sovittava 
mitattavasta riskinvähennysstrategiasta 
riskinhallintasuunnitelmassa.

Or. en
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Tarkistus 347
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vastuullinen tuoja toteuttaa 
riskinvähennystoimia ja jatkaa samalla 
kauppaa tai keskeyttää kaupan tilapäisesti, 
sen on kuultava tavarantoimittajia ja 
sidosryhmiä, joihin asia vaikuttaa, mukaan 
luettuna paikallis- ja keskusviranomaiset, 
kansainväliset tai kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot sekä kolmannet osapuolet, 
joihin asia vaikuttaa, sekä sovittava 
mitattavasta riskinvähennysstrategiasta 
riskinhallintasuunnitelmassa.

2. Jos vastuullinen toimija toteuttaa 
riskinvähennystoimia ja jatkaa samalla 
kauppaa tai keskeyttää kaupan tilapäisesti, 
sen on kuultava tavarantoimittajia ja 
sidosryhmiä, joihin asia vaikuttaa, mukaan 
luettuna paikallis- ja keskusviranomaiset, 
kansainväliset tai kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot sekä kolmannet osapuolet, 
joihin asia vaikuttaa, sekä sovittava 
mitattavasta riskinvähennysstrategiasta 
riskinhallintasuunnitelmassa.

Or. en

Tarkistus 348
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Suunnitellessaan strategiaa 
konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin 
liittyvien riskien vähentämiseksi 
vastuullisen tuojan on 
riskinhallintasuunnitelmassaan käytettävä 
perustana OECD:n due diligence -ohjeiden
liitteessä III esitettyjä toimenpiteitä ja 
indikaattoreita ja mitattava saavutettua 
edistystä.

3. Suunnitellessaan strategiaa 
konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin 
liittyvien riskien vähentämiseksi kunkin 
liitteen II toimijan on 
riskinhallintasuunnitelmassaan käytettävä 
perustana OECD:n due diligence -ohjeiden 
liitteessä III esitettyjä toimenpiteitä ja 
indikaattoreita ja mitattava saavutettua 
edistystä OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Kuten edellä. Muutokset perustuvat OECD:n ohjeisiin ja yrityksiä koskevan soveltamisalan 
muutokseen. Nämä velvoitteet rajoitetaan nyt sulattamoihin, jalostamoihin ja muihin 
komission määrittämiin pullonkaulakohtiin (katso liitteen II toimijan määritelmä).

Tarkistus 349
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Suunnitellessaan strategiaa 
konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin 
liittyvien riskien vähentämiseksi 
vastuullisen tuojan on 
riskinhallintasuunnitelmassaan käytettävä 
perustana OECD:n due diligence -ohjeiden 
liitteessä III esitettyjä toimenpiteitä ja 
indikaattoreita ja mitattava saavutettua 
edistystä.

3. Suunnitellessaan strategiaa 
konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin 
liittyvien riskien vähentämiseksi kunkin 
liitteen I a toimijan on 
riskinhallintasuunnitelmassaan käytettävä 
perustana OECD:n due diligence -ohjeiden 
liitteessä III esitettyjä toimenpiteitä ja 
indikaattoreita ja mitattava saavutettua 
edistystä OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kuten edellä. Muutokset perustuvat OECD:n ohjeisiin ja yrityksiä koskevan soveltamisalan 
muutokseen. Nämä velvoitteet rajoitetaan nyt sulattamoihin, jalostamoihin ja muihin 
komission määrittämiin pullonkaulakohtiin (katso liitteen I a toimijan määritelmä).

Tarkistus 350
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Suunnitellessaan strategiaa 3. Suunnitellessaan strategiaa 
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konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin 
liittyvien riskien vähentämiseksi 
vastuullisen tuojan on 
riskinhallintasuunnitelmassaan käytettävä 
perustana OECD:n due diligence -ohjeiden 
liitteessä III esitettyjä toimenpiteitä ja 
indikaattoreita ja mitattava saavutettua 
edistystä.

konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin 
liittyvien riskien vähentämiseksi tuojan on 
riskinhallintasuunnitelmassaan käytettävä 
perustana OECD:n due diligence -ohjeiden 
liitteessä III esitettyjä toimenpiteitä ja 
indikaattoreita ja mitattava saavutettua 
edistystä.

Or. de

Tarkistus 351
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Suunnitellessaan strategiaa 
konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin 
liittyvien riskien vähentämiseksi 
vastuullisen tuojan on 
riskinhallintasuunnitelmassaan käytettävä 
perustana OECD:n due diligence -ohjeiden 
liitteessä III esitettyjä toimenpiteitä ja 
indikaattoreita ja mitattava saavutettua 
edistystä.

3. Suunnitellessaan strategiaa 
konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin 
liittyvien riskien vähentämiseksi alkupään 
toimijan on riskinhallintasuunnitelmassaan 
käytettävä perustana OECD:n due 
diligence -ohjeiden liitteessä III esitettyjä 
toimenpiteitä ja indikaattoreita ja mitattava 
saavutettua edistystä.

Or. en

Tarkistus 352
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Suunnitellessaan strategiaa 
konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin 
liittyvien riskien vähentämiseksi 
vastuullisen tuojan on 

3. Suunnitellessaan strategiaa 
konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin 
liittyvien riskien vähentämiseksi 
vastuullisen toimijan on 
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riskinhallintasuunnitelmassaan käytettävä 
perustana OECD:n due diligence -ohjeiden 
liitteessä III esitettyjä toimenpiteitä ja 
indikaattoreita ja mitattava saavutettua 
edistystä.

riskinhallintasuunnitelmassaan käytettävä 
perustana OECD:n due diligence -ohjeiden 
liitteessä III esitettyjä toimenpiteitä ja 
indikaattoreita ja mitattava saavutettua 
edistystä.

Or. en

Tarkistus 353
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jokaisen loppupään toimijan on 
määritettävä ja arvioitava varojen 
toimitusketjunsa riskit 1 a kohdan 
mukaisesti

a) määrittämällä parhaan kykynsä 
mukaan alkupään toimijat varojen 
toimitusketjussaan; ja

b) arvioimalla parhaan kykynsä mukaan 
näiden alkupään toimijoiden due 
diligence -käytännöt kaikkien saatavilla 
olevien tarkastusraporttien ja/tai 
soveltuvin osin muiden asiaankuuluvien 
tietojen perusteella.

Or. en

Tarkistus 354
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos muu toimija kuin liitteen II 
toimija toteuttaa riskinvähennystoimia ja 
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jatkaa samalla kauppaa tai keskeyttää 
kaupan tilapäisesti, sen on soveltuvin osin 
ja OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti kuultava tavarantoimittajia ja 
sidosryhmiä, joihin asia vaikuttaa, 
mukaan luettuna paikallis- ja 
keskusviranomaiset, kansainväliset tai 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot sekä 
kolmannet osapuolet, joihin asia 
vaikuttaa, sekä sovittava mitattavasta 
riskinvähennysstrategiasta 
riskinhallintasuunnitelmassa.

Or. en

Perustelu

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex II operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 355
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos muu toimija kuin liitteen I a 
toimija toteuttaa riskinvähennystoimia ja 
jatkaa samalla kauppaa tai keskeyttää 
kaupan tilapäisesti, sen on soveltuvin osin 
ja OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti kuultava tavarantoimittajia ja 
sidosryhmiä, joihin asia vaikuttaa, 
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mukaan luettuna paikallis- ja 
keskusviranomaiset, kansainväliset tai 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot sekä 
kolmannet osapuolet, joihin asia 
vaikuttaa, sekä sovittava mitattavasta 
riskinvähennysstrategiasta 
riskinhallintasuunnitelmassa.

Or. en

Perustelu

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex Ia operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 356
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos loppupään toimija toteuttaa 
riskinvähennystoimia ja jatkaa samalla 
kauppaa tai keskeyttää kaupan 
tilapäisesti, sen on OECD:n due diligence 
-ohjeiden mukaisesti ja tarvittaessa 
kuultava tavarantoimittajia ja 
sidosryhmiä, joihin asia vaikuttaa, 
mukaan luettuna paikallis- ja 
keskusviranomaiset, kansainväliset tai 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot sekä 
kolmannet osapuolet, joihin asia 
vaikuttaa, sekä sovittava mitattavasta 
riskinvähennysstrategiasta 
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riskinhallintasuunnitelmassa.

Or. en

Tarkistus 357
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on teetettävä 
tarkastuksia riippumattomalla kolmannella 
osapuolella.

Liitteen II toimijoiden on tarkastutettava 
due diligence -käytäntönsä
riippumattomalla kolmannella osapuolella 
OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu yrityksen laajempaan soveltamisalaan, ja siinä on eriytetty 
tarkastusvaatimukset OECD:n ohjeiden mukaisesti. Kaikkien asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien toimijoiden ei tarvitse teettää tarkastuksia kolmannella osapuolella. Tämä vaatimus 
koskee vain liitteessä II nimettyjä pullonkaulakohtia. Sillä myös varmistetaan, että nyt 
asetuksen soveltamisalaan kuuluviin pienempiin yrityksiin ei kuitenkaan sovelleta 
tarkastusvaatimuksia, elleivät ne ole liitteen II toimijoita eli sulattamoita ja jalostamoja.

Tarkistus 358
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on teetettävä 
tarkastuksia riippumattomalla kolmannella 

Liitteen I a toimijoiden on tarkastutettava 
due diligence -käytäntönsä
riippumattomalla kolmannella osapuolella 
OECD:n due diligence -ohjeiden 
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osapuolella. mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu yrityksen laajempaan soveltamisalaan, ja siinä on eriytetty 
tarkastusvaatimukset OECD:n ohjeiden mukaisesti. Kaikkien asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien toimijoiden ei tarvitse teettää tarkastuksia kolmannella osapuolella. Tämä vaatimus 
koskee vain liitteessä I a nimettyjä pullonkaulakohtia. Sillä myös varmistetaan, että nyt 
asetuksen soveltamisalaan kuuluviin pienempiin yrityksiin ei kuitenkaan sovelleta 
tarkastusvaatimuksia, elleivät ne ole liitteen I a toimijoita eli sulattamoita ja jalostamoja.

Tarkistus 359
Joachim Schuster

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 tuojan 
on teetettävä tarkastuksia riippumattomalla 
kolmannella osapuolella ja asetettava 
niiden tulokset jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten käyttöön.

Or. de

Tarkistus 360
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on teetettävä 
tarkastuksia riippumattomalla kolmannella 

Alkupään toimijoiden on tarkastutettava 
due diligence -käytäntönsä
riippumattomalla kolmannella osapuolella
OECD:n due diligence -ohjeiden 
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osapuolella. mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu yrityksen laajempaan soveltamisalaan, ja siinä on eriytetty 
tarkastusvaatimukset OECD:n ohjeiden mukaisesti. Kaikkien asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien toimijoiden ei tarvitse teettää tarkastuksia kolmannella osapuolella. Tämä vaatimus 
koskee vain pullonkaulakohtia. Sillä myös varmistetaan, että nyt asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin pienempiin yrityksiin ei kuitenkaan sovelleta tarkastusvaatimuksia, elleivät ne ole 
pullonkaulakohtia, kuten sulattamoita ja jalostamoja.

Tarkistus 361
Pablo Zalba Bidegain

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 
vastuullisen toimijan on teetettävä 
tarkastuksia riippumattomalla kolmannella 
osapuolella.

Or. en

Tarkistus 362
Daniel Caspary

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 
vastuullisen tuojan on annettava 
ilmoitetun vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen tehdä 
vaatimustenmukaisuuden arviointi 
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6 a artiklassa mainitun 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointijärjestelmän mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Lainsäätämisprosessin vauhdittamiseksi tässä tarkistuksessa esitetään Alankomaiden 
ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tämä tarkistus esitetään, jotta 
parlamentti voisi keskustella tästä ehdotuksesta ja kannastaan ajoissa.

Tarkistus 363
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittamassa tarkastuksessa on

Poistetaan.

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,

b) määritettävä tarkastuksen tavoitteeksi 
vastuullisen tuojan toimitusketjun due 
diligence -käytäntöjen noudattaminen 
tämän asetuksen 4, 5 ja 7 artiklan 
mukaisesti,

c) noudatettava tarkastuksen 
riippumattomuuden, pätevyyden ja 
vastuuvelvollisuuden periaatteita 
OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Lainsäätämisprosessin vauhdittamiseksi tässä tarkistuksessa esitetään Alankomaiden 
ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tämä tarkistus esitetään, jotta 
parlamentti voisi keskustella tästä ehdotuksesta ja kannastaan ajoissa.

Tarkistus 364
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittamassa tarkastuksessa on

Tämän artiklan 1 kohdan ja OECD:n due 
diligence -ohjeiden mukaisesti
riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittamassa tarkastuksessa on

Or. en

Perustelu

Tällä varmistetaan, että kaikki tarkastukset vastaavat OECD:n ohjeissa tarkoitettuja 
standardeja ja eritelmiä.

Tarkistus 365
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittamassa tarkastuksessa on

Tämän artiklan 1 kohdan ja OECD:n due 
diligence -ohjeiden mukaisesti
riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittamassa tarkastuksessa on

Or. en
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Perustelu

Tällä varmistetaan, että kaikki tarkastukset vastaavat OECD:n ohjeissa tarkoitettuja 
standardeja ja eritelmiä.

Tarkistus 366
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittamassa tarkastuksessa on

Edellä olevan 6 artiklan 1 kohdan ja 
OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti riippumattoman kolmannen 
osapuolen suorittamassa tarkastuksessa on

Or. en

Tarkistus 367
Catherine Bearder

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 
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, kaivostoiminnan terveyttä 
ja turvallisuutta koskevat vaatimukset 
kaivostyöntekijöiden turvallisuus mukaan 
luettuna ja tietojen ilmoittaminen,

Or. en
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Tarkistus 368
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
toimijan toiminnot, prosessit ja 
järjestelmät, joita käytetään varojen
toimitusketjun due diligence -periaatteiden 
täytäntöönpanoon, mukaan luettuna 
toimijan hallintojärjestelmä, riskinhallinto 
ja tietojen ilmoittaminen,

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu yrityksiä ja materiaaleja koskevaan laajempaan soveltamisalaan, kuten 
edellä.

Tarkistus 369
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

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, 

a) sisällytettävä tarkastuksen piiriin kaikki 
toimijan toiminnot, prosessit ja 
järjestelmät, joita käytetään 
soveltamisalaan kuuluvien varojen
toimitusketjun due diligence -periaatteiden 
täytäntöönpanoon, mukaan luettuna 
toimijan hallintojärjestelmä, riskinhallinto 
ja tietojen ilmoittaminen,
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riskinhallinto ja tietojen ilmoittaminen,

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu yrityksiä ja materiaaleja koskevaan laajempaan soveltamisalaan, kuten 
edellä.

Tarkistus 370
Joachim Schuster

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 
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,

Or. de

Tarkistus 371
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 

a) sisällytettävä tarkastuksen piiriin kaikki 
toimijan toiminnot, prosessit ja 
järjestelmät, joita käytetään 
soveltamisalaan kuuluvien varojen
toimitusketjun due diligence -periaatteiden 
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due diligence -periaatteiden 
täytäntöönpanoon, mukaan luettuna 
vastuullisen tuojan hallintojärjestelmä, 
riskinhallinto ja tietojen ilmoittaminen,

täytäntöönpanoon, mukaan luettuna 
toimijan hallintojärjestelmä, riskinhallinto 
ja tietojen ilmoittaminen,

Or. en

Tarkistus 372
Pablo Zalba Bidegain

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 
vastuullisen toimijan toiminnot, prosessit 
ja järjestelmät, joita käytetään tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
mineraalien tai metallien toimitusketjun 
due diligence -periaatteiden 
täytäntöönpanoon, mukaan luettuna 
vastuullisen toimijan hallintojärjestelmä, 
riskinhallinto ja tietojen ilmoittaminen,

Or. en

Tarkistus 373
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
toimijan toimitusketjun due diligence 
-käytäntöjen noudattaminen tämän 
asetuksen 4, 5 ja 7 artiklan mukaisesti,

Or. en
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Perustelu

Tarkistus perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan, kuten edellä

Tarkistus 374
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

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 
toimijan toimitusketjun due diligence 
-käytäntöjen noudattaminen tämän 
asetuksen 4, 5 ja 7 artiklan mukaisesti,

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan, kuten edellä

Tarkistus 375
Joachim Schuster

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 
tuojan toimitusketjun due diligence 
-käytäntöjen noudattaminen tämän 
asetuksen 4, 5 ja 7 artiklan mukaisesti,

Or. de
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Tarkistus 376
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
toimijan toimitusketjun due diligence 
-käytäntöjen noudattaminen tämän 
asetuksen 4, 5 ja 7 artiklan velvoitteiden
mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 377
Pablo Zalba Bidegain

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 
vastuullisen toimijan toimitusketjun due 
diligence -käytäntöjen noudattaminen 
tämän asetuksen 4, 5 ja 7 artiklan 
mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 378
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) noudatettava tarkastuksen 
riippumattomuuden, pätevyyden ja 
vastuuvelvollisuuden periaatteita OECD:n 

c) noudatettava tarkastuksen 
riippumattomuuden, pätevyyden ja 
vastuuvelvollisuuden periaatteita ja 
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due diligence -ohjeiden mukaisesti. kaikkia muita sovellettavia tarkastuksen 
soveltamisaloja, kriteereitä ja toimintoja
OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä varmistetaan, että kaikki tarkastukset vastaavat OECD:n ohjeissa tarkoitettuja 
standardeja ja eritelmiä.

Tarkistus 379
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) noudatettava tarkastuksen 
riippumattomuuden, pätevyyden ja 
vastuuvelvollisuuden periaatteita OECD:n 
due diligence -ohjeiden mukaisesti.

c) noudatettava tarkastuksen 
riippumattomuuden, pätevyyden ja 
vastuuvelvollisuuden periaatteita ja 
kaikkia muita sovellettavia tarkastuksen 
soveltamisaloja, kriteereitä ja toimintoja
OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä varmistetaan, että kaikki tarkastukset vastaavat OECD:n ohjeissa tarkoitettuja 
standardeja ja eritelmiä.

Tarkistus 380
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) noudatettava tarkastuksen 
riippumattomuuden, pätevyyden ja 
vastuuvelvollisuuden periaatteita OECD:n 
due diligence -ohjeiden mukaisesti.

c) noudatettava tarkastuksen 
riippumattomuuden, pätevyyden ja 
vastuuvelvollisuuden periaatteita ja 
kaikkia muita sovellettavia tarkastuksen 
soveltamisaloja, kriteereitä ja toimintoja
OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 381
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikki toimijat voivat tehdä yhteistyötä 
alansa järjestöjen kautta varmistaakseen, 
että riippumattomien kolmansien 
osapuolten suorittamat tarkastukset 
tehdään 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Asianomaiset toimijat voivat tehdä yhteistyötä alan järjestöjen kanssa kolmansien osapuolten 
tarkastusten suorittamiseksi OECD:n ohjeiden mukaisesti.

Tarkistus 382
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Kaikki toimijat voivat tehdä yhteistyötä 
alansa järjestöjen kautta varmistaakseen, 
että riippumattomien kolmansien 
osapuolten suorittamat tarkastukset 
tehdään 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Asianomaiset toimijat voivat tehdä yhteistyötä alan järjestöjen kanssa kolmansien osapuolten 
tarkastusten suorittamiseksi OECD:n ohjeiden mukaisesti.

Tarkistus 383
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimijat voivat tehdä yhteistyötä alansa 
järjestöjen kautta varmistaakseen, että 
riippumattomien kolmansien osapuolten 
suorittamat tarkastukset tehdään 
2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 384
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla

Vaatimustenmukaisuuden 
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arviointijärjestelmä

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksen yhden tai 
useamman sellaisen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointijärjestelmän nimeämisestä, joka

a) kattaa 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;

ja

b) luo vaatimustenmukaisuusolettaman 
tämän asetuksen 4, 5 ja 7 artiklan 
vaatimusten noudattamisesta.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Lainsäätämisprosessin vauhdittamiseksi tässä tarkistuksessa esitetään Alankomaiden 
ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tämä tarkistus esitetään, jotta 
parlamentti voisi keskustella ajoissa tästä ehdotuksesta ja kannastaan.

Tarkistus 385
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
6 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b artikla

Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten ilmoittaminen
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1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
laitokset, joille on annettu lupa suorittaa 
kolmantena osapuolena 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtäviä tämän asetuksen 
mukaisesti.

2. Komissio asettaa julkisesti saataville 
luettelon laitoksista, jotka on ilmoitettu 
tämän asetuksen nojalla, mukaan 
luettuna tunnusnumerot, jotka niille on 
annettu, ja toimet, joita varten ne on 
ilmoitettu. Komissio huolehtii luettelon 
pitämisestä ajan tasalla.

3. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa ainoastaan 
sellaiset vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset, jotka ovat täyttäneet 
6 c artiklassa säädetyt vaatimukset.

4. Asetuksen (EY) N:o 765/2008 
mukaisesti asianmukaisella 
yhdenmukaisella akkreditointistandardilla 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
nimetyn vaatimustenmukaisuuden 
arviointijärjestelmän mukaisesti 
akkreditoidun vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen katsotaan täyttävän 
6 c artiklan vaatimukset.

5. Jos ilmoittamisesta vastaava 
viranomainen on todennut tai saanut 
tietää, ettei ilmoitettu laitos enää täytä 
6 c artiklassa säädettyjä vaatimuksia tai 
ettei se täytä velvollisuuksiaan, 
ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen 
on tarpeen mukaan rajoitettava ilmoitusta 
taikka peruutettava se toistaiseksi tai 
kokonaan, riippuen vaatimusten 
täyttämättä jättämisen tai velvollisuuksien 
noudattamatta jättämisen vakavuudesta. 
Sen on ilmoitettava tästä välittömästi 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

6. Jos ilmoitusta rajoitetaan tai se 
peruutetaan kokonaan tai toistaiseksi tai 
jos ilmoitettu laitos on lopettanut 
toimintansa, ilmoituksen tehneen 
jäsenvaltion on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
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varmistamiseksi, että kyseisen laitoksen 
asiakirja-aineistot joko käsittelee toinen 
ilmoitettu laitos tai ne pidetään 
ilmoittavan jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla näiden 
pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Lainsäätämisprosessin vauhdittamiseksi tässä tarkistuksessa esitetään Alankomaiden 
ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tämä tarkistus esitetään, jotta 
parlamentti voisi keskustella ajoissa tästä ehdotuksesta ja kannastaan.

Tarkistus 386
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
6 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 c artikla

Ilmoitetuksi vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokseksi haluavaa koskevat 

vaatimukset

1. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on oltava perustettu 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
sen on oltava oikeushenkilö.

2. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on oltava arvioimastaan 
tuojasta sekä sulattamosta/jalostamosta, 
sulattamon/jalostamon tytäryhtiöistä, 
käyttöluvan haltijoista, alihankkijoista, 
tavarantoimittajista sekä 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa 
yhteistyötä tekevistä yrityksistä 
riippumaton kolmas osapuoli.

Elintä, joka kuuluu yrittäjäjärjestöön tai 
ammattialajärjestöön, joka edustaa 
yrityksiä, jotka tuovat, sulattavat tai 
jalostavat mineraaleja, voidaan pitää 
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tällaisena laitoksena sillä ehdolla, että 
osoitetaan sen riippumattomuus ja 
välttyminen eturistiriidoilta.

3. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos, sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
saa olla tinan, tantaalin ja volframin, 
niiden malmien ja kullan tuojia, sulattajia 
tai jalostajia.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
myöskään saa olla suoranaisesti mukana 
tinan, tantaalin ja volframin, näiden 
malmien ja kullan kaupassa, 
sulattamisessa tai jalostamisessa eivätkä 
edustaa näissä toiminnoissa mukana 
olevia osapuolia. Ne eivät saa osallistua 
mihinkään toimintaan, joka voi olla 
ristiriidassa sen kanssa, että ne ovat 
arvioissaan riippumattomia, tai vaarantaa 
niiden riippumattomuutta, joka liittyy 
vaatimuksenmukaisuuden 
arviointitoimiin, joita varten ne on 
ilmoitettu. Tämä koskee erityisesti 
konsultointipalveluja.

Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten on varmistettava, että 
niiden tytäryhtiöiden tai alihankkijoiden 
toimet eivät vaikuta niiden suorittamien 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien 
luottamuksellisuuteen, objektiivisuuteen 
tai puolueettomuuteen.

5. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten ja niiden henkilöstön on 
suoritettava vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimet mahdollisimman suurta 
ammatillista luotettavuutta ja kyseisellä 
erityisalalla vaadittavaa teknistä 
pätevyyttä noudattaen ja oltava vapaat 
kaikesta, erityisesti taloudellisesta, 
painostuksesta ja houkuttelusta, joka 
saattaisi vaikuttaa niiden arviointiin tai 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien 
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tuloksiin, erityisesti sellaisten henkilöiden 
tai henkilöryhmien taholta, joille näiden 
toimien tuloksilla on merkitystä.

6. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on kyettävä 
suorittamaan kaikki 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtävät, jotka tällaiselle 
laitokselle on osoitettu 6 d artiklassa ja 
joita varten se on ilmoitettu, siitä 
riippumatta suorittaako 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 
kyseiset tehtävät itse vai suoritetaanko ne 
sen puolesta ja sen vastuulla.

Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksella on kaikissa 
tapauksissa ja kunkin sellaisen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn osalta, jota varten se 
on ilmoitettu, oltava käytössään

a) riittävä henkilöstö, jolla on tekninen 
tietämys ja riittävä ja soveltuva kokemus 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtävien suorittamiseksi;

b) kuvaukset menettelyistä, joiden 
mukaisesti vaatimustenmukaisuuden 
arviointi suoritetaan, siten, että 
varmistetaan näiden menettelyiden 
avoimuus ja toistettavuus. Sen käytössä 
on oltava asianmukaiset toimintatavat ja 
menettelyt, joilla erotetaan toisistaan 
ilmoitettuna laitoksena suoritetut tehtävät 
ja muu toiminta;

c) menettelyt, joiden mukaisesti se hoitaa 
tehtäviään siten, että yritysten koko, 
toimiala ja rakenne, tuotteissa käytettävän 
teknologian suhteellinen monimutkaisuus 
sekä tuotannon luonne massa- tai 
sarjatuotantona otetaan asianmukaisesti 
huomioon.

Sillä on oltava käytössään tarvittavat 
keinot niiden teknisten ja hallinnollisten 
tehtävien suorittamiseen, joita 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien 
asianmukainen hoitaminen edellyttää, ja 
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sillä on oltava mahdollisuus käyttää 
kaikkia tarvittavia laitteita tai välineitä.

7. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimien suorittamisesta 
vastaavalla henkilöstöllä on oltava

a) vankka tekninen ja ammatillinen 
koulutus, joka kattaa kaikki ne 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, 
joita varten vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos on ilmoitettu;

b) riittävät tiedot suoritettavia arviointeja 
koskevista vaatimuksista ja riittävät 
valtuudet tällaisten arviointien 
suorittamiseen;

c) asianmukaiset tiedot ja ymmärrys 
olennaisista vaatimuksista, sovellettavista 
yhdenmukaistetuista standardeista ja 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
säännöksistä ja 
täytäntöönpanosäännöistä;

d) kyky laatia todistuksia, asiakirjoja ja 
selostuksia, joilla osoitetaan, että 
arvioinnit on suoritettu.

8. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten, niiden ylimmän johdon 
ja arviointihenkilöstön puolueettomuus 
on taattava.

Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen ylimmän johdon ja 
arviointihenkilöstön palkka ei saa olla 
riippuvainen suoritettujen arviointien 
määrästä eikä arviointien tuloksista.

9. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten on otettava 
vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu 
kuulu valtiolle kansallisen lainsäädännön 
perusteella tai jollei jäsenvaltio itse ole 
välittömästi vastuussa 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

10. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten henkilöstöllä on 
vaitiolovelvollisuus kaikkien niiden 
tietojen suhteen, joita se saa 
suorittaessaan tehtäviään 6 d artiklan tai 
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sen täytäntöön panemiseksi annetun 
kansallisen lainsäädännön säännösten 
mukaisesti, paitsi sen jäsenvaltion 
toimivaltaisiin viranomaisiin nähden, 
jossa laitoksen toimet suoritetaan. 
Omistusoikeudet on suojattava.

Or. en

Perustelu

Lainsäätämisprosessin vauhdittamiseksi tässä tarkistuksessa esitetään Alankomaiden 
ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tämä tarkistus esitetään, jotta 
parlamentti voisi keskustella ajoissa tästä ehdotuksesta ja kannastaan.

Tarkistus 387
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
6 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 d artikla

Ilmoitettujen vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten velvoitteet

1. Ilmoitetun vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on suoritettava 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet 
6 a artiklan mukaisesti nimetyn 
sertifiointijärjestelmän perusteella.

2. Jos ilmoitettu vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos katsoo, ettei tuoja ole 
täyttänyt sertifiointijärjestelmässä 
esitettyjä vaatimuksia, sen on vaadittava 
tuojaa toteuttamaan asianmukaiset 
korjaavat toimenpiteet eikä se saa antaa 
vaatimustenmukaisuustodistusta.

3. Jos ilmoitettu vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos katsoo todistuksen 
antamisen jälkeen suoritettavan 
vaatimustenmukaisuuden valvonnan 
yhteydessä, ettei tuote ole enää 
vaatimusten mukainen, sen on vaadittava 
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tuojaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin 
toimenpiteisiin ja tarvittaessa peruutettava 
toistaiseksi tai peruutettava todistus.

4. Jos korjaavia toimenpiteitä ei toteuteta 
tai niillä ei ole vaadittua vaikutusta, 
ilmoitetun vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on tarpeen mukaan 
rajoitettava todistuksia taikka 
peruutettava ne väliaikaisesti tai 
kokonaan.

Or. en

Perustelu

Lainsäätämisprosessin vauhdittamiseksi tässä tarkistuksessa esitetään Alankomaiden 
ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tämä tarkistus esitetään, jotta 
parlamentti voisi keskustella ajoissa tästä ehdotuksesta ja kannastaan.

Tarkistus 388
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on toimitettava kunkin 
vuoden 31 päivään maaliskuuta mennessä 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
seuraavat asiakirjat, jotka kattavat 
edeltävän kalenterivuoden:

1. Kaikkien toimijoiden on toimitettava 
kunkin vuoden 31 päivään maaliskuuta 
mennessä jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle seuraavat asiakirjat, jotka 
kattavat edeltävän kalenterivuoden:

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan. Muutos perustuu yrityksiä 
koskevaan laajempaan soveltamisalaan.
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Tarkistus 389
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on toimitettava kunkin 
vuoden 31 päivään maaliskuuta mennessä 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
seuraavat asiakirjat, jotka kattavat 
edeltävän kalenterivuoden:

1. Kaikkien toimijoiden on toimitettava 
kunkin vuoden 31 päivään maaliskuuta 
mennessä jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle seuraavat asiakirjat, jotka 
kattavat edeltävän kalenterivuoden:

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan. Muutos perustuu yrityksiä 
koskevaan laajempaan soveltamisalaan.

Tarkistus 390
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on toimitettava kunkin 
vuoden 31 päivään maaliskuuta mennessä 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
seuraavat asiakirjat, jotka kattavat 
edeltävän kalenterivuoden:

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien tuojan 
on toimitettava kunkin vuoden 31 päivään 
maaliskuuta mennessä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat 
asiakirjat, jotka kattavat edeltävän 
kalenterivuoden:

Or. de
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Tarkistus 391
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on toimitettava kunkin 
vuoden 31 päivään maaliskuuta mennessä 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
seuraavat asiakirjat, jotka kattavat 
edeltävän kalenterivuoden:

1. Kaikkien toimijoiden on toimitettava 
kunkin vuoden 31 päivään maaliskuuta 
mennessä jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle seuraavat asiakirjat, jotka 
kattavat edeltävän kalenterivuoden:

Or. en

Perustelu

Kaikki muutokset 7 artiklaan perustuvat 6 artiklan rajatumpiin tarkastusvaatimuksiin ja 
yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan. OECD:n ohjeiden mukaan vain 
pullonkaulakohdat on tarkastettava, mutta artiklassa esitetyt tiedonanto- ja 
raportointivaatimukset koskevat kaikkia.

Tarkistus 392
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on toimitettava kunkin 
vuoden 31 päivään maaliskuuta mennessä 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
seuraavat asiakirjat, jotka kattavat 
edeltävän kalenterivuoden:

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen toimijan on toimitettava 
kunkin vuoden 31 päivään maaliskuuta 
mennessä jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle seuraavat asiakirjat, jotka 
kattavat edeltävän kalenterivuoden:

Or. en
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Tarkistus 393
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuojan nimi, osoite, täydelliset 
yhteystiedot ja kuvaus sen kaupallisesta 
toiminnasta,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 394
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittamat tarkastukset asetuksen 
6 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä muutos perustuu tarkistetun asetuksen yrityksiä koskevaan laajempaan 
soveltamisalaan. Yrityksiä koskevan laajemman soveltamisalan nojalla kaikkia asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia toimijoita ei vaadita teettämään riippumattoman kolmannen 
osapuolen tarkastuksia. Tämä vaatimus koskee vain liitteessä II nimettyjä toimijoita, kuten 
edellä 6 artiklaa koskevissa tarkistuksissa.

Tarkistus 395
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittamat tarkastukset asetuksen 
6 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä muutos perustuu tarkistetun asetuksen yrityksiä koskevaan laajempaan 
soveltamisalaan. Yrityksiä koskevan laajemman soveltamisalan nojalla kaikkia asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia toimijoita ei vaadita teettämään riippumattoman kolmannen 
osapuolen tarkastuksia. Tämä vaatimus koskee vain liitteessä I a nimettyjä toimijoita, kuten 
edellä 6 artiklaa koskevissa tarkistuksissa.

Tarkistus 396
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittamat tarkastukset asetuksen 
6 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 397
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittamat tarkastukset asetuksen 
6 artiklan mukaisesti.

c) asetuksen 6 artiklan mukaisesti 
toteutetun kolmannen osapuolen 
suorittaman tarkastuksen jälkeen antama 
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todistus.

Or. en

Perustelu

Lainsäätämisprosessin vauhdittamiseksi tässä tarkistuksessa esitetään Alankomaiden 
ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tämä tarkistus esitetään, jotta 
parlamentti voisi keskustella ajoissa tästä ehdotuksesta ja kannastaan.

Tarkistus 398
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien vastuullisen 
tuojan on toimitettava kunkin vuoden 
31 päivään maaliskuuta mennessä 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
asiakirjat, jotka kattavat edeltävän 
kalenterivuoden ja koskevat 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien mineraalien osuutta 
ostettujen mineraalien kokonaismäärästä; 
tämä on vahvistettava riippumattoman 
kolmannen osapuolen suorittamilla 
tarkastuksilla tämän asetuksen 6 artiklan 
mukaisesti.

2. Kaikkien muiden toimijoiden kuin 
liitteen II toimijoiden on myös toimitettava 
kunkin vuoden 31 päivään maaliskuuta 
mennessä jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle seuraavat asiakirjat 
sisältävät hallintoraportit, jotka kattavat 
edeltävän kalenterivuoden:

Or. en

Perustelu

Yrityksiä koskevan laajemman soveltamisalan mukaan toimijoiden raportointivelvoitteet ovat 
erilaisia sen mukaan, mikä niiden asema toimitusketjussa on. OECD:n ohjeiden mukaan 
liitteessä II lueteltuihin nimettyihin pullonkaulakohtiin sovelletaan lisäraportointivaatimuksia 
kolmannen osapuolten tarkastusten muodossa. Tämän artiklan raportointivaatimuksia 
puolestaan sovelletaan muihin toimijoihin. Nämä vaatimukset perustuvat OECD:n ohjeissa 
esitettyihin.
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Tarkistus 399
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien vastuullisen 
tuojan on toimitettava kunkin vuoden 
31 päivään maaliskuuta mennessä 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
asiakirjat, jotka kattavat edeltävän 
kalenterivuoden ja koskevat 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien mineraalien osuutta 
ostettujen mineraalien kokonaismäärästä; 
tämä on vahvistettava riippumattoman 
kolmannen osapuolen suorittamilla 
tarkastuksilla tämän asetuksen 6 artiklan 
mukaisesti.

2. Kaikkien muiden toimijoiden kuin 
liitteen I a toimijoiden on myös
toimitettava kunkin vuoden 31 päivään 
maaliskuuta mennessä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat
asiakirjat sisältävät hallintoraportit, jotka 
kattavat edeltävän kalenterivuoden:

Or. en

Perustelu

Yrityksiä koskevan laajemman soveltamisalan mukaan toimijoiden raportointivelvoitteet ovat 
erilaisia sen mukaan, mikä niiden asema toimitusketjussa on. OECD:n ohjeiden mukaan 
liitteessä I a lueteltuihin nimettyihin pullonkaulakohtiin sovelletaan 
lisäraportointivaatimuksia kolmannen osapuolten tarkastusten muodossa. Tämän artiklan 
raportointivaatimuksia puolestaan sovelletaan muihin toimijoihin. Nämä vaatimukset 
perustuvat OECD:n ohjeissa esitettyihin.

Tarkistus 400
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien vastuullisen 
tuojan on toimitettava kunkin vuoden 
31 päivään maaliskuuta mennessä 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
asiakirjat, jotka kattavat edeltävän 
kalenterivuoden ja koskevat 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien mineraalien osuutta 
ostettujen mineraalien kokonaismäärästä; 
tämä on vahvistettava riippumattoman 
kolmannen osapuolen suorittamilla 
tarkastuksilla tämän asetuksen 6 artiklan 
mukaisesti.

2. Loppupään toimijoiden on myös
toimitettava kunkin vuoden 31 päivään 
maaliskuuta mennessä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat
asiakirjat sisältävät hallintoraportit, jotka 
kattavat edeltävän kalenterivuoden:

a) toimijan toimitusketjun due diligence 
-käytännöt, mukaan lukien toimijan 
hallintorakenne, joka vastaa due diligence 
-käytännöistä, ja suoraan vastuussa oleva 
henkilö;

b) toimijan varojen toimitusketjua 
koskeva valvonta- ja omaisuusjärjestelmä, 
mukaan lukien toimenpiteet, jotka on 
toteutettu toimitusketjun alkupään 
toimijoiden määrittämiseksi 
toimitusketjussa ja niiden due diligence 
-käytäntöjen arvioimiseksi;

c) toimitusketjun kunkin loppupään 
toimijan nimi ja osoite toimijan 4 ja 
5 artiklan mukaisesti tekemän 
määritelmän mukaisesti;

d) riippumattomaton kolmannen osapuolen 
tekemät tarkastukset kustakin liitteen II 
toimijasta sen toimitusketjussa asetuksen 
6 artiklassa esitetyn soveltamisalan, 
tavoitteen ja periaatteiden mukaan 
suoritettuna ja toimijan 4 ja 5 artiklan 
mukaisesti määrittämänä;

e) toimijan määrittämät mahdolliset tai 
todelliset riskit ja toimijan riskien
hallitsemiseksi raportointijakson aikana 
5 artiklan mukaisesti toteuttamat 
toimenpiteet;
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f) toimijan due diligence 
-toimenpiteidensä vahvistamiseksi 
raportointijakson aikana toteuttamat 
toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 401
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien vastuullisen tuojan
on toimitettava kunkin vuoden 31 päivään 
maaliskuuta mennessä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle asiakirjat, 
jotka kattavat edeltävän kalenterivuoden ja 
koskevat konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta peräisin olevien mineraalien 
osuutta ostettujen mineraalien 
kokonaismäärästä; tämä on vahvistettava 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittamilla tarkastuksilla tämän asetuksen 
6 artiklan mukaisesti.

2. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien vastuullisen 
toimijan on toimitettava kunkin vuoden 
31 päivään maaliskuuta mennessä 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
asiakirjat, jotka kattavat edeltävän 
kalenterivuoden ja koskevat 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien mineraalien osuutta 
ostettujen mineraalien kokonaismäärästä; 
tämä on vahvistettava riippumattoman 
kolmannen osapuolen suorittamilla 
tarkastuksilla tämän asetuksen 6 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 402
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) toimijan toimitusketjun due diligence 
-käytännöt, mukaan lukien toimijan 
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hallintorakenne, joka vastaa due diligence 
-käytännöistä, ja suoraan vastuussa oleva 
henkilö;

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu OECD:n mineraalien toimitusketjun riskiin perustuvaan viiden vaiheen 
due diligence -kehykseen OECD:n ohjeiden liitteessä I kuvatun mukaisesti.

Tarkistus 403
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) toimijan varojen toimitusketjua 
koskeva valvonta- ja omaisuusjärjestelmä, 
mukaan lukien toimenpiteet, jotka on 
toteutettu toimitusketjun alkupään 
toimijoiden määrittämiseksi 
toimitusketjussa ja niiden due diligence 
-käytäntöjen arvioimiseksi;

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu OECD:n mineraalien toimitusketjun riskiin perustuvaan viiden vaiheen 
due diligence -kehykseen OECD:n ohjeiden liitteessä I kuvatun mukaisesti.

Tarkistus 404
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c) toimitusketjun kunkin liitteen I a 
toimijan nimi ja osoite toimijan 4 ja 
5 artiklan mukaisesti tekemän 
määritelmän mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu edellä olevan 4 ja 5 artiklan muutoksiin ja OECD:n mineraalien 
toimitusketjun riskiin perustuvaan viiden vaiheen due diligence -kehykseen OECD:n ohjeiden 
liitteessä I kuvatun mukaisesti.

Tarkistus 405
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) riippumattomaton kolmannen 
osapuolen tekemät tarkastukset kustakin 
liitteen I a toimijasta sen toimitusketjussa 
asetuksen 6 artiklassa esitetyn 
soveltamisalan, tavoitteen ja periaatteiden 
mukaan suoritettuna ja toimijan 4 ja 
5 artiklan mukaisesti määrittämänä;

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu edellä olevan 4,5 ja 6 artiklan muutoksiin ja OECD:n mineraalien 
toimitusketjun riskiin perustuvaan viiden vaiheen due diligence -kehykseen OECD:n ohjeiden 
liitteessä I kuvatun mukaisesti. Muiden kuin liitteessä I a lueteltujen toimijoiden ei tarvitse 
teettää tarkastuksia riippumattomalla kolmannella osapuolella. Osana due diligence 
-järjestelmäänsä niiden on kuitenkin määritettävä kaikki toimitusketjujensa liitteessä I a 
nimetyt asiaankuuluvat pullonkaulakohdat ja hankittava due diligence -järjestelmästään 
tehdyt kolmannen osapuolen tarkastukset ja tarkastettava ne.
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Tarkistus 406
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e) toimijan määrittämät mahdolliset tai 
todelliset riskit ja toimijan riskien 
hallitsemiseksi raportointijakson aikana 
5 artiklan mukaisesti toteuttamat 
toimenpiteet;

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu edellä olevan 5 artiklan muutoksiin ja OECD:n mineraalien toimitusketjun 
riskiin perustuvaan viiden vaiheen due diligence -kehykseen OECD:n ohjeiden liitteessä I 
kuvatun mukaisesti. On ratkaisevan tärkeää, että yritykset raportoivat julkisesti riskeistä, 
jotka ne ovat määrittäneet toimitusketjuissaan sekä sen, mitä ne ovat tehneet niiden 
torjumiseksi. Nämä tiedot ovat ratkaisevan tärkeitä muiden yritysten due diligence 
-toimenpiteiden vuoksi sekä kuluttajille, sijoittajille ja muille osapuolille.

Tarkistus 407
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f) toimijan due diligence 
-toimenpiteidensä vahvistamiseksi 
raportointijakson aikana toteuttamat 
toimenpiteet.

Or. en
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Perustelu

Due diligence on jatkuva ja joustava prosessi. Siksi toimijat voivat parantaa due diligence 
-prosessejaan ajan myötä. Se voi sisältää entistä parempien järjestelmien kehittämisen, 
vaikutusvallan ja suhteiden kehittämisen tavarantoimittajien kanssa ja yhteistyön muiden 
yritysten tai teollisuusjärjestelmien kanssa. On kuitenkin ratkaisevan tärkeää, että yritysten 
on esitettävä selkeästi, miten ne aikovat tehdä oikea-aikaisia parannuksia, mikäli niiden due 
diligence -järjestelmä niitä edellyttää.

Tarkistus 408
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) toimijan toimitusketjun due diligence 
-käytännöt, mukaan lukien toimijan 
hallintorakenne, joka vastaa due diligence 
-käytännöistä, ja suoraan vastuussa oleva 
henkilö;

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu OECD:n mineraalien toimitusketjun riskiin perustuvaan viiden vaiheen 
due diligence -kehykseen OECD:n ohjeiden liitteessä I kuvatun mukaisesti.

Tarkistus 409
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) toimijan varojen toimitusketjua 
koskeva valvonta- ja omaisuusjärjestelmä, 
mukaan lukien toimenpiteet, jotka on 
toteutettu toimitusketjun alkupään 
toimijoiden määrittämiseksi 
toimitusketjussa ja niiden due diligence 
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-käytäntöjen arvioimiseksi;

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu OECD:n mineraalien toimitusketjun riskiin perustuvaan viiden vaiheen 
due diligence -kehykseen OECD:n ohjeiden liitteessä I kuvatun mukaisesti.

Tarkistus 410
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) toimitusketjun kunkin liitteen II 
toimijan nimi osoite toimijan 4 ja 
5 artiklan mukaisesti tekemän
määritelmän mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu edellä olevan 4 ja 5 artiklan muutoksiin ja OECD:n mineraalien 
toimitusketjun riskiin perustuvaan viiden vaiheen due diligence -kehykseen OECD:n ohjeiden 
liitteessä I kuvatun mukaisesti.

Tarkistus 411
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) riippumattomaton kolmannen 
osapuolen tekemät tarkastukset kustakin 
liitteen II toimijasta sen toimitusketjussa 
asetuksen 6 artiklassa esitetyn 
soveltamisalan, tavoitteen ja periaatteiden 
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mukaan suoritettuna ja toimijan 4 ja 
5 artiklan mukaisesti määrittämänä;

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu edellä olevan 4,5 ja 6 artiklan muutoksiin ja OECD:n mineraalien 
toimitusketjun riskiin perustuvaan viiden vaiheen due diligence -kehykseen OECD:n ohjeiden 
liitteessä I kuvatun mukaisesti. Muiden kuin liitteessä II lueteltujen toimijoiden ei tarvitse 
teettää tarkastuksia riippumattomalla kolmannella osapuolella. Osana due diligence 
-järjestelmäänsä niiden on kuitenkin määritettävä kaikki toimitusketjujensa liitteessä II 
nimetyt asiaankuuluvat pullonkaulakohdat ja hankittava due diligence -järjestelmästään 
tehdyt kolmannen osapuolen tarkastukset ja tarkastettava ne.

Tarkistus 412
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e) toimijan määrittämät mahdolliset tai 
todelliset riskit ja toimijan riskien 
hallitsemiseksi raportointijakson aikana 
5 artiklan mukaisesti toteuttamat 
toimenpiteet;

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu edellä olevan 5 artiklan muutoksiin ja OECD:n mineraalien toimitusketjun 
riskiin perustuvaan viiden vaiheen due diligence -kehykseen OECD:n ohjeiden liitteessä I 
kuvatun mukaisesti. On ratkaisevan tärkeää, että yritykset raportoivat julkisesti riskeistä, 
jotka ne ovat määrittäneet toimitusketjuissaan sekä sen, mitä ne ovat tehneet niiden 
torjumiseksi. Nämä tiedot ovat ratkaisevan tärkeitä muiden yritysten due diligence 
-toimenpiteiden vuoksi sekä kuluttajille, sijoittajille ja muille osapuolille.

Tarkistus 413
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f) toimijan due diligence 
-toimenpiteidensä vahvistamiseksi 
raportointijakson aikana toteuttamat 
toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Due diligence on jatkuva ja joustava prosessi. Siksi toimijat voivat parantaa due diligence 
-prosessejaan ajan myötä. Se voi sisältää entistä parempien järjestelmien kehittämisen, 
vaikutusvallan ja suhteiden kehittämisen tavarantoimittajien kanssa ja yhteistyön muiden 
yritysten tai teollisuusjärjestelmien kanssa. On kuitenkin ratkaisevan tärkeää, että yritysten 
on esitettävä selkeästi, miten ne aikovat tehdä oikea-aikaisia parannuksia, mikäli niiden due 
diligence -järjestelmä niitä edellyttää.

Tarkistus 414
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien metallien vastuullisen tuojan
on toimitettava kunkin vuoden 31 päivään 
maaliskuuta mennessä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat 
asiakirjat, jotka kattavat edeltävän 
kalenterivuoden:

3. Liitteen II tyypin toimijoiden on myös
toimitettava kunkin vuoden 31 päivään 
maaliskuuta mennessä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat 
asiakirjat, jotka kattavat edeltävän 
kalenterivuoden:

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu yrityksiä ja materiaaleja koskevaan laajempaan soveltamisalaan, kuten 
edellä. Tämä tarkistus on myös olennainen sen varmistamiseksi, että 8 artiklan ehdotettu 
valkoinen lista kattaa vain ne osapuolet ja toimijat, jotka ovat noudattaneet due diligence 
-velvoitteitaan, mikä todistetaan kolmannen osapuolen tarkastusraporteilla.
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Tarkistus 415
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien metallien vastuullisen tuojan
on toimitettava kunkin vuoden 31 päivään 
maaliskuuta mennessä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat 
asiakirjat, jotka kattavat edeltävän 
kalenterivuoden:

3. Liitteen II tyypin toimijoiden on myös
toimitettava kunkin vuoden 31 päivään 
maaliskuuta mennessä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat 
asiakirjat, jotka kattavat edeltävän 
kalenterivuoden:

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu yrityksiä ja materiaaleja koskevaan laajempaan soveltamisalaan, kuten 
edellä. Tämä tarkistus on myös olennainen sen varmistamiseksi, että 8 artiklan ehdotettu 
valkoinen lista kattaa vain ne osapuolet ja toimijat, jotka ovat noudattaneet due diligence 
-velvoitteitaan, mikä todistetaan kolmannen osapuolen tarkastusraporteilla.

Tarkistus 416
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien metallien vastuullisen tuojan on 
toimitettava kunkin vuoden 31 päivään 
maaliskuuta mennessä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat 
asiakirjat, jotka kattavat edeltävän 
kalenterivuoden:

3. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien metallien tuojan on toimitettava 
kunkin vuoden 31 päivään maaliskuuta 
mennessä jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle seuraavat asiakirjat, jotka 
kattavat edeltävän kalenterivuoden:
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Or. de

Tarkistus 417
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien metallien vastuullisen tuojan
on toimitettava kunkin vuoden 31 päivään 
maaliskuuta mennessä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat 
asiakirjat, jotka kattavat edeltävän 
kalenterivuoden:

3. Toimitusketjun alkupään toimijoiden
on myös toimitettava kunkin vuoden 
31 päivään maaliskuuta mennessä 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
seuraavat asiakirjat, jotka kattavat 
edeltävän kalenterivuoden:

Or. en

Tarkistus 418
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien metallien vastuullisen tuojan on 
toimitettava kunkin vuoden 31 päivään 
maaliskuuta mennessä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat 
asiakirjat, jotka kattavat edeltävän 
kalenterivuoden:

3. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien metallien vastuullisen toimijan
on toimitettava kunkin vuoden 31 päivään 
maaliskuuta mennessä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat 
asiakirjat, jotka kattavat edeltävän 
kalenterivuoden:

Or. en

Tarkistus 419
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuojan toimitusketjuun kuuluvan 
kunkin vastuullisen sulattamon tai 
jalostamon nimi ja osoite,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarpeeton, koska tämä raportointivaatimus koskee vain liitteen II toimijoita.

Tarkistus 420
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuojan toimitusketjuun kuuluvan 
kunkin vastuullisen sulattamon tai 
jalostamon nimi ja osoite,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarpeeton, koska tämä raportointivaatimus koskee vain liitteen I a toimijoita.

Tarkistus 421
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) tuojan toimitusketjuun kuuluvan 
kunkin vastuullisen sulattamon tai 
jalostamon nimi ja osoite,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 422
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuojan toimitusketjuun kuuluvan kunkin 
vastuullisen sulattamon tai jalostamon 
nimi ja osoite,

a) tuojan toimitusketjuun kuuluvan kunkin 
sulattamon tai jalostamon nimi ja osoite,

Or. de

Tarkistus 423
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) riippumattoman kolmannen osapuolen 
kustakin tuojan toimitusketjuun 
kuuluvasta vastuullisesta sulattamosta tai 
jalostamosta suorittamat tarkastukset, jotka 
on tehty asetuksen 6 artiklassa vahvistetun 
soveltamisalan, tavoitteen ja periaatteiden
mukaisesti,

b) riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittamat tarkastukset, jotka on tehty 
tämän asetuksen 6 artiklan mukaisesti, ja

Or. en
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Perustelu

Tarkistus perustuu yrityksiä ja materiaaleja koskevaan laajempaan soveltamisalaan, kuten 
edellä. Liitteen II toimijoiden on teetettävä riippumattoman kolmannen osapuolen 
tarkastukset 6 artiklan ja OECD:n due diligence -ohjeiden ja OECD:n mineraalien 
toimitusketjun riskiin perustuvaan viiden vaiheen due diligence -kehyksen mukaisesti. On 
olennaisen tärkeää, että nämä tiedot liitetään toimijan julkiseen raportointiin.

Tarkistus 424
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) riippumattoman kolmannen osapuolen 
kustakin tuojan toimitusketjuun 
kuuluvasta vastuullisesta sulattamosta tai 
jalostamosta suorittamat tarkastukset, jotka 
on tehty asetuksen 6 artiklassa vahvistetun 
soveltamisalan, tavoitteen ja periaatteiden
mukaisesti,

b) riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittamat tarkastukset, jotka on tehty 
tämän asetuksen 6 artiklan mukaisesti, ja

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu yrityksiä ja materiaaleja koskevaan laajempaan soveltamisalaan, kuten 
edellä. Liitteen I a toimijoiden on teetettävä riippumattoman kolmannen osapuolen 
tarkastukset 6 artiklan ja OECD:n due diligence -ohjeiden mukaisesti. OECD:n riskiin 
perustuva viiden vaiheen due diligence -kehys mineraalien toimitusketjun vaiheessa 4. On 
olennaisen tärkeää, että nämä tiedot liitetään toimijan julkiseen raportointiin.

Tarkistus 425
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) riippumattoman kolmannen osapuolen 
kustakin tuojan toimitusketjuun kuuluvasta 
vastuullisesta sulattamosta tai jalostamosta 
suorittamat tarkastukset, jotka on tehty 
asetuksen 6 artiklassa vahvistetun 
soveltamisalan, tavoitteen ja periaatteiden 
mukaisesti,

b) riippumattoman kolmannen osapuolen 
kustakin tuojan toimitusketjuun kuuluvasta 
sulattamosta tai jalostamosta suorittamat 
tarkastukset, jotka on tehty asetuksen 
6 artiklassa vahvistetun soveltamisalan, 
tavoitteen ja periaatteiden mukaisesti,

Or. de

Tarkistus 426
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) riippumattoman kolmannen osapuolen
kustakin tuojan toimitusketjuun 
kuuluvasta vastuullisesta sulattamosta tai 
jalostamosta suorittamat tarkastukset, jotka 
on tehty asetuksen 6 artiklassa vahvistetun 
soveltamisalan, tavoitteen ja periaatteiden
mukaisesti,

b) riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittamat tarkastukset, jotka on tehty 
tämän asetuksen 6 artiklan mukaisesti, ja

Or. en

Tarkistus 427
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) riippumattoman kolmannen osapuolen 
kustakin tuojan toimitusketjuun kuuluvasta 
vastuullisesta sulattamosta tai jalostamosta 
suorittamat tarkastukset, jotka on tehty 

b) riippumattoman kolmannen osapuolen 
vaatimustenmukaisuusarviointeja 
suorittavan elimen kustakin tuojan 
toimitusketjuun kuuluvasta vastuullisesta 
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asetuksen 6 artiklassa vahvistetun 
soveltamisalan, tavoitteen ja periaatteiden 
mukaisesti,

sulattamosta tai jalostamosta laatimat 
todistukset, jotka on tehty asetuksen 
6 artiklassa vahvistetun soveltamisalan, 
tavoitteen ja periaatteiden mukaisesti,

Or. en

Perustelu

Lainsäätämisprosessin vauhdittamiseksi tässä tarkistuksessa esitetään Alankomaiden 
ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tämä tarkistus esitetään, jotta 
parlamentti voisi keskustella ajoissa tästä ehdotuksesta ja kannastaan.

Tarkistus 428
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta peräisin olevien mineraalien osuus 
kunkin sulattamon tai jalostamon
ostamien mineraalien kokonaismäärästä; 
tämä on vahvistettava riippumattoman 
kolmannen osapuolen suorittamilla 
tarkastuksilla.

c) konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta peräisin olevien asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien varojen 
osuutta koskevat tiedot ostettujen 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
varojen kokonaismäärästä; tämä on 
vahvistettava kolmannen osapuolen tämän 
asetuksen 6 artiklan mukaisesti
suorittamilla tarkastuksilla.

Or. en

Perustelu

Vaihdetaan ”mineraalit” ”asetuksen soveltamisalaan kuuluviin varoihin” materiaaleja 
koskevan laajemman soveltamisalan perusteella, kuten edellä. Tarkistus perustuu myös 
yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan ja eriytettyihin raportointivelvoitteisiin 
6 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 429
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta peräisin olevien mineraalien osuus
kunkin sulattamon tai jalostamon
ostamien mineraalien kokonaismäärästä; 
tämä on vahvistettava riippumattoman 
kolmannen osapuolen suorittamilla 
tarkastuksilla.

c) konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta peräisin olevien asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien varojen 
osuutta koskevat tiedot ostettujen 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
varojen kokonaismäärästä; tämä on 
vahvistettava riippumattoman kolmannen 
osapuolen tämän asetuksen 6 artiklan 
mukaisesti suorittamilla tarkastuksilla.

Or. en

Perustelu

Vaihdetaan ”mineraalit” ”asetuksen soveltamisalaan kuuluviin varoihin” materiaaleja 
koskevan laajemman soveltamisalan perusteella, kuten edellä. Tarkistus perustuu myös 
yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan ja eriytettyihin raportointivelvoitteisiin 
6 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 430
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta peräisin olevien mineraalien osuus
kunkin sulattamon tai jalostamon
ostamien mineraalien kokonaismäärästä; 
tämä on vahvistettava riippumattoman 
kolmannen osapuolen suorittamilla 
tarkastuksilla.

c) konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta peräisin olevien varojen osuutta 
koskevat tiedot ostettujen varojen
kokonaismäärästä; tämä on vahvistettava 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
tämän asetuksen 6 artiklan mukaisesti
suorittamilla tarkastuksilla.

Or. en
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Tarkistus 431
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on asetettava 
toimitusketjun loppupäässä olevien ostajien 
saataville kaikki toimitusketjunsa due 
diligence -periaatteista hankkimansa ja 
säilyttämänsä tiedot, ottaen 
asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja 
muut kilpailunäkökohdat.

4. Toimijoiden on asetettava toimitusketjun 
loppupäässä olevien ostajien saataville 
kaikki toimitusketjunsa due diligence 
-periaatteista hankkimansa ja säilyttämänsä 
tiedot, ottaen asianmukaisesti huomioon 
liikesalaisuus ja muut kilpailunäkökohdat 
OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan, ja sillä varmistetaan, 
että raportointivaatimukset ovat johdonmukaisia OECD:n ohjeiden kanssa, mikä sisältää 
luottamuksellisuutta ja kilpailunäkökohtia koskevat näkökulmat.

Tarkistus 432
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on asetettava 
toimitusketjun loppupäässä olevien ostajien 
saataville kaikki toimitusketjunsa due 
diligence -periaatteista hankkimansa ja 
säilyttämänsä tiedot, ottaen 
asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja 

4. Toimijoiden on asetettava toimitusketjun 
loppupäässä olevien ostajien saataville 
kaikki toimitusketjunsa due diligence 
-periaatteista hankkimansa ja säilyttämänsä 
tiedot, ottaen asianmukaisesti huomioon 
liikesalaisuus ja muut kilpailunäkökohdat 
OECD:n due diligence -ohjeiden 
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muut kilpailunäkökohdat. mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan, ja sillä varmistetaan, 
että raportointivaatimukset ovat johdonmukaisia OECD:n ohjeiden kanssa, mikä sisältää 
luottamuksellisuutta ja kilpailunäkökohtia koskevat näkökulmat.

Tarkistus 433
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on asetettava 
toimitusketjun loppupäässä olevien ostajien 
saataville kaikki toimitusketjunsa due 
diligence -periaatteista hankkimansa ja 
säilyttämänsä tiedot, ottaen 
asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja 
muut kilpailunäkökohdat.

4. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien tuojan 
on asetettava toimitusketjun loppupäässä 
olevien ostajien saataville kaikki 
toimitusketjunsa due diligence 
-periaatteista hankkimansa ja säilyttämänsä 
tiedot, ottaen asianmukaisesti huomioon 
liikesalaisuus ja muut kilpailunäkökohdat.

Or. de

Tarkistus 434
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on asetettava 
toimitusketjun loppupäässä olevien ostajien 

4. Toimijoiden on asetettava toimitusketjun 
loppupäässä olevien ostajien saataville 
kaikki toimitusketjunsa due diligence 
-periaatteista hankkimansa ja säilyttämänsä 
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saataville kaikki toimitusketjunsa due 
diligence -periaatteista hankkimansa ja 
säilyttämänsä tiedot, ottaen 
asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja 
muut kilpailunäkökohdat.

tiedot, ottaen asianmukaisesti huomioon 
liikesalaisuus ja muut kilpailunäkökohdat 
OECD:n due diligence -ohjeiden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 435
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on asetettava 
toimitusketjun loppupäässä olevien ostajien 
saataville kaikki toimitusketjunsa due 
diligence -periaatteista hankkimansa ja 
säilyttämänsä tiedot, ottaen 
asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja 
muut kilpailunäkökohdat.

4. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen toimijan on asetettava 
toimitusketjun loppupäässä olevien ostajien 
saataville kaikki toimitusketjunsa due 
diligence -periaatteista hankkimansa ja 
säilyttämänsä tiedot, ottaen 
asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja 
muut kilpailunäkökohdat.

Or. en

Tarkistus 436
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on raportoitava 
julkisesti mahdollisimman laajasti, myös 
internetissä ja vuosittain, vastuullista 
hankintaa koskevista toimitusketjunsa due 
diligence -periaatteista ja -käytännöistä. 
Raportissa on esitettävä toimet, jotka 

5. Toimijoiden on julkaistava OECD:n 
due diligence -ohjeiden mukaisesti ja
mahdollisimman laajasti, myös internetissä 
ja vuosittain, vastuullista hankintaa 
koskevat toimitusketjunsa due diligence 
-periaatteet ja -käytännöt. Raportissa on 
esitettävä toimet, jotka toimija on 
toteuttanut noudattaakseen velvoitteita, 
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vastuullinen tuoja on toteuttanut 
noudattaakseen velvoitteet, jotka koskevat 
4 artiklassa säädettyä hallintojärjestelmää, 
5 artiklassa säädettyä riskinhallintaa ja 
kolmannen osapuolen suorittamasta 
tarkastuksesta laadittavaa 
tiivistelmäraporttia, mukaan luettuna 
tarkastajan nimi, ottaen asianmukaisesti 
huomioon liikesalaisuus ja muut 
kilpailunäkökohdat.

jotka koskevat 4 artiklassa säädettyä 
hallintojärjestelmää, 5 artiklassa säädettyä 
riskinhallintaa ja kaikkia riippumattoman
kolmannen osapuolen toimijoiden 
toimitusketjun vastuullisista liitteen II 
toimijoista tekemät tarkastukset, ottaen 
asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja 
muut kilpailunäkökohdat.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan, ja sillä varmistetaan, 
että raportointivaatimukset ovat johdonmukaisia OECD:n ohjeiden kanssa. Tämä sisältää 
vaatimuksen julkaista täydelliset kolmannen osapuolen suorittamat tarkastukset esimerkiksi 
tinaa, tantaalia ja volframia koskevan liitteen vaiheessa 5 A.2.1 kuvatun mukaisesti.

Tarkistus 437
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on raportoitava 
julkisesti mahdollisimman laajasti, myös 
internetissä ja vuosittain, vastuullista 
hankintaa koskevista toimitusketjunsa due 
diligence -periaatteista ja -käytännöistä. 
Raportissa on esitettävä toimet, jotka 
vastuullinen tuoja on toteuttanut 
noudattaakseen velvoitteet, jotka koskevat 
4 artiklassa säädettyä hallintojärjestelmää, 
5 artiklassa säädettyä riskinhallintaa ja 
kolmannen osapuolen suorittamasta 
tarkastuksesta laadittavaa 
tiivistelmäraporttia, mukaan luettuna 

5. Toimijoiden on julkaistava OECD:n 
due diligence -ohjeiden mukaisesti ja
mahdollisimman laajasti, myös internetissä 
ja vuosittain, vastuullista hankintaa 
koskevat toimitusketjunsa due diligence 
-periaatteet ja -käytännöt. Raportissa on 
esitettävä toimet, jotka toimija on 
toteuttanut noudattaakseen velvoitteita, 
jotka koskevat 4 artiklassa säädettyä 
hallintojärjestelmää, 5 artiklassa säädettyä 
riskinhallintaa ja kaikkia riippumattoman
kolmannen osapuolen toimijoiden 
toimitusketjun vastuullisista liitteen I a 
toimijoista tekemät tarkastukset, ottaen 
asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja 
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tarkastajan nimi, ottaen asianmukaisesti 
huomioon liikesalaisuus ja muut 
kilpailunäkökohdat.

muut kilpailunäkökohdat.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan, ja sillä varmistetaan, 
että raportointivaatimukset ovat johdonmukaisia OECD:n ohjeiden kanssa. Tämä sisältää 
vaatimuksen julkaista täydelliset kolmannen osapuolen suorittamat tarkastukset esimerkiksi 
tinaa, tantaalia ja volframia koskevan liitteen vaiheessa 5 A.2.1 kuvatun mukaisesti.

Tarkistus 438
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on raportoitava 
julkisesti mahdollisimman laajasti, myös 
internetissä ja vuosittain, vastuullista 
hankintaa koskevista toimitusketjunsa due 
diligence -periaatteista ja -käytännöistä. 
Raportissa on esitettävä toimet, jotka 
vastuullinen tuoja on toteuttanut 
noudattaakseen velvoitteet, jotka koskevat 
4 artiklassa säädettyä hallintojärjestelmää, 
5 artiklassa säädettyä riskinhallintaa ja 
kolmannen osapuolen suorittamasta 
tarkastuksesta laadittavaa 
tiivistelmäraporttia, mukaan luettuna
tarkastajan nimi, ottaen asianmukaisesti 
huomioon liikesalaisuus ja muut 
kilpailunäkökohdat.

5. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien tuojan 
on raportoitava julkisesti mahdollisimman 
laajasti, myös internetissä ja vuosittain,
vastuullista hankintaa koskevista 
toimitusketjunsa due diligence 
-periaatteista ja -käytännöistä. Raportissa 
on esitettävä toimet, jotka vastuullinen 
tuoja on toteuttanut noudattaakseen 
velvoitteita, jotka koskevat 4 artiklassa 
säädettyä hallintojärjestelmää, 5 artiklassa 
säädettyä riskinhallintaa ja kolmannen 
osapuolen suorittamasta tarkastuksesta 
laadittavaa tiivistelmäraporttia, mukaan 
luettuna tarkastajan nimi, ottaen 
asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja 
muut kilpailunäkökohdat.

Or. de
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Tarkistus 439
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on raportoitava 
julkisesti mahdollisimman laajasti, myös 
internetissä ja vuosittain, vastuullista 
hankintaa koskevista toimitusketjunsa due 
diligence -periaatteista ja -käytännöistä. 
Raportissa on esitettävä toimet, jotka 
vastuullinen tuoja on toteuttanut 
noudattaakseen velvoitteet, jotka koskevat 
4 artiklassa säädettyä hallintojärjestelmää, 
5 artiklassa säädettyä riskinhallintaa ja 
kolmannen osapuolen suorittamasta 
tarkastuksesta laadittavaa 
tiivistelmäraporttia, mukaan luettuna 
tarkastajan nimi, ottaen asianmukaisesti 
huomioon liikesalaisuus ja muut 
kilpailunäkökohdat.

5. Toimijoiden on raportoitava julkisesti 
mahdollisimman laajasti, myös internetissä 
ja vuosittain, vastuullista hankintaa 
koskevista toimitusketjunsa due diligence 
-periaatteista ja -käytännöistä. Raportissa 
on esitettävä toimet, jotka toimija on 
toteuttanut noudattaakseen velvoitteita, 
jotka koskevat 4 artiklassa säädettyä 
hallintojärjestelmää, 5 artiklassa säädettyä 
riskinhallintaa ja kaikkia riippumattoman
kolmannen osapuolen toimijoiden 
toimitusketjun alkupään toimijoista 
tekemiä tarkastuksia, ottaen 
asianmukaisesti huomioon liikesalaisuus ja 
muut kilpailunäkökohdat.

Or. en

Tarkistus 440
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen tuojan on raportoitava 
julkisesti mahdollisimman laajasti, myös 
internetissä ja vuosittain, vastuullista 
hankintaa koskevista toimitusketjunsa due 
diligence -periaatteista ja -käytännöistä. 
Raportissa on esitettävä toimet, jotka 

5. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien 
vastuullisen toimijan on raportoitava 
julkisesti mahdollisimman laajasti, myös 
internetissä ja vuosittain, vastuullista 
hankintaa koskevista toimitusketjunsa due 
diligence -periaatteista ja -käytännöistä. 
Raportissa on esitettävä toimet, jotka 
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vastuullinen tuoja on toteuttanut 
noudattaakseen velvoitteet, jotka koskevat 
4 artiklassa säädettyä hallintojärjestelmää, 
5 artiklassa säädettyä riskinhallintaa ja 
kolmannen osapuolen suorittamasta 
tarkastuksesta laadittavaa 
tiivistelmäraporttia, mukaan luettuna 
tarkastajan nimi, ottaen asianmukaisesti 
huomioon liikesalaisuus ja muut 
kilpailunäkökohdat.

vastuullinen toimija on toteuttanut 
noudattaakseen velvoitteita, jotka koskevat 
4 artiklassa säädettyä hallintojärjestelmää, 
5 artiklassa säädettyä riskinhallintaa ja 
kolmannen osapuolen suorittamasta 
tarkastuksesta laadittavaa 
tiivistelmäraporttia, mukaan luettuna 
tarkastajan nimi, ottaen asianmukaisesti 
huomioon liikesalaisuus ja muut 
kilpailunäkökohdat.

Or. en

Tarkistus 441
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Euroopan unionin alueen 
ulkopuolelta peräisin olevat vastuulliset 
liitteen II toimijat voivat jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen 15 artiklan 
1 kohdan mukaisiin raportteihin ja 
8 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
liittämistä varten toimittaa kyseiselle 
viranomaiselle

a) edellä olevan 1 ja 3 kohdan mukaiset 
asiakirjat ja

b) OECD:n due diligence -ohjeiden 
noudattamista koskevan kirjallisen 
ilmoituksen, joka sisältää sen nimen, 
osoitteen, täydelliset yhteystiedot ja 
kuvauksen sen kaupallisista toimista.

Or. en

Perustelu

Lisäyksellä avataan 8 artiklassa tarkoitettu valkoinen lista Euroopan unionin alueen 
ulkopuolelle sijoittautuneille liitteen II toimijoille. Näin EU voi lisätä kaupallista 
painoarvoaan ja vaikuttaa muiden yritysten ja toimitusketjun osien hankintakäyttäytymiseen 
ja helpottaa muiden kuin liitteen II toimijoihin kuuluvien eurooppalaisten yritysten due 
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diligence -järjestelmää. Näiden yritysten on toimitettava vakuutus siitä, että ne toteuttavat due 
diligence -järjestelmän tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus 442
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Euroopan unionin alueen 
ulkopuolelta peräisin olevat vastuulliset 
liitteen I a toimijat voivat jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen 15 artiklan 
1 kohdan mukaisiin raportteihin ja 
8 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
liittämistä varten toimittaa kyseiselle 
viranomaiselle

a) edellä olevan 1 ja 3 kohdan mukaiset 
asiakirjat ja

b) OECD:n due diligence -ohjeiden 
noudattamista koskevan kirjallisen 
ilmoituksen, joka sisältää sen nimen, 
osoitteen, täydelliset yhteystiedot ja 
kuvauksen sen kaupallisista toimista.

Or. en

Perustelu

Lisäyksellä avataan 8 artiklassa tarkoitettu valkoinen lista Euroopan unionin alueen 
ulkopuolelle sijoittautuneille liitteen I a toimijoille. Näin EU voi lisätä kaupallista 
painoarvoaan ja vaikuttaa muiden yritysten ja toimitusketjun osien hankintakäyttäytymiseen 
ja helpottaa muiden kuin liitteen I a toimijoihin kuuluvien eurooppalaisten yritysten due 
diligence -järjestelmää. Näiden yritysten on toimitettava vakuutus siitä, että ne toteuttavat due 
diligence -järjestelmän tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus 443
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Euroopan unionin alueen 
ulkopuolelta peräisin olevat vastuulliset 
toimitusketjun alkupään toimijat voivat 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
15 artiklan 1 kohdan mukaisiin 
raportteihin ja 8 artiklassa tarkoitettuun 
luetteloon liittämistä varten toimittaa 
kyseiselle viranomaiselle

a) edellä olevan 1 ja 3 kohdan mukaiset 
asiakirjat ja

b) OECD:n due diligence -ohjeiden 
noudattamista koskevan kirjallisen 
ilmoituksen, joka sisältää sen nimen, 
osoitteen, täydelliset yhteystiedot ja 
kuvauksen sen kaupallisista toimista.

Or. en

Perustelu

Näin myös Euroopan unionin alueen ulkopuoliset vastuulliset pullonkaulakohdat voidaan 
lisätä valkoiselle listalle, minkä avulla lisätään avoimuutta toimitusketjun loppupään 
toimijoille.

Tarkistus 444
Marielle de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla

Sulattamoiden ja jalostamoiden due 
diligence -velvoitteet

1. Sulattamot ja jalostamot, joissa 
mineraaleja ja niiden rikasteita 
jalostetaan ja tuodaan maahan, ovat 
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velvollisia soveltamaan unionin due 
diligence -järjestelmää toimitusketjuun, 
tai sellaista due diligence -järjestelmää, 
jonka vastaavuuden unionin 
sertifiointiviranomaiset ovat tunnustaneet.

2. Unionin sertifiointiviranomaiset 
varmistavat, että EU:n sulattamoissa ja 
jalostamoissa sovelletaan asianmukaisesti 
unionin due diligence -järjestelmää. Jos 
velvoitteita ei noudateta, viranomaiset 
ilmoittavat siitä sulattamolle tai 
jalostamolle ja kehottavat niitä 
toteuttamaan korjaavia toimia unionin 
due diligence -järjestelmän 
noudattamiseksi. Jos velvoitteiden 
noudattamatta jättäminen jatkuu, unionin 
sertifiointiviranomaiset määräävät 
seuraamuksia tämän asetuksen 
rikkomisen johdosta. Niiden voimassaolo 
lakkaa heti, kun sulattamo tai jalostamo 
noudattaa tämän asetuksen säännöksiä.

Or. fr

Perustelu

Sulattamot ja jalostamot ovat toimitusketjun avainasemassa olevia toimijoita, koska ne 
toteuttavat toimia mineraalien jalostamisen yhteydessä. Ne ovat siis paremmassa asemassa 
keräämään, ilmoittamaan ja tarkistamaan tietoja, jotka koskevat mineraalien alkuperää ja eri 
toimijoita, joiden hallussa mineraalit ovat olleet. Tästä syystä niihin olisi sovellettava 
asetusta.

Tarkistus 445
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla

Toimialakohtaiset järjestelyt

1. Asianomaiset toimialajärjestöt voivat 
siirtymäkauden aikana esittää komissiolle 
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hakemuksen siitä, että toimialakohtainen 
järjestely tunnustetaan tämän asetuksen 
vaatimuksia vastaavaksi.

Hakemuksen tueksi on esitettävä 
todisteita ja tietoja.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
hakemuksia voi esittää vain tämän 
asetuksen voimaantulohetkellä olemassa 
olevien toimialakohtaisten järjestelyjen 
osalta.

3. Jos komissio toteaa tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen todisteiden ja 
tietojen perusteella, että 
toimialakohtainen järjestely, kun 
vastuullinen toimija sitä tehokkaasti 
soveltaa, mahdollistaa asetuksen 4, 5, 6 ja
7 artiklassa asetettujen velvoitteiden 
noudattamisen, se tunnustaa haetun 
vastaavuuden.

4. Asianomaisten osapuolten on 
ilmoitettava komissiolle mahdollisista 
muutoksista tai päivityksistä 
toimialakohtaiseen järjestelyyn, jonka 
vastaavuus on tunnustettu 3 kohdan 
mukaisesti.

5. Komissio peruuttaa vastaavuuden 
tunnustamisen, jos se toteaa, että 
toimialakohtaiseen järjestelyyn tehdyt 
muutokset vaarantavat vastuullisen 
toimijan kyvyn täyttää asetuksen 4, 5, 6 ja 
7 artiklassa asetetut velvoitteet, tai jos 
vastuullisten tuojien toistuvat ja 
merkittävät määräysten rikkomiset 
liittyvät järjestelyssä ilmeneviin 
puutteisiin.

6. Komissio perustaa internet-pohjaisen 
rekisterin toimialakohtaisista 
järjestelyistä, joiden vastaavuus on 
tunnustettu, ja pitää rekisterin 
ajantasaisena.

7. Sellaisten mineraalien ja metallien 
parissa toimivat vastuulliset toimijat, 
joiden osalta voidaan todistaa, että ne on 
hankittu yksinomaan tunnustetusti 
vastaavan toimialakohtaisen järjestelyn 
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sertifioimilta osapuolilta, tai jotka on 
suoraan sertifioitu tunnustetusti 
vastaavan toimialakohtaisen järjestelyn 
mukaisesti, on jätettävä riippumattoman 
kolmannen osapuolen suorittaman 
tarkastuksen ulkopuolelle. Tällainen 
sertifiointi on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 446
Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla

Toimialakohtaiset järjestelyt

1. Asianomaiset toimialajärjestöt voivat 
siirtymäkauden aikana esittää komissiolle 
hakemuksen siitä, että toimialakohtainen 
järjestely akkreditoidaan tämän asetuksen 
vaatimusten nojalla. Hakemuksen tueksi 
on esitettävä todisteita ja tietoja.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
hakemuksia voi esittää vain tämän 
asetuksen voimaantulohetkellä olemassa 
olevien toimialakohtaisten järjestelyjen 
osalta.

3. Jos komissio toteaa tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen todisteiden ja 
tietojen perusteella, että 
toimialakohtainen järjestely, kun 
vastuullinen tuoja sitä tehokkaasti 
soveltaa, mahdollistaa asetuksen 4, 5, 6 ja 
7 artiklassa asetettujen velvoitteiden 
noudattamisen, se myöntää haetun 
akkreditoinnin.

4. Asianomaisten osapuolten on 
ilmoitettava komissiolle mahdollisista 
muutoksista tai päivityksistä 
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toimialakohtaiseen järjestelyyn, jota 
varten akkreditointi on myönnetty 
3 kohdan mukaisesti.

5. Komissio peruuttaa akkreditoinnin, jos 
se toteaa, että toimialakohtaiseen 
järjestelyyn tehdyt muutokset vaarantavat 
vastuullisen 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.

6. Komissio perustaa internet-pohjaisen 
rekisterin toimialakohtaisista 
järjestelyistä, joille on myönnetty 
akkreditointi, ja pitää rekisterin 
ajantasaisena.

7. Sellaisten mineraalien ja metallien 
vastuulliset tuojat, joiden osalta voidaan 
todistaa, että ne on hankittu yksinomaan 
akkreditoidun toimialakohtaisen 
järjestelyn sertifioimilta osapuolilta, tai 
jotka on suoraan sertifioitu akkreditoidun 
toimialakohtaisen järjestelyn mukaisesti, 
on jätettävä riippumattoman kolmannen 
osapuolen suorittaman tarkastuksen 
ulkopuolelle. Tällainen sertifiointi on 
ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 447
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Luettelo vastuullisista sulattamoista ja 
jalostamoista

Luettelo vastuullisista liitteen II 
toimijoista

Or. en
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Perustelu

Tällä hetkellä luettelo on rajoitettu sulattamoihin ja jalostamoihin. Ne ovat monien metallien 
toimitusketjujen asianomaisia pullonkaulakohtia. Ne eivät kuitenkaan ole sellaisten muiden 
mineraalien toimitusketjujen asianomaisia pullonkaulakohtia, jotka kuuluvat tarkistetun 
asetuksen materiaaleja koskevaan soveltamisalaan. Katso edellä materiaaleja koskeva 
soveltamisala. Lisäämällä kohta ”liitteen II toimijoista” voidaan nimittää muita asianomaisia 
toimitusketjun pullonkaulakohtia ja sisällyttää ne luetteloon.

Tarkistus 448
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Luettelo vastuullisista sulattamoista ja 
jalostamoista

Luettelo vastuullisista liitteen I a 
toimijoista

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä luettelo on rajoitettu sulattamoihin ja jalostamoihin. Ne ovat monien metallien 
toimitusketjujen asianomaisia pullonkaulakohtia. Ne eivät kuitenkaan ole sellaisten muiden 
mineraalien toimitusketjujen asianomaisia pullonkaulakohtia, jotka kuuluvat tarkistetun 
asetuksen materiaaleja koskevaan soveltamisalaan. Katso edellä materiaaleja koskeva 
soveltamisala. Lisäämällä kohta ”liitteen I a toimijoista” voidaan nimittää muita 
asianomaisia toimitusketjun pullonkaulakohtia ja sisällyttää ne luetteloon.

Tarkistus 449
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Luettelo vastuullisista sulattamoista ja Luettelo vastuullisista toimitusketjun 
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jalostamoista alkupään toimijoista

Or. en

Perustelu

Tähän ja 7 ja 15 artiklaan tehtävillä muutoksilla varmistetaan, että valkoinen lista sisältää 
ainoastaan due diligence -toimet tekeviä pullonkaulakohtien toimijoita. Komission 
ehdotuksessa oli riittävää, että sulattamo tai jalostamo kuuluu vastuullisten tuojien 
toimitusketjuun. Uusien muutosten jälkeen pullonkaulakohtien toimijoiden on osoitettava, että 
ne toimivat todellisuudessa vastuullisesti, ja komission tarkistettava se.

Tarkistus 450
Paul Rübig, Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti 
saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa 
tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien 
tietojen perusteella päätöksen, jossa 
luetellaan tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien vastuullisten 
sulattamoiden ja jalostamoiden nimet ja 
osoitteet.

1. Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti 
saataville EU:n laajuisen toimivaltaisen 
viranomaisen 15 artiklassa tarkoitetuissa 
kertomuksissa toimittamien tietojen 
perusteella päätöksen, jossa luetellaan 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
mineraalien vastuullisten sulattamoiden ja 
jalostamoiden nimet ja osoitteet.

Or. en

Tarkistus 451
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti 
saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa 
tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien 
tietojen perusteella päätöksen, jossa 

1. Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti 
saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa 
tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien 
tietojen perusteella päätöksen, jossa 
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luetellaan tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien
vastuullisten sulattamoiden ja 
jalostamoiden nimet ja osoitteet.

luetellaan vastuullisten liitteen II 
toimijoiden nimet ja osoitteet.

Or. en

Perustelu

Komission luettelo on määritetty luetteloksi kaikista vastuullisen tuojan toimitusketjun 
sulattamoista ja jalostamoista riippumatta siitä, täyttävätkö kyseiset EU:ssa tai sen 
ulkopuolella sijaitsevat sulattamot tai jalostamot OECD:n standardit vai eivät. Jotta 
luettelosta saataisiin todella kannustava, niiden pitäisi muun muassa raportoida julkisesti due 
diligence -järjestelmästään ja antaa tarkastuksensa saataville OECD:n ohjeiden mukaisesti. 
Tämän järjestelmän pitäisi myös olla avoinna sulattamoille/jalostamoille, jotka eivät ole tällä 
hetkellä eurooppalaisten yritysten toimitusketjussa.

Tarkistus 452
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti 
saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa 
tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien 
tietojen perusteella päätöksen, jossa 
luetellaan tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien
vastuullisten sulattamoiden ja 
jalostamoiden nimet ja osoitteet.

1. Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti 
saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa 
tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien 
tietojen perusteella päätöksen, jossa 
luetellaan vastuullisten liitteen I a 
toimijoiden nimet ja osoitteet.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa luettelo on määritetty luetteloksi kaikista vastuullisen tuojan 
toimitusketjun sulattamoista ja jalostamoista riippumatta siitä, täyttävätkö kyseiset EU:ssa tai 
sen ulkopuolella sijaitsevat sulattamot tai jalostamot OECD:n standardit vai eivät. Jotta 
luettelosta saataisiin todella kannustava, niiden pitäisi muun muassa raportoida julkisesti due 
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diligence -järjestelmästään ja antaa tarkastuksensa saataville OECD:n ohjeiden mukaisesti. 
Tämän järjestelmän pitäisi myös olla avoinna sulattamoille/jalostamoille, jotka eivät ole tällä 
hetkellä eurooppalaisten yritysten toimitusketjussa.

Tarkistus 453
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti 
saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa 
tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien 
tietojen perusteella päätöksen, jossa 
luetellaan tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien vastuullisten 
sulattamoiden ja jalostamoiden nimet ja 
osoitteet.

1. Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti 
saataville sekä internetissä että 
asianmukaisten tiedotus- ja 
viestintäkanavien välityksellä 
jäsenvaltioiden 15 artiklassa tarkoitetuissa 
kertomuksissa toimittamien tietojen 
perusteella päätöksen, jossa luetellaan 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
mineraalien vastuullisten sulattamoiden ja 
jalostamoiden nimet ja osoitteet.

Or. en

Tarkistus 454
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti 
saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa 
tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien 
tietojen perusteella päätöksen, jossa 
luetellaan tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien
vastuullisten sulattamoiden ja 
jalostamoiden nimet ja osoitteet.

1. Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti 
saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa 
tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien 
tietojen perusteella päätöksen, jossa 
luetellaan vastuullisten toimitusketjun 
alkupään toimijoiden nimet ja osoitteet.

Or. en
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Tarkistus 455
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio yksilöi 1 kohdassa 
tarkoitetusta luettelosta ne vastuulliset 
sulattamot ja jalostamot, jotka suorittavat 
hankintoja – ainakin osittain –
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta.

2. Komissio yksilöi 1 kohdassa 
tarkoitetusta luettelosta ne vastuulliset 
liitteen II toimijat, jotka suorittavat 
hankintoja – ainakin osittain –
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu materiaaleja koskevaan laajempaan soveltamisalaan, kuten edellä.

Tarkistus 456
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio yksilöi 1 kohdassa 
tarkoitetusta luettelosta ne vastuulliset 
sulattamot ja jalostamot, jotka suorittavat 
hankintoja – ainakin osittain –
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta.

2. Komissio yksilöi 1 kohdassa 
tarkoitetusta luettelosta ne vastuulliset 
liitteen I a toimijat, jotka suorittavat 
hankintoja – ainakin osittain –
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu materiaaleja koskevaan laajempaan soveltamisalaan, kuten edellä.
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Tarkistus 457
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio yksilöi 1 kohdassa 
tarkoitetusta luettelosta ne vastuulliset 
sulattamot ja jalostamot, jotka suorittavat 
hankintoja – ainakin osittain –
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta.

2. Komissio yksilöi 1 kohdassa 
tarkoitetusta luettelosta ne vastuulliset 
sulattamot ja jalostamot, jotka suorittavat 
hankintoja – ainakin osittain –
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta.
Tämä luettelo laaditaan ottamalla 
huomioon olemassa olevat alan, 
hallitusten tai muut due diligence 
-järjestelmät, jotka kattavat tämän 
asetuksen liitteessä I määriteltyyn 
soveltamisalaan kuuluvat mineraalit ja 
metallit. 

Or. en

Tarkistus 458
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio yksilöi 1 kohdassa 
tarkoitetusta luettelosta ne vastuulliset 
sulattamot ja jalostamot, jotka suorittavat 
hankintoja – ainakin osittain –
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta.

2. Komissio yksilöi 1 kohdassa 
tarkoitetusta luettelosta ne vastuulliset 
toimitusketjun alkupään toimijat, jotka 
suorittavat hankintoja – ainakin osittain –
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta.

Or. en

Tarkistus 459
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy luettelon liitteessä 
II esitetyn mallin ja 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun 
sääntelymenettelyn mukaisesti. Asiassa 
kuullaan OECD:n sihteeristöä.

3. Komissio hyväksyy luettelon
liitteessä III esitetyn mallin mukaisesti. 
Asiassa kuullaan OECD:n sihteeristöä.

Or. en

Perustelu

Liitteiden numerointi uudelleen.

Tarkistus 460
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy luettelon liitteessä II 
esitetyn mallin ja 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti. 
Asiassa kuullaan OECD:n sihteeristöä.

3. Komissio hyväksyy luettelon liitteessä II 
esitetyn mallin mukaisesti. Asiassa 
kuullaan OECD:n sihteeristöä.

Or. en

Tarkistus 461
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio päivittää luetteloon sisältyvät 
tiedot säännöllisesti. Komissio poistaa 

4. Komissio päivittää luetteloon sisältyvät 
tiedot säännöllisesti vähintään kuuden 
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luettelosta sellaisten sulattamoiden ja 
jalostamoiden nimet, joita jäsenvaltiot 
eivät enää tunnusta 14 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti vastuullisiksi tuojiksi, tai 
sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden 
nimet, jotka kuuluvat sellaisten tuojien 
toimitusketjuun, joita ei enää tunnusteta 
vastuullisiksi tuojiksi.

kuukauden välein. Komissio poistaa 
luettelosta sellaisten liitteen II toimijoiden
nimet, joita jäsenvaltiot eivät enää tunnusta 
14 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
vastuullisiksi liitteen II toimijoiksi.

Or. en

Perustelu

Viittaukset ”vastuullisiin sulattamoihin ja jalostamoihin” sekä ”vastuullisiin tuojiin” 
muutetaan ”liitteen II toimijoihin" kuten edellä. Nämä muutokset perustuvat siihen, että 
luettelo sisältää nyt muita nimettyjä pullonkaulakohtia muiden varojen toimitusketjuissa, ja 
tarkistuksiin, joiden tarkoituksena on varmistaa, että luettelo ei sisällä sulattamoita tai 
jalostamoita, jotka eivät ole tässä asetuksessa edellytetyn due diligence -järjestelmän 
mukaisia mutta jotka ovat vaatimukset täyttävien yritysten toimitusketjuissa.

Tarkistus 462
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio päivittää luetteloon sisältyvät 
tiedot säännöllisesti. Komissio poistaa 
luettelosta sellaisten sulattamoiden ja 
jalostamoiden nimet, joita jäsenvaltiot 
eivät enää tunnusta 14 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti vastuullisiksi tuojiksi, tai 
sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden 
nimet, jotka kuuluvat sellaisten tuojien 
toimitusketjuun, joita ei enää tunnusteta 
vastuullisiksi tuojiksi.

4. Komissio päivittää luetteloon sisältyvät 
tiedot säännöllisesti vähintään kuuden 
kuukauden välein. Komissio poistaa 
luettelosta sellaisten liitteen I a toimijoiden
nimet, joita jäsenvaltiot eivät enää tunnusta 
14 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
vastuullisiksi liitteen I a toimijoiksi.

Or. en
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Perustelu

Viittaukset ”vastuullisiin sulattamoihin ja jalostamoihin” sekä ”vastuullisiin tuojiin” 
muutetaan ”liitteen I a toimijoihin" kuten edellä. Nämä muutokset perustuvat siihen, että 
luettelo sisältää nyt muita nimettyjä pullonkaulakohtia muiden varojen toimitusketjuissa, ja 
tarkistuksiin, joiden tarkoituksena on varmistaa, että luettelo ei sisällä sulattamoita tai 
jalostamoita, jotka eivät ole tässä asetuksessa edellytetyn due diligence -järjestelmän 
mukaisia mutta jotka ovat vaatimukset täyttävien yritysten toimitusketjuissa.

Tarkistus 463
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio päivittää luetteloon sisältyvät 
tiedot säännöllisesti. Komissio poistaa 
luettelosta sellaisten sulattamoiden ja 
jalostamoiden nimet, joita jäsenvaltiot 
eivät enää tunnusta 14 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti vastuullisiksi tuojiksi, tai 
sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden 
nimet, jotka kuuluvat sellaisten tuojien 
toimitusketjuun, joita ei enää tunnusteta 
vastuullisiksi tuojiksi.

4. Komissio päivittää luetteloon sisältyvät 
tiedot säännöllisesti vähintään kuuden 
kuukauden välein. Komissio poistaa 
luettelosta sellaisten toimitusketjun 
alkupään toimijoiden nimet, joita 
jäsenvaltiot eivät enää tunnusta 14 artiklan 
3 kohdan mukaisesti vastuullisiksi 
toimitusketjun alkupään toimijoiksi.

Or. en

Tarkistus 464
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio päivittää luetteloon sisältyvät 
tiedot säännöllisesti. Komissio poistaa 
luettelosta sellaisten sulattamoiden ja 
jalostamoiden nimet, joita jäsenvaltiot eivät 
enää tunnusta 14 artiklan 3 kohdan 

4. Komissio päivittää luetteloon sisältyvät 
tiedot säännöllisesti. Komissio poistaa 
luettelosta sellaisten sulattamoiden ja 
jalostamoiden nimet, joita jäsenvaltiot eivät 
enää tunnusta 14 artiklan 3 kohdan 
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mukaisesti vastuullisiksi tuojiksi, tai 
sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden 
nimet, jotka kuuluvat sellaisten tuojien 
toimitusketjuun, joita ei enää tunnusteta 
vastuullisiksi tuojiksi.

mukaisesti vastuullisiksi tuojiksi, tai 
sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden 
nimet, jotka kuuluvat sellaisten tuojien 
toimitusketjuun, joita ei enää tunnusteta 
vastuullisiksi toimijoiksi.

Or. en

Tarkistus 465
Paul Rübig, Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset

EU:n laajuiset toimivaltaiset viranomaiset

Or. en

Tarkistus 466
Paul Rübig, Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai 
useampi toimivaltainen viranomainen, 
joka on vastuussa tämän asetuksen 
soveltamisesta.

Yksi EU:n laajuinen toimivaltainen 
viranomainen on vastuussa tämän 
asetuksen soveltamisesta.

Or. en

Tarkistus 467
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai 
useampi toimivaltainen viranomainen, joka 
on vastuussa tämän asetuksen 
soveltamisesta.

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai 
useampi toimivaltainen viranomainen, joka 
vastaanottaa tuojien raportit ja tutkii 
niiden perusteella, onko asetusta 
noudatettu.

Or. de

Tarkistus 468
Paul Rübig, Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
toimivaltaisten viranomaisten nimet ja 
osoitteet komissiolle kolmen kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle kaikista 
toimivaltaisten viranomaisten nimien tai 
osoitteiden muutoksista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 469
Paul Rübig, Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tekee päätöksen 
toimivaltaisten viranomaisten luettelon 
julkaisemisesta, myös internetissä, 
liitteessä III esitetyn mallin ja 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun
sääntelymenettelyn mukaisesti. Komissio 

2. Komissio julkaisee, myös internetissä, 
kaikki asiaankuuluvat tiedot EU:n 
laajuisesta toimivaltaisesta 
viranomaisesta.
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päivittää luettelon säännöllisesti.

Or. en

Tarkistus 470
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tekee päätöksen 
toimivaltaisten viranomaisten luettelon 
julkaisemisesta, myös internetissä, 
liitteessä III esitetyn mallin ja 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun 
sääntelymenettelyn mukaisesti. Komissio 
päivittää luettelon säännöllisesti.

2. Komissio tekee päätöksen 
toimivaltaisten viranomaisten luettelon 
julkaisemisesta, myös internetissä, 
liitteessä III esitetyn mallin mukaisesti. 
Komissio päivittää luettelon säännöllisesti.

Or. en

Perustelu

Liitteiden numerointi uudelleen.

Tarkistus 471
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tekee päätöksen 
toimivaltaisten viranomaisten luettelon 
julkaisemisesta, myös internetissä, 
liitteessä III esitetyn mallin ja 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun 
sääntelymenettelyn mukaisesti. Komissio 
päivittää luettelon säännöllisesti.

2. Komissio tekee päätöksen 
toimivaltaisten viranomaisten luettelon 
julkaisemisesta, myös internetissä, 
liitteessä III esitetyn mallin mukaisesti. 
Komissio päivittää luettelon säännöllisesti.
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Or. en

Tarkistus 472
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastuullisia tuojia koskevat 
jälkitarkastukset

Toimijoita koskevat jälkitarkastukset

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan.

Tarkistus 473
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastuullisia tuojia koskevat 
jälkitarkastukset

Toimijoita koskevat jälkitarkastukset

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan.

Tarkistus 474
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastuullisia tuojia koskevat 
jälkitarkastukset

Toimijoita koskevat jälkitarkastukset

Or. en

Tarkistus 475
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastuullisia tuojia koskevat 
jälkitarkastukset

Vastuullisia toimijoita koskevat 
jälkitarkastukset

Or. en

Tarkistus 476
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 kuuluvat toimijat
noudattavat tämän asetuksen 4, 5, 6 ja 
7 artiklan mukaisia velvoitteitaan.

Or. en
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Perustelu

Muutos perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan.

Tarkistus 477
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

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 kuuluvat toimijat
noudattavat tämän asetuksen 4, 5, 6 ja 
7 artiklan mukaisia velvoitteitaan.

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan.

Tarkistus 478
Joachim Schuster

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 

1. Jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on suoritettava 
asianmukaisia jälkitarkastuksia sen 
varmistamiseksi, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai 
metallien tuojat noudattavat tämän 
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ilmoittautuneet tuojat noudattavat tämän 
asetuksen 4, 5, 6 ja 7 artiklan mukaisia 
velvoitteitaan.

asetuksen 4, 5, 6 ja 7 artiklan mukaisia 
velvoitteitaan.

Or. de

Tarkistus 479
Emma McClarkin
ECR-ryhmän puolesta

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 480
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on suoritettava 
asianmukaisia jälkitarkastuksia sen 
varmistamiseksi, että tämän asetuksen 

1. Jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on suoritettava 
asianmukaisia jälkitarkastuksia sen 
varmistamiseksi, että tämän asetuksen 
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soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai 
metallien vastuullisiksi tuojiksi
ilmoittautuneet tuojat noudattavat tämän 
asetuksen 4, 5, 6 ja 7 artiklan mukaisia 
velvoitteitaan.

soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai 
metallien parissa toimiviksi vastuullisiksi
toimijoiksi ilmoittautuneet toimijat
noudattavat tämän asetuksen 4, 5, 6 ja 
7 artiklan mukaisia velvoitteitaan.

Or. en

Tarkistus 481
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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 kuuluvat toimijat
noudattavat tämän asetuksen 4, 5, 6 ja 
7 artiklan mukaisia velvoitteitaan.

Or. en

Tarkistus 482
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset on suoritettava riskipohjaista 
lähestymistapaa noudattaen. Lisäksi 
tarkastuksia voidaan tehdä, kun 
toimivaltaisella viranomaisella on asiaa 
koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, 
noudattaako vastuullinen tuoja tätä 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset on suoritettava riskipohjaista 
lähestymistapaa noudattaen. Lisäksi 
tarkastuksia voidaan tehdä, kun 
toimivaltaisella viranomaisella on asiaa 
koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, 
noudattaako toimija tätä asetusta, mukaan 
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asetusta, mukaan lukien tiedot, jotka 
perustuvat kolmansien osapuolten 
ilmaisemiin perusteltuihin huoliin.

lukien tiedot, jotka perustuvat kolmansien 
osapuolten ilmaisemiin perusteltuihin 
huoliin.

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan.

Tarkistus 483
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset on suoritettava riskipohjaista 
lähestymistapaa noudattaen. Lisäksi 
tarkastuksia voidaan tehdä, kun 
toimivaltaisella viranomaisella on asiaa 
koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, 
noudattaako vastuullinen tuoja tätä 
asetusta, mukaan lukien tiedot, jotka 
perustuvat kolmansien osapuolten 
ilmaisemiin perusteltuihin huoliin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset on suoritettava jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten 
vahvistamien yhtenäisten ja 
yhdenmukaisten valvontaperusteiden ja 
-mekanismien pohjalta riskipohjaista 
lähestymistapaa noudattaen. Lisäksi 
tarkastuksia voidaan tehdä, kun 
toimivaltaisella viranomaisella on asiaa 
koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, 
noudattaako vastuullinen tuoja tätä 
asetusta, mukaan lukien tiedot, jotka 
perustuvat kolmansien osapuolten 
ilmaisemiin perusteltuihin huoliin.

Or. it

Tarkistus 484
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset on suoritettava riskipohjaista 
lähestymistapaa noudattaen. Lisäksi 
tarkastuksia voidaan tehdä, kun 
toimivaltaisella viranomaisella on asiaa 
koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, 
noudattaako vastuullinen tuoja tätä 
asetusta, mukaan lukien tiedot, jotka 
perustuvat kolmansien osapuolten 
ilmaisemiin perusteltuihin huoliin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset on suoritettava riskipohjaista 
lähestymistapaa noudattaen. Lisäksi 
tarkastuksia voidaan tehdä, kun 
toimivaltaisella viranomaisella on asiaa 
koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, 
noudattaako toimija tätä asetusta, mukaan 
lukien tiedot, jotka perustuvat kolmansien 
osapuolten ilmaisemiin perusteltuihin 
huoliin.

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan.

Tarkistus 485
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset on suoritettava riskipohjaista 
lähestymistapaa noudattaen. Lisäksi 
tarkastuksia voidaan tehdä, kun 
toimivaltaisella viranomaisella on asiaa 
koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, 
noudattaako vastuullinen tuoja tätä 
asetusta, mukaan lukien tiedot, jotka 
perustuvat kolmansien osapuolten 
ilmaisemiin perusteltuihin huoliin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset on suoritettava riskipohjaista 
lähestymistapaa noudattaen. Lisäksi 
tarkastuksia voidaan tehdä, kun 
toimivaltaisella viranomaisella on asiaa 
koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, 
noudattaako tuoja tätä asetusta, mukaan 
lukien tiedot, jotka perustuvat kolmansien 
osapuolten ilmaisemiin perusteltuihin 
huoliin.

Or. de

Tarkistus 486
Christofer Fjellner
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset on suoritettava riskipohjaista 
lähestymistapaa noudattaen. Lisäksi 
tarkastuksia voidaan tehdä, kun 
toimivaltaisella viranomaisella on asiaa 
koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, 
noudattaako vastuullinen tuoja tätä 
asetusta, mukaan lukien tiedot, jotka 
perustuvat kolmansien osapuolten 
ilmaisemiin perusteltuihin huoliin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset on suoritettava riskipohjaista 
lähestymistapaa noudattaen. Lisäksi 
tarkastuksia on tehtävä, kun 
toimivaltaisella viranomaisella on asiaa 
koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, 
noudattaako vastuullinen tuoja tätä 
asetusta, mukaan lukien tiedot, jotka 
perustuvat kolmansien osapuolten 
ilmaisemiin perusteltuihin huoliin.

Or. en

Tarkistus 487
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset on suoritettava riskipohjaista 
lähestymistapaa noudattaen. Lisäksi 
tarkastuksia voidaan tehdä, kun 
toimivaltaisella viranomaisella on asiaa 
koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, 
noudattaako vastuullinen tuoja tätä 
asetusta, mukaan lukien tiedot, jotka 
perustuvat kolmansien osapuolten 
ilmaisemiin perusteltuihin huoliin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset on suoritettava riskipohjaista 
lähestymistapaa noudattaen. Lisäksi 
tarkastuksia on tehtävä, kun 
toimivaltaisella viranomaisella on asiaa 
koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, 
noudattaako vastuullinen toimija tätä 
asetusta, mukaan lukien tiedot, jotka 
perustuvat kolmansien osapuolten 
ilmaisemiin perusteltuihin huoliin.

Or. en

Tarkistus 488
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutkitaan vastuullisen tuojan
toimitusketjun due diligence -velvoitteiden 
täytäntöönpano, mukaan luettuna 
hallintojärjestelmä, riskinhallinta, 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittama tarkastus ja tietojen 
ilmoittaminen,

a) tutkitaan toimijan toimitusketjun due 
diligence -velvoitteiden täytäntöönpano, 
mukaan luettuna hallintojärjestelmä, 
riskinhallinta, riippumattoman kolmannen 
osapuolen suorittama tarkastus ja tietojen 
ilmoittaminen,

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan.

Tarkistus 489
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutkitaan vastuullisen tuojan
toimitusketjun due diligence -velvoitteiden 
täytäntöönpano, mukaan luettuna 
hallintojärjestelmä, riskinhallinta, 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittama tarkastus ja tietojen 
ilmoittaminen,

a) tutkitaan toimijan toimitusketjun due 
diligence -velvoitteiden täytäntöönpano, 
mukaan luettuna hallintojärjestelmä, 
riskinhallinta, riippumattoman kolmannen 
osapuolen suorittama tarkastus ja tietojen 
ilmoittaminen,

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan.
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Tarkistus 490
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutkitaan vastuullisen tuojan 
toimitusketjun due diligence -velvoitteiden 
täytäntöönpano, mukaan luettuna 
hallintojärjestelmä, riskinhallinta, 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittama tarkastus ja tietojen 
ilmoittaminen,

a) tutkitaan tuojan toimitusketjun due 
diligence -velvoitteiden täytäntöönpano, 
mukaan luettuna hallintojärjestelmä, 
riskinhallinta, riippumattoman kolmannen 
osapuolen suorittama tarkastus ja tietojen 
ilmoittaminen,

Or. de

Tarkistus 491
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutkitaan vastuullisen tuojan
toimitusketjun due diligence -velvoitteiden 
täytäntöönpano, mukaan luettuna 
hallintojärjestelmä, riskinhallinta, 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittama tarkastus ja tietojen 
ilmoittaminen,

a) tutkitaan toimijan toimitusketjun due 
diligence -velvoitteiden täytäntöönpano, 
mukaan luettuna hallintojärjestelmä, 
riskinhallinta, riippumattoman kolmannen 
osapuolen suorittama tarkastus ja tietojen 
ilmoittaminen,

Or. en

Tarkistus 492
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) tutkitaan vastuullisen tuojan
toimitusketjun due diligence -velvoitteiden 
täytäntöönpano, mukaan luettuna 
hallintojärjestelmä, riskinhallinta, 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittama tarkastus ja tietojen 
ilmoittaminen,

a) tutkitaan vastuullisen toimijan
toimitusketjun due diligence -velvoitteiden 
täytäntöönpano, mukaan luettuna 
hallintojärjestelmä, riskinhallinta, 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
suorittama tarkastus ja tietojen 
ilmoittaminen,

Or. en

Tarkistus 493
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tutkitaan asiakirjat ja rekisterit, jotka 
osoittavat toimitusketjun due diligence 
-velvoitteiden asianmukaisen 
noudattamisen,

b) tutkitaan asiakirjat ja rekisterit, jotka 
osoittavat toimitusketjun due diligence 
-velvoitteita koskevien OECD:n ohjeiden
asianmukaisen noudattamisen,

Or. de

Tarkistus 494
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkitaan raportointivaatimukset 
7 artiklassa säädetyn soveltamisalan, 
tavoitteen ja periaatteiden mukaisesti,

Or. en



PE549.420v01-00 286/334 AM\1051627FI.doc

FI

Perustelu

Perustuu edellä 7 artiklassa esitettyihin raportointivaatimusten muutoksiin.

Tarkistus 495
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkitaan raportointivaatimukset 
7 artiklassa säädetyn soveltamisalan, 
tavoitteen ja periaatteiden mukaisesti,

Or. en

Perustelu

Perustuu edellä 7 artiklassa esitettyihin raportointivaatimusten muutoksiin.

Tarkistus 496
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkitaan raportointivaatimukset 
7 artiklassa säädetyn soveltamisalan, 
tavoitteen ja periaatteiden mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 497
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vastuullisten tuojien on annettava 
kaikki mahdollinen apu, jolla helpotetaan 
1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten 
tekemistä, etenkin järjestämällä pääsy 
toimitiloihin ja esittämällä asiakirjat tai 
rekisterit.

4. Toimijoiden on annettava kaikki 
mahdollinen apu, jolla helpotetaan 
1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten 
tekemistä, etenkin järjestämällä pääsy 
toimitiloihin ja esittämällä asiakirjat tai 
rekisterit.

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan.

Tarkistus 498
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vastuullisten tuojien on annettava 
kaikki mahdollinen apu, jolla helpotetaan 
1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten 
tekemistä, etenkin järjestämällä pääsy 
toimitiloihin ja esittämällä asiakirjat tai 
rekisterit.

4. Toimijoiden on annettava kaikki 
mahdollinen apu, jolla helpotetaan 
1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten 
tekemistä, etenkin järjestämällä pääsy 
toimitiloihin ja esittämällä asiakirjat tai 
rekisterit.

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan.

Tarkistus 499
Joachim Schuster
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vastuullisten tuojien on annettava 
kaikki mahdollinen apu, jolla helpotetaan 
1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten 
tekemistä, etenkin järjestämällä pääsy 
toimitiloihin ja esittämällä asiakirjat tai 
rekisterit.

4. Tuojien on annettava kaikki mahdollinen 
apu, jolla helpotetaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tarkastusten tekemistä, 
etenkin järjestämällä pääsy toimitiloihin ja 
esittämällä asiakirjat tai rekisterit.

Or. de

Tarkistus 500
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vastuullisten tuojien on annettava 
kaikki mahdollinen apu, jolla helpotetaan 
1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten 
tekemistä, etenkin järjestämällä pääsy 
toimitiloihin ja esittämällä asiakirjat tai 
rekisterit.

4. Toimijoiden on annettava kaikki 
mahdollinen apu, jolla helpotetaan 
1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten 
tekemistä, etenkin järjestämällä pääsy 
toimitiloihin ja esittämällä asiakirjat tai 
rekisterit.

Or. en

Tarkistus 501
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vastuullisten tuojien on annettava 
kaikki mahdollinen apu, jolla helpotetaan 
1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten 

4. Vastuullisten toimijoiden on annettava 
kaikki mahdollinen apu, jolla helpotetaan 
1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten 
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tekemistä, etenkin järjestämällä pääsy 
toimitiloihin ja esittämällä asiakirjat tai 
rekisterit.

tekemistä, etenkin järjestämällä pääsy 
toimitiloihin ja esittämällä asiakirjat tai 
rekisterit.

Or. en

Tarkistus 502
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava raportti, 
jossa esitetään kaikkien jälkitarkastusten 
täydelliset havainnot sekä kohtuullinen 
selvitys kyseisten havaintojen tekemisestä 
ja kaikki asiakirjat, joihin toimivaltainen 
viranomainen on perustanut havaintonsa.

Or. en

Perustelu

Yksi asetuksen perustavoitteista on lisätä yritysten toimituskäytäntöjä koskevaa avoimuutta ja 
vastuullisuutta. Näiden tietojen julkaiseminen tukee tätä tavoitetta, koska sillä varmistetaan 
toimituskäytäntöjen avoimuus ja kannustetaan siten yrityksiä tekemään vastuullisia 
hankintoja.

Tarkistus 503
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava raportti, 
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jossa esitetään kaikkien jälkitarkastusten 
täydelliset havainnot sekä kohtuullinen 
selvitys kyseisten havaintojen tekemisestä 
ja kaikki asiakirjat, joihin toimivaltainen 
viranomainen on perustanut havaintonsa.

Or. en

Tarkistus 504
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava raportti, 
jossa esitetään kaikkien jälkitarkastusten 
täydelliset havainnot sekä kohtuullinen 
selvitys kyseisten havaintojen tekemisestä 
ja kaikki asiakirjat, joihin toimivaltainen 
viranomainen on perustanut havaintonsa.

Or. en

Tarkistus 505
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastuullisiin tuojiin kohdistuvia
tarkastuksia koskevat tiedot

Toimijoihin kohdistuvia tarkastuksia 
koskevat tiedot

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan.
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Tarkistus 506
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastuullisiin tuojiin kohdistuvia 
tarkastuksia koskevat tiedot

Toimijoihin kohdistuvia tarkastuksia 
koskevat tiedot

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan.

Tarkistus 507
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastuullisiin tuojiin kohdistuvia 
tarkastuksia koskevat tiedot

Toimijoihin kohdistuvia tarkastuksia 
koskevat tiedot

Or. en

Tarkistus 508
Paul Rübig, Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on EU:n laajuisen toimivaltaisen 
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pidettävä kirjaa 10 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista tarkastuksista ja ilmoitettava 
erityisesti tarkastusten luonne ja tulokset, 
ja niiden on pidettävä kirjaa myös 
mahdollisista 14 artiklan 2 kohdan nojalla 
annetuista korjaavia toimenpiteitä 
koskevista ilmoituksista.

viranomaisen on pidettävä kirjaa 
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
tarkastuksista ja ilmoitettava erityisesti 
tarkastusten luonne ja tulokset, ja sen on 
pidettävä kirjaa myös mahdollisista 
14 artiklan 2 kohdan nojalla annetuista 
korjaavia toimenpiteitä koskevista 
ilmoituksista.

Or. en

Tarkistus 509
Paul Rübig, Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten
suorittamia tarkastuksia koskevia tietoja on 
säilytettävä vähintään 5 vuotta.

EU:n laajuisen toimivaltaisen 
viranomaisen suorittamia tarkastuksia 
koskevia tietoja on säilytettävä vähintään 
5 vuotta.

Or. en

Tarkistus 510
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla

Mineraalien toimitusketjun loppupäässä 
oleville yrityksille tarkoitetun ja 

mineraalien tuontia koskevan EU:n 
vastuullisuusmerkinnän käyttöönotto

1. Komissio myöntää sellaisille yrityksille, 
jotka toimivat toimitusketjun loppupäässä 
ja joissa päätetään ottaa käyttöön due 
diligence -järjestelmiä OECD:n ohjeiden 
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tai vastaavien alakohtaisten due diligence 
-aloitteiden pohjalta, mineraalien tuontia 
koskevan EU:n vastuullisuusmerkinnän.

2. Sellaiset EU:n yritykset, jotka haluavat 
sertifioinnin, esittävät komissiolle 
asiakirjan, jossa eritellään niiden 
käyttöön ottamat due diligence 
-toimenpiteet.

3. Komissio myöntää ennalta määrättyjen 
kriteerien perusteella sertifikaatin 
sellaisille EU:n yrityksille, jotka toimivat 
mineraalien toimitusketjun loppupäässä. 
Komissio määrittää merkinnän 
myöntämistä koskevat kriteerit OECD:n 
due diligence -ohjeiden perusteella ja voi 
tässä yhteydessä kuulla OECD:n 
sihteeristöä. Mineraalien tuontia 
koskevan EU:n vastuullisuusmerkinnän 
myöntämisedellytyksien on oltava yhtä 
tiukkoja kuin niiden, joita sovelletaan 
OECD:n sertifiointijärjestelmässä.

4. Komissio voi tunnustaa EU:n due 
diligence -järjestelmän ja sellaisten 
alakohtaisten due diligence -järjestelyjen 
vastaavuuden, jotka on jo otettu käyttöön 
yritysten toimialoilla ja jotka täyttävät 
samat mineraalien toimitusketjun 
turvaamista koskevat tavoitteet kuin EU:n 
järjestelmä.

5. Sellaisia yrityksiä, jotka hyötyvät 
mineraalien tuontia koskevasta EU:n 
vastuullisuusmerkinnästä, kannustetaan 
esittämään merkintä verkkosivullaan ja 
tiedottamaan siitä EU:n kuluttajille.

Or. fr

Perustelu

EU:n vastuullisuusmerkinnän käyttöönotto yrityksissä, joissa on tarkoitus panna täytäntöön 
due diligence -aloitteita, on kannustava ja vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä, jolla 
voidaan tietyllä aikavälillä luoda markkinapainetta muihin toimitusketjun toimijoihin nähden. 
Merkintää ei lisätä tuotteisiin. EU:n yritykset voivat ilmoittaa siitä verkkosivullaan tai käyttää 
sitä viestintästrategiassaan.
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Tarkistus 511
Paul Rübig, Othmar Karas

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. EU:n laajuisen toimivaltaisen 
viranomaisen on vaihdettava tietoja, 
mukaan luettuna kyseessä olevan
tulliviranomaisten kanssa, omaehtoisiin 
vakuutuksiin ja suoritettuihin 
jälkitarkastuksiin liittyvistä seikoista.

Or. en

Tarkistus 512
Joachim Schuster

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, tuojien 
raportteihin ja suoritettuihin 
jälkitarkastuksiin liittyvistä seikoista.

Or. de

Tarkistus 513
Paul Rübig, Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
vaihdettava tietoja muiden jäsenvaltioiden 

2. EU:n laajuisen toimivaltaisen 
viranomaisen on vaihdettava tietoja 
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toimivaltaisten viranomaisten sekä
komission kanssa 10 artiklassa 
tarkoitetuissa jälkitarkastuksissa todetuista 
puutteista ja 14 artiklan mukaisesti 
rikkomuksiin sovellettavista säännöistä.

komission ja 2 e artiklassa tarkoitetun 
komitean kanssa 10 artiklassa 
tarkoitetuissa jälkitarkastuksissa todetuista 
puutteista ja 14 artiklan mukaisesti 
rikkomuksiin sovellettavista säännöistä.

Or. en

Tarkistus 514
Paul Rübig, Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Viranomaisten välisessä yhteistyössä on 
noudatettava direktiiviä 95/46/EY ja 
tietosuojaa koskevaa asetusta (EY) 
N:o 45/2001 sekä luottamuksellisten 
tietojen ilmoittamiseen liittyvän neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 säännöksiä.

3. EU:n laajuisen toimivaltaisen 
viranomaisen, komission ja 2 e artiklassa 
tarkoitetun komitean välisessä 
yhteistyössä on noudatettava direktiiviä 
95/46/EY ja tietosuojaa koskevaa asetusta 
(EY) N:o 45/2001 sekä luottamuksellisten 
tietojen ilmoittamiseen liittyvän neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 515
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla

Luettelo varoista ja pullonkaulakohdista

1. Komissio tarkastelee säännöllisesti 
uudelleen kehitystä, joka koskee 
luonnonvarojen maailmanlaajuisen 
kaupan vaikutusta konflikteihin ja 
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ihmisoikeusrikkomuksiin konfliktialueilla 
ja korkean riskin alueilla, kansainvälisten 
vastuullista hankintaa koskevien 
standardien kehitystä ja tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta saatua kokemusta. 
Komissio ottaa uudelleentarkastelussa 
huomioon erityisesti komission 
15 artiklan nojalla ja sitä varten saamat 
tiedot ja kansainvälisten 
kansalaisjärjestöjen ja asianomaisten 
kolmansien osapuolten antamat tiedot.

2. Komissio tarkastelee säännöllisesti 
uudelleen liitteen I ja I a soveltamisalaa 
1 kohdan mukaisesti saatujen tietojen 
perusteella, jotta tämän asetuksen 
1 kohdassa asetettu tavoite voidaan 
saavuttaa tosiasiallisesti. Liitettä I 
tarkastellaan uudelleen asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien varojen 
luettelon laajentamiseksi. Liitettä I a 
tarkastellaan uudelleen asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien 
toimitusketjujen muuntamista ja 
jäljitettävyyttä koskevien täydentävien 
pullonkaulakohtien määrittämiseksi, jotta 
kaikkien liitteen I varojen 
toimitusketjujen due diligence 
-järjestelmää voidaan vahvistaa. Kyseinen 
uudelleentarkastelu tehdään vähintään 
kuuden kuukauden välein.

3. Komissiolla on valta antaa delegoituja 
säädöksiä liitteiden I ja I a muuttamiseksi 
13 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus luetaan yhdessä asetuksen soveltamisalaan kuuluviin varoihin ja asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin liittyvien tarkistusten kanssa, jolloin on pidettävä 
mielessä, että pullonkaulakohtien due diligence -velvoitteiden vastaanottajat on eriteltävä ja 
otettava tosiasiallisesti käyttöön mekanismi, jossa varoja ja pullonkaulakohtien toimijoita 
voidaan lisätä tämän asetuksen soveltamisalaan delegoitujen säädösten nojalla täysin 
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen sijasta.
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Tarkistus 516
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Komiteamenettely Delegoidut säädökset

Or. en

Tarkistus 517
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Komiteamenettely Siirretyn säädösvallan käyttäminen

Or. en

Tarkistus 518
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Komiteamenettely Delegoidut säädökset

Or. en
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Tarkistus 519
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

Or. en

Perustelu

Muutoksessa on kyse tavanomaisesta delegoituja säädöksiä koskevasta menettelystä.

Tarkistus 520
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

Or. en

Tarkistus 521
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä 1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
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komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

Or. en

Tarkistus 522
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Asiaankuuluvissa artikloissa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä siirretään komissiolle viideksi 
vuodeksi alkaen (peruslainsäädännön 
säädöksen voimaantulopäivä tai muu 
lainsäätäjän asettama päivämäärä).

Or. en

Tarkistus 523
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi 14 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 
voimaantulosta alkaen.

Or. en

Perustelu

Muutoksessa on kyse tavanomaisesta delegoituja säädöksiä koskevasta menettelystä.
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Tarkistus 524
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komitea valvoo erityisesti 
Dodd-Frank-lain mahdollisten 
vastaavuuksien huomioon ottamista 
tämän asetuksen täytäntöönpanon 
yhteydessä, jotta vältetään kaksinkertaiset 
sertifiointivaatimukset.

Or. de

Tarkistus 525
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 
asiaankuuluvissa artikloissa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en
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Tarkistus 526
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 
14 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Or. en

Perustelu

Muutoksessa on kyse tavanomaisesta delegoituja säädöksiä koskevasta menettelystä.

Tarkistus 527
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en
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Tarkistus 528
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Muutoksessa on kyse tavanomaisesta delegoituja säädöksiä koskevasta menettelystä.

Tarkistus 529
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Asiaankuuluvien artiklojen nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en
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Tarkistus 530
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Edellä olevan 14 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Muutoksessa on kyse tavanomaisesta delegoituja säädöksiä koskevasta menettelystä.

Tarkistus 531
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
4 artiklaa.

Poistetaan.

Kun komitean lausunto on määrä antaa 
kirjallisella menettelyllä, menettely 
päätetään tuloksettomana, jos komitean 
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puheenjohtaja lausunnon antamiselle 
asetetussa määräajassa niin päättää tai 
komitean jäsenten yksinkertainen 
enemmistö sitä pyytää.

Or. en

Tarkistus 532
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
4 artiklaa.

Poistetaan.

Kun komitean lausunto on määrä antaa 
kirjallisella menettelyllä, menettely 
päätetään tuloksettomana, jos komitean 
puheenjohtaja lausunnon antamiselle 
asetetussa määräajassa niin päättää tai 
komitean jäsenten yksinkertainen 
enemmistö sitä pyytää.

Or. en

Tarkistus 533
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 534
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 13 a artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 535
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun komitean lausunto on määrä antaa 
kirjallisella menettelyllä, menettely 
päätetään tuloksettomana, jos komitean 
puheenjohtaja lausunnon antamiselle 
asetetussa määräajassa niin päättää tai 
komitean jäsenten yksinkertainen 
enemmistö sitä pyytää.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 536
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun komitean lausunto on määrä antaa 
kirjallisella menettelyllä, menettely 
päätetään tuloksettomana, jos komitean 
puheenjohtaja lausunnon antamiselle 
asetetussa määräajassa niin päättää tai 
komitean jäsenten yksinkertainen 
enemmistö sitä pyytää.

Siirretään komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi 13 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä tämän 
asetuksen voimaantulosta alkaen.

Or. en

Tarkistus 537
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Or. en

Perustelu

Lainsäätämisprosessin vauhdittamiseksi tässä tarkistuksessa esitetään Alankomaiden 
ehdottama ajatus, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa. Tämä tarkistus esitetään, jotta 
parlamentti voisi keskustella ajoissa tästä ehdotuksesta ja kannastaan.

Tarkistus 538
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 
13 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 539
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 540
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

13 a artikla

Liitteen I ja liitteen II muuttaminen

1. Komissio tarkastelee säännöllisesti 
uudelleen kehitystä, joka koskee 
luonnonvarojen maailmanlaajuisen 
kaupan vaikutusta konflikteihin ja 
ihmisoikeusrikkomuksiin konfliktialueilla 
ja korkean riskin alueilla, kansainvälisten 
vastuullista hankintaa koskevien 
standardien kehitystä ja tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta saatua kokemusta. 
Komissio ottaa uudelleentarkastelussa 
huomioon erityisesti komission 
15 artiklan nojalla ja sitä varten saamat 
tiedot ja kansainvälisten 
kansalaisjärjestöjen ja asianomaisten 
kolmansien osapuolten antamat tiedot.

2. Komissio tarkastelee säännöllisesti 
uudelleen liitteen I ja II soveltamisalaa 
1 kohdan mukaisesti saatujen tietojen 
perusteella, jotta tämän asetuksen 
1 kohdassa asetettu tavoite voidaan 
saavuttaa tosiasiallisesti. Liitettä I 
tarkastellaan uudelleen asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien varojen 
luettelon laajentamiseksi. Liitettä II 
tarkastellaan uudelleen asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien 
toimitusketjujen muuntamista ja 
jäljitettävyyttä koskevien täydentävien 
pullonkaulakohtien määrittämiseksi, jotta 
kaikkien liitteen I varojen 
toimitusketjujen due diligence 
-järjestelmää voidaan vahvistaa. Kyseinen 
uudelleentarkastelu tehdään vähintään 
kuuden kuukauden välein.

3. Komissio voi antaa delegoituja 
säädöksiä asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien varojen luettelon 
laajentamiseksi 2 kohdan mukaisesti.

4. Tämän artiklan nojalla annetut 
delegoidut säädökset tulevat voimaan 
viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan 
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kuin niitä ei vastusteta 5 kohdan 
mukaisesti. Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle annettavassa ilmoituksessa 
tämän artiklan nojalla annetuista 
delegoiduista säädöksistä ilmoitetaan 
perusteet kiireellisen menettelyn käyttöön.

5. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
13 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti vastustaa 
delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa 
komissio kumoaa säädöksen viipymättä 
sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin 
tai neuvoston päätös vastustaa sitä on 
annettu sille tiedoksi.

Or. en

Perustelu

Näitä tarkistuksia luetaan yhdessä asetuksen soveltamisalaan kuuluviin varoihin ja asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin liittyvien tarkistusten kanssa, jolloin on pidettävä 
mielessä, että pullonkaulakohtien due diligence -velvoitteiden vastaanottajat on eriteltävä ja 
otettava tosiasiallisesti käyttöön mekanismi, jossa varoja ja pullonkaulakohtien toimijoita 
voidaan lisätä tämän asetuksen soveltamisalaan delegoitujen säädösten nojalla täysin 
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen sijasta.

Tarkistus 541
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla

Varoja koskevan soveltamisalan 
laajentaminen

1. Komissio tarkastelee säännöllisesti 
uudelleen kehitystä, joka koskee 
luonnonvarojen maailmanlaajuisen 
kaupan vaikutusta konflikteihin ja 
ihmisoikeusrikkomuksiin konfliktialueilla 
ja korkean riskin alueilla, kansainvälisten 
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vastuullista hankintaa koskevien 
standardien kehitystä ja tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta saatua kokemusta. 
Komissio ottaa uudelleentarkastelussa 
huomioon erityisesti komission 
15 artiklan nojalla ja sitä varten saamat 
tiedot ja kansainvälisten 
kansalaisjärjestöjen ja asianomaisten 
kolmansien osapuolten antamat tiedot.

2. Komissio tarkastelee säännöllisesti 
uudelleen liitteessä I määriteltyä varoja 
koskevaa soveltamisalaa 1 kohdan 
mukaisesti saatujen tietojen perusteella, 
jotta tämän asetuksen 1 artiklassa asetettu 
tavoite voidaan saavuttaa tosiasiallisesti. 
Liitettä I tarkastellaan uudelleen 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
varoja koskevan luettelon laajentamiseksi 
ja toimitusketjujen muuntamista ja 
jäljitettävyyttä koskevien täydentävien 
tärkeiden kohtien määrittämiseksi, jotta 
toimitusketjujen due diligence 
-järjestelmää voidaan vahvistaa. Kyseinen 
uudelleentarkastelu tehdään vähintään 
kuuden kuukauden välein.

3. Komissio voi antaa delegoituja 
säädöksiä asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien varojen luettelon 
laajentamiseksi 2 kohdan mukaisesti. 
Komissiolla on valta muuttaa liitteitä I ja 
II SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla ja 13 artiklaan tehtävät muutokset mahdollistavat täydentävien luonnonvarojen 
automaattisen lisäämisen asetuksen soveltamisalaan ja varmistavat ajan kuluessa niiden 
tavoitteiden saavuttamisen, jotka koskevat konfliktien rahoittamisen ja luonnonvarojen 
kaupan välisen yhteyden katkaisemista.

Tarkistus 542
Ska Keller
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Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rikkomuksiin sovellettavat säännöt Rikkomuksiin sovellettavat säännöt ja 
seuraamukset

Or. en

Tarkistus 543
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännöt, joita sovelletaan tämän asetuksen 
säännösten rikkomiseen.

1. Euroopan komission on vahvistettava 
taloudelliset seuraamukset, joita 
sovelletaan tämän asetuksen säännösten 
rikkomiseen.

Or. de

Tarkistus 544
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
säännöt, joita sovelletaan tämän asetuksen 
säännösten rikkomiseen.

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt 
seuraamuksista, joita sovelletaan tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen, ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön ja saatetaan voimaan.
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Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. en

Perustelu

Nämä ovat perussäännöksiä, jotka on hyväksytty muissa asetuksissa.

Tarkistus 545
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tämän asetuksen säännöksiä 
rikotaan, jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava ilmoitus 
korjaavista toimista, jotka vastuullisen 
tuojan on toteutettava.

2. Jos tämän asetuksen säännöksiä 
rikotaan, jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava ilmoitus 
korjaavista toimista, jotka toimijan on 
toteutettava.

Or. en

Perustelu

”Toimijoiden” käyttö perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan, ja sillä 
varmistetaan, että toimitusketjun due diligence -velvoitteita sovelletaan kaikkiin asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin yrityksiin.

Tarkistus 546
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tämän asetuksen säännöksiä 
rikotaan, jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

2. Jos tämän asetuksen säännöksiä 
rikotaan, jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
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viranomaisten on annettava ilmoitus 
korjaavista toimista, jotka vastuullisen 
tuojan on toteutettava.

viranomaisten on annettava ilmoitus 
korjaavista toimista, jotka toimijan on 
toteutettava.

Or. en

Perustelu

”Toimijoiden” käyttö perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan, ja sillä 
varmistetaan, että toimitusketjun due diligence -velvoitteita sovelletaan kaikkiin asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin yrityksiin.

Tarkistus 547
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tämän asetuksen säännöksiä 
rikotaan, jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava ilmoitus 
korjaavista toimista, jotka vastuullisen
tuojan on toteutettava.

2. Jos tämän asetuksen säännöksiä 
rikotaan, jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava ilmoitus 
korjaavista toimista, jotka tuojan on 
toteutettava.

Or. de

Tarkistus 548
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tämän asetuksen säännöksiä 
rikotaan, jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava ilmoitus 
korjaavista toimista, jotka vastuullisen 
tuojan on toteutettava.

2. Jos tämän asetuksen säännöksiä 
rikotaan, jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava ilmoitus 
korjaavista toimista, jotka toimijan on 
toteutettava.
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Or. en

Tarkistus 549
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tämän asetuksen säännöksiä 
rikotaan, jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava ilmoitus 
korjaavista toimista, jotka vastuullisen 
tuojan on toteutettava.

2. Jos tämän asetuksen säännöksiä 
rikotaan, jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava ilmoitus 
korjaavista toimista, jotka vastuullisen 
toimijan on toteutettava.

Or. en

Tarkistus 550
Joachim Schuster

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos vastuullisen tuojan toteuttamat 
korjaavat toimet eivät ole riittäviä, 
toimivaltainen viranomainen antaa tuojalle 
ilmoituksen, että sen vastuullisen tuojan 
todistusta tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien 
tai metallien osalta ei enää tunnusteta, ja 
ilmoittaa tästä komissiolle.

3. Jos tuojan toteuttamat korjaavat toimet 
eivät ole riittäviä, toimivaltainen 
viranomainen antaa toimijalle ilmoituksen 
siitä, mitä taloudellisia seuraamuksia 
Euroopan komissio on asettanut, ja 
ilmoittaa tästä komissiolle.

Or. de

Tarkistus 551
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos vastuullisen tuojan toteuttamat 
korjaavat toimet eivät ole riittäviä, 
toimivaltainen viranomainen antaa tuojalle
ilmoituksen, että sen vastuullisen tuojan 
todistusta tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien 
tai metallien osalta ei enää tunnusteta, ja 
ilmoittaa tästä komissiolle.

3. Jos toimijan toteuttamat korjaavat 
toimet eivät ole riittäviä, toimivaltainen 
viranomainen antaa toimijalle ilmoituksen, 
että sen toimijan todistus ei täytä 
vaatimuksia, ja ilmoittaa tästä komissiolle.

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan. Viittaukset vastuullisen 
tuojan todistukseen ovat tarpeettomia pakollisen sääntelyn nojalla.

Tarkistus 552
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos vastuullisen tuojan toteuttamat 
korjaavat toimet eivät ole riittäviä, 
toimivaltainen viranomainen antaa tuojalle
ilmoituksen, että sen vastuullisen tuojan 
todistusta tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien 
tai metallien osalta ei enää tunnusteta, ja 
ilmoittaa tästä komissiolle.

3. Jos toimijan toteuttamat korjaavat 
toimet eivät ole riittäviä, toimivaltainen 
viranomainen antaa toimijalle ilmoituksen, 
että sen toimijan todistus ei täytä 
vaatimuksia, ja ilmoittaa tästä komissiolle.

Or. en

Tarkistus 553
Pablo Zalba Bidegain
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos vastuullisen tuojan toteuttamat 
korjaavat toimet eivät ole riittäviä, 
toimivaltainen viranomainen antaa tuojalle 
ilmoituksen, että sen vastuullisen tuojan
todistusta tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien osalta 
ei enää tunnusteta, ja ilmoittaa tästä 
komissiolle.

3. Jos vastuullisen toimijan toteuttamat 
korjaavat toimet eivät ole riittäviä, 
toimivaltainen viranomainen antaa tuojalle 
ilmoituksen, että sen vastuullisen toimijan
todistusta tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien mineraalien tai metallien osalta 
ei enää tunnusteta, ja ilmoittaa tästä 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 554
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla

Unionin täydentävät toimenpiteet

Euroopan parlamentti esittelee Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 6 kuukautta 
tämän asetuksen hyväksymisestä 
lainsäädäntöehdotuksen täydentävistä 
toimenpiteistä tuen ja kannustimien 
muodossa, jotta voidaan edistää yritysten 
perusteellista osallistumista vastuulliseen 
hankintaan ja tämän asetuksen 
sisältämien velvoitteiden noudattamista, 
ottamalla huomioon pienten ja 
keskisuurten yritysten erityispiirteet ja 
vaikeudet.

Or. it
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Tarkistus 555
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kunkin vuoden 30 päivään 
kesäkuuta mennessä kertomus tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta edeltävältä 
kalenterivuodelta, mukaan luettuna 
vastuullisia tuojia koskevat tiedot 
7 artiklan 1 kohdan alakohdan, 7 artiklan 
2 kohdan ja 7 artiklan 3 kohdan a ja 
c alakohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kunkin vuoden 30 päivään 
kesäkuuta mennessä kertomus tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta edeltävältä 
kalenterivuodelta, mukaan luettuna 
vastuullisia liitteen II toimijoita koskevat 
tiedot 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 
7 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan ja 
7 artiklan 7 kohdan a alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan. Muutos perustuu yrityksiä 
koskevaan laajempaan soveltamisalaan. Lisäys ”vastuulliset liitteen II toimijat” perustuu 
edellä 7 artiklassa esitettyjen raportointivaatimusten tarkistuksiin. Katso myös huomautukset 
”vastuullisesta liitteen II toimijasta” ja 8 artikla edellä.

Tarkistus 556
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kunkin vuoden 30 päivään 
kesäkuuta mennessä kertomus tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta edeltävältä 
kalenterivuodelta, mukaan luettuna 
vastuullisia tuojia koskevat tiedot 
7 artiklan 1 kohdan alakohdan, 7 artiklan 

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kunkin vuoden 30 päivään 
kesäkuuta mennessä kertomus tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta edeltävältä 
kalenterivuodelta, mukaan luettuna 
liitteen I a toimijoita koskevat tiedot 
7 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 
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2 kohdan ja 7 artiklan 3 kohdan a ja 
c alakohdan mukaisesti.

7 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan ja 
7 artiklan 6 kohdan a alakohdan 
a alakohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu yrityksiä koskevaan laajempaan soveltamisalaan. Muutos perustuu yrityksiä 
koskevaan laajempaan soveltamisalaan. Lisäys ”vastuulliset liitteen I a toimijat” perustuu 
edellä 7 artiklassa esitettyjen raportointivaatimusten tarkistuksiin. Katso myös huomautukset 
”vastuullisesta liitteen I a toimijasta” ja 8 artikla edellä.

Tarkistus 557
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kunkin vuoden 30 päivään 
kesäkuuta mennessä kertomus tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta edeltävältä 
kalenterivuodelta, mukaan luettuna 
vastuullisia tuojia koskevat tiedot 
7 artiklan 1 kohdan alakohdan, 7 artiklan 
2 kohdan ja 7 artiklan 3 kohdan a ja 
c alakohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kunkin vuoden 30 päivään 
kesäkuuta mennessä kertomus tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta edeltävältä 
kalenterivuodelta, mukaan luettuna 
vastuullisia toimitusketjun alkupään 
toimijoita koskevat tiedot 7 artiklan 
1 kohdan a alakohdan, 7 artiklan 
3 kohdan a ja b alakohdan ja 7 artiklan 
6 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 558
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta
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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 sen 
soveltamisalaan kuuluvien, 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien varojen vastuullisen 
hankinnan edistäminen ja kustannukset. 
Komissio toimittaa tarkastelua koskevan 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu varoja koskevaan laajempaan soveltamisalaan.

Tarkistus 559
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

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 sen 
soveltamisalaan kuuluvien, 
konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien varojen vastuullisen 
hankinnan edistäminen ja kustannukset. 
Komissio toimittaa tarkastelua koskevan 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en



PE549.420v01-00 320/334 AM\1051627FI.doc

FI

Perustelu

Muutos perustuu varoja koskevaan laajempaan soveltamisalaan.

Tarkistus 560
Christofer Fjellner

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 kaksi vuotta
asetuksen voimaantulosta ja joka viides 
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.

Or. en

Tarkistus 561
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 

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 varojen vastuullisen 
hankinnan edistäminen ja kustannukset.
Komissio toimittaa tarkastelua koskevan 
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kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 562
Pablo Zalba Bidegain

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 voimaantulopäivästä ja joka 
kolmas 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.

Or. en

Tarkistus 563
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla

Liitännäistoimenpiteet

1. Luonnonvarojen hyödyntämisen ja 
konfliktien välisen yhteyden 
katkaisemiseksi tosiasiallisesti ja 
luonnonvarojen vastuullisen hankinnan 
takaamiseksi komissio ja Euroopan 
ulkosuhdehallinto panevat täytäntöön 
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tämän asetuksen liitännäistoimenpiteitä, 
joilla pyritään edistämään vastuullista 
hankintaa, kansallisten ja kansainvälisten 
due diligence -puitteiden ja niihin 
liittyvien tukijärjestelmien tehokasta 
perustamista, mukaan luettuna luotettavat 
sertifiointi- ja jäljitettävyysjärjestelmät, ja 
käsittelemään kehitystarpeita, jotka 
liittyvät

a) konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta peräisin olevien luonnonvarojen 
hyödyntämiseen ja kauppaan ja

b) tämän asetuksen täytäntöönpanoon, 
mukaan luettuna

i) yritysten tukeminen vastuullisessa 
hankinnassa konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta tarjoamalla teknistä ja 
muuta tukea ja neuvontaa toimijoille ja 
ottamalla huomioon pienten ja 
keskisuurten yritysten tilanne ja niiden 
asema toimitusketjussa, jotta tämän 
asetuksen vaatimusten noudattamista 
voidaan helpottaa;

ii) kohdennettu ja oikeuksiin perustuva 
kehitysyhteistyö, jossa käsitellään 
erityisesti vastuullisen hankinnan 
täytäntöönpanoa konfliktialueiden ja 
korkean riskin alueiden paikallisissa 
puitteissa, mukaan lukien köyhyyden 
vähentäminen, hyvä hallinto ja 
turvallisuusala;

iii) vastuullisen hankinnan 
toimintalinjoja koskeva mielekäs 
vuoropuhelu kolmansien maiden ja 
muiden sidosryhmien kanssa;

iv) tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa, 
erityisesti täydentävissä aloitteissa 
kuluttaja-, sijoittaja- ja asiakastiedon 
alalla ja tarjottaessa teknistä ja muuta 
apua 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

2. Euroopan komissio ja Euroopan 
ulkosuhdehallinto panevat tarvittaessa 
täytäntöön liitännäistoimenpiteiden 
tavoitteita politiikkaa ja toimintalinjoja 
koskevien vuoropuhelujen, ohjelmoinnin 
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ja asiaankuuluvan sisä- ja ulkopolitiikan 
avulla. Lainsäädäntöehdotukset esitetään 
tarvittaessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

3. Euroopan komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
vuosikertomuksen tämän artiklan 
mukaisesti täytäntöönpannuista 
liitännäistoimenpiteistä ja niiden 
vaikutuksesta ja vaikuttavuudesta.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon edistämiseksi ja konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta peräisin olevien luonnonvarojen hyödyntämiseen suoraan liittyvien 
kehitystarpeiden käsittelemiseksi on pantava täytäntöön liitännäistoimenpiteitä. Komissio ja 
Euroopan ulkosuhdehallinto soveltavat ja kehittävät edelleen vastuullista hankintaa koskevaa 
EU:n yhteistä lähestymistapaa yhteisen tiedonannon ”Konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullinen hankinta – Yhteinen lähestymistapa 
EU:lle” mukaisesti.

Tarkistus 564
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla

Liitännäistoimenpiteet

1. Luonnonvarojen hyödyntämisen ja 
konfliktien välisen yhteyden 
katkaisemiseksi tosiasiallisesti ja 
luonnonvarojen vastuullisen hankinnan 
takaamiseksi komissio ja Euroopan 
ulkosuhdehallinto panevat täytäntöön 
tämän asetuksen liitännäistoimenpiteitä, 
joilla pyritään edistämään vastuullista 
hankintaa, kansallisten ja kansainvälisten 
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due diligence -puitteiden ja niihin 
liittyvien tukijärjestelmien tehokasta 
perustamista, mukaan luettuna luotettavat 
sertifiointi- ja jäljitettävyysjärjestelmät, ja 
käsittelemään kehitystarpeita, jotka 
liittyvät

a) konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta peräisin olevien luonnonvarojen 
hyödyntämiseen ja kauppaan ja

b) tämän asetuksen täytäntöönpanoon, 
mukaan luettuna

i) yritysten tukeminen vastuullisessa 
hankinnassa konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta tarjoamalla teknistä ja 
muuta tukea ja neuvontaa toimijoille ja 
ottamalla huomioon pienten ja 
keskisuurten yritysten tilanne ja niiden 
asema toimitusketjussa, jotta tämän 
asetuksen vaatimusten noudattamista 
voidaan helpottaa;

ii) kohdennettu ja oikeuksiin perustuva 
kehitysyhteistyö, jossa käsitellään 
erityisesti vastuullisen hankinnan 
täytäntöönpanoa konfliktialueiden ja 
korkean riskin alueiden paikallisissa 
puitteissa, mukaan lukien köyhyyden 
vähentäminen, hyvä hallinto ja 
turvallisuusala;

iii) vastuullisen hankinnan 
toimintalinjoja koskeva mielekäs 
vuoropuhelu kolmansien maiden ja 
muiden sidosryhmien kanssa;

iv) tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa, 
erityisesti täydentävissä aloitteissa 
kuluttaja-, sijoittaja- ja asiakastiedon 
alalla ja tarjottaessa teknistä ja muuta 
apua I alakohdan mukaisesti.

2. Euroopan komissio ja Euroopan 
ulkosuhdehallinto panevat tarvittaessa 
täytäntöön liitännäistoimenpiteiden 
tavoitteita politiikkaa ja toimintalinjoja 
koskevien vuoropuhelujen, ohjelmoinnin 
ja asiaankuuluvan sisä- ja ulkopolitiikan 
avulla. Lainsäädäntöehdotukset esitetään 
tarvittaessa Euroopan parlamentille ja 
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neuvostolle.

3. Euroopan komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
vuosikertomuksen tämän artiklan 
mukaisesti täytäntöönpannuista 
liitännäistoimenpiteistä ja niiden 
vaikutuksesta ja vaikuttavuudesta.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon edistämiseksi ja konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta peräisin olevien luonnonvarojen hyödyntämiseen suoraan liittyvien 
kehitystarpeiden käsittelemiseksi on pantava täytäntöön liitännäistoimenpiteitä. Komissio ja 
Euroopan ulkosuhdehallinto soveltavat ja kehittävät edelleen vastuullista hankintaa koskevaa 
EU:n yhteistä lähestymistapaa yhteisen tiedonannon ”Konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullinen hankinta – Yhteinen lähestymistapa 
EU:lle” mukaisesti.

Tarkistus 565
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla

Liitännäistoimenpiteet

1. Luonnonvarojen hyödyntämisen ja 
konfliktien välisen yhteyden 
katkaisemiseksi tosiasiallisesti ja 
luonnonvarojen vastuullisen hankinnan 
takaamiseksi komissio ja Euroopan 
ulkosuhdehallinto panevat täytäntöön 
tämän asetuksen liitännäistoimenpiteitä, 
joilla pyritään edistämään vastuullista 
hankintaa, kansallisten ja kansainvälisten 
due diligence -puitteiden ja niihin 
liittyvien tukijärjestelmien tehokasta 
perustamista, mukaan luettuna luotettavat 
sertifiointi- ja jäljitettävyysjärjestelmät, ja 
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käsittelemään kehitystarpeita, jotka 
liittyvät i) konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta peräisin olevien 
luonnonvarojen hyödyntämiseen ja 
kauppaan ja ii) tämän asetuksen 
täytäntöönpanoon, mukaan luettuna

a) yritysten tukeminen vastuullisessa 
hankinnassa konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta tarjoamalla teknistä ja 
muuta tukea ja neuvontaa myös 
kirjallisen materiaalin muodossa 
toimijoille ja ottamalla huomioon 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten tilanne ja niiden asema 
toimitusketjussa, jotta tämän asetuksen 
vaatimusten noudattamista voidaan 
helpottaa;

b) kohdennettu ja oikeuksiin perustuva 
kehitysyhteistyö, jossa käsitellään 
erityisesti vastuullisen hankinnan 
täytäntöönpanoa konfliktialueiden ja 
korkean riskin alueiden paikallisissa 
puitteissa, mukaan lukien köyhyyden 
vähentäminen, hyvä hallinto ja 
turvallisuusala;

c) vastuullisen hankinnan toimintalinjoja 
koskeva mielekäs vuoropuhelu 
kolmansien maiden ja muiden 
sidosryhmien kanssa;

d) tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa, 
erityisesti täydentävissä aloitteissa 
kuluttaja-, sijoittaja- ja asiakastiedon 
alalla ja tarjottaessa teknistä ja muuta 
apua 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

2. Euroopan komissio ja Euroopan 
ulkosuhdehallinto panevat tarvittaessa 
täytäntöön liitännäistoimenpiteiden 
tavoitteita politiikkaa ja toimintalinjoja 
koskevien vuoropuhelujen, ohjelmoinnin 
ja asiaankuuluvan sisä- ja ulkopolitiikan 
avulla. Lainsäädäntöehdotukset esitetään 
tarvittaessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

3. Euroopan komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
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vuosikertomuksen tämän artiklan 
mukaisesti täytäntöönpannuista 
liitännäistoimenpiteistä ja niiden 
vaikutuksesta ja vaikuttavuudesta.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon edistämiseksi ja konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta peräisin olevien luonnonvarojen hyödyntämiseen suoraan liittyvien
kehitystarpeiden käsittelemiseksi on pantava täytäntöön liitännäistoimenpiteitä. Komissio ja 
Euroopan ulkosuhdehallinto soveltavat ja kehittävät edelleen vastuullista hankintaa koskevaa 
EU:n yhteistä lähestymistapaa yhteisen tiedonannon ”Konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullinen hankinta – Yhteinen lähestymistapa 
EU:lle” mukaisesti.

Tarkistus 566
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan ... päivästä 
...kuuta …*

___________________________

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 567
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan … päivästä …kuuta …*.

_______________________

*EUVL: lisätään päivämäärä, 
18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. it

Tarkistus 568
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Liite I – tavaran kuvaus – 17 a–n rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kromi

Kivihiili

Koboltti

Kupari

Timantit

Kulta

Jade

Lapislatsuli

Harvinaiset maametallit

Rubiinit

Safiiri

Tantaali

Tina

Volframi

Or. en

Perustelu

Muutos perustuu varoja koskevaan laajempaan soveltamisalaan. Katso ”asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia varoja” koskeva määritelmä. Huomaa, että komissio tarkastelee nyt 
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uudelleen liitettä I asetuksen soveltamisalaan kuuluvien varojen luettelon laajentamiseksi 
(katso uusi 14 artikla).

Tarkistus 569
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti

Luettelo asetuksen soveltamisalaan kuuluvista mineraaleista ja metalleista
yhdistetynnimikkeistön (CN) mukaisesti 

(CN-koodi) Tavaran kuvaus

2609 00 00 Tinamalmit ja -rikasteet

2611 00 00 Volframimalmit ja -rikasteet

2615 90 00 Tantaalimalmit ja -rikasteet

2616 90 00 Kultamalmit ja -rikasteet

2825 90 40 Volframioksidit ja -hydroksidit

2849 90 30 Volframikarbidit

2849 90 50 Tantaalikarbidit

7108 Kulta, muokkaamattomana, puolivalmisteena 
tai jauheena

8001 Tina, muokkaamaton

8003 00 00 Tinatangot, -profiilit ja -lanka

8007 00 Muut tinatavarat

8101 10 00 Volframijauhe

8101 94 00 Muokkaamaton volframi, myös ainoastaan 
sintratut tangot

8101 96 00 Volframilanka

8101 99 Volframi, tangot (muut kuin ainoastaan 
sintratut), profiilit, levyt, nauhat ja folio, 
muut

8103 20 00 Muokkaamaton tantaali, myös ainoastaan 
sintratut tangot; jauheet

8103 90 Tantaali, tangot (muut kuin ainoastaan 
sintratut), profiilit, lanka, levyt, nauhat ja 
folio, muut
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Tarkistus

Luettelo asetuksen soveltamisalaan kuuluvista varoista

Mineraalit

Metallit

Puolijalokivet

Jalokivet

Or. en

Tarkistus 570
Ska Keller, Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti

(CN-koodi) Tavaran kuvaus

2609 00 00 Tinamalmit ja -rikasteet

2611 00 00 Volframimalmit ja -rikasteet

2615 90 00 Tantaalimalmit ja -rikasteet

2616 90 00 Kultamalmit ja -rikasteet

2825 90 40 Volframioksidit ja -hydroksidit

2849 90 30 Volframikarbidit

2849 90 50 Tantaalikarbidit

7108 Kulta, muokkaamattomana, 
puolivalmisteena tai jauheena

8001 Tina, muokkaamaton

8003 00 00 Tinatangot, -profiilit ja -lanka

8007 00 Muut tinatavarat

8101 10 00 Volframijauhe

8101 94 00 Muokkaamaton volframi, myös 
ainoastaan sintratut tangot

8101 96 00 Volframilanka

8101 99 Volframi, tangot (muut kuin ainoastaan 
sintratut), profiilit, levyt, nauhat ja folio, 
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muut

8103 20 00 Muokkaamaton tantaali, myös ainoastaan 
sintratut tangot; jauheet

8103 90 Tantaali, tangot (muut kuin ainoastaan 
sintratut), profiilit, lanka, levyt, nauhat ja 
folio, muut

Tarkistus

Mineraalit

Metallit

Jalokivet

Puolijalokivet

Or. en

Tarkistus 571
Ska Keller, Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Liite I a (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Liite I a

Luettelo asetuksen soveltumisalaan 
kuuluvien varojen toimitusketjuissa 
määritetyistä pullonkaulakohdista

– ”sulattamot”

– ”jalostamot”

Or. en

Perustelu

Uusi liite I a liittyy määritelmään ”liitteen I a toimijat”, ”liitteen I a osapuolet” ja 
”vastuulliset liitteen I a osapuolet”. Pullonkaulakohtina toimiviin toimijoihin sovelletaan 
erityisvelvoitteita asiaankuuluvissa toimitusketjuissa, mukaan lukien sulattamot ja jalostamot.
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Tarkistus 572
Ska Keller, Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Liite II – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

8 artiklassa tarkoitetun mallin mukainen
luettelo vastuullisista sulattamoista ja
jalostamoista

Luettelo vastuullisista liitteen I a 
toimijoista

Or. en

Tarkistus 573
Ska Keller, Judith Sargentini

Ehdotus asetukseksi
Liite II 

Komission teksti Tarkistus

Sarake A: Sulattamon tai jalostamon nimi 
aakkosjärjestyksessä

Sarake A: Liitteen I a toimijan nimi 
aakkosjärjestyksessä

Sarake B: Sulattamon tai jalostamon
osoite

Sarake B: Liitteen I a toimijan osoite

Sarake C: (*) merkintä, jos sulattamo tai 
jalostamo hankkii konfliktialueilta tai 
korkean riskin alueelta peräisin olevia 
mineraaleja

Sarake C: Liitteen I a toimijan luokka

Sarake D: (*) merkintä, jos liitteen I a 
toimija harjoittaa konfliktialueilta tai 
korkean riskin alueelta peräisin olevien 
varojen vastuullista hankintaa

Or. en

Tarkistus 574
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Ehdotus asetukseksi
Liite II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite II a

Luettelo asetuksen soveltumisalaan 
kuuluvien varojen toimitusketjuissa 
määritetyistä pullonkaulakohdista

– ”sulattamot”

– ”jalostamot”

– ”valimot”

– ”raaka-ainepörssit”

– ”timantti- ja jalokivipörssit”

Or. en

Tarkistus 575
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
II a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite II a

8 artiklassa tarkoitettu toimitusketjun 
alkupään vastuullisten toimijoiden 
luettelon malli

Sarake A: Toimitusketjun alkupään 
toimijan nimi aakkosjärjestyksessä

Sarake B: Sulattamon tai jalostamon 
osoite

Sarake C: Toimijan taloudellinen 
toiminta-alue

Sarake D: (*) merkintä, jos toimitusketjun 
alkupään toimija harjoittaa 
konfliktialueilta tai korkean riskin 
alueelta peräisin olevien varojen 
vastuullista hankintaa
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Or. en

Tarkistus 576
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Liite II b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite II b

Luettelo vastuullisista liitteen II 
toimijoista

Sarake A: Liitteen II toimijan nimi 
aakkosjärjestyksessä

Sarake B: Liitteen II toimijan osoite

Sarake C: Liitteen II toimijan luokka

Sarake D: merkintä, jos liitteen II toimija 
harjoittaa konfliktialueilta tai korkean 
riskin alueelta peräisin olevien varojen 
vastuullista hankintaa

Or. en


