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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.



PR\1047684ET.doc 3/25 PE546.838v01-00

ET

SISUKORD

lk

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT ................5

SELETUSKIRI ....................................................................................................................22



PE546.838v01-00 4/25 PR\1047684ET.doc

ET



PR\1047684ET.doc 5/25 PE546.838v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
liidu süsteem konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende 
maakide ning kulla vastutustundlike importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse 
täitmist käsitleva enesesertifitseerimise jaoks 
(COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2014)0111),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0092/2014), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning väliskomisjoni ja 
arengukomisjoni arvamusi (A6-0000/2015),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2014/95/EL1a nõutakse suurtelt, 
enam kui 500 töötajaga ettevõtetelt teabe 
avalikustamist mitmesuguste 
tegevuspoliitikate kohta, mis hõlmavad 
muu hulgas inimõigusi, võitlust 
korruptsiooniga ja tarneahelaga seotud 
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hoolsuskohustuse täitmist. Direktiivi 
kohaselt peab komisjon koostama 
suunised, mis hõlbustavad sellise teabe 
avalikustamist. Komisjon peaks kaaluma 
suunistesse nn konfliktimineraale 
puudutavate tulemusnäitajate lisamist.

__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
oktoobri 2014. aasta direktiiv 2014/95/EL, 
millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL 
seoses mitmekesisust käsitleva teabe ja 
muu kui finantsteabe avalikustamisega 
teatavate suurettevõtjate ja kontsernide 
poolt (ELT L 330, 15.11.2014, lk 1).

Or. en

Selgitus

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups 
and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 
2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and 
environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will 
need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards 
and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. 
In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain 
due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and 
companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by 
the Commission. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Paljud olemasolevad tarneahelaga 
seotud hoolsuskohustuse täitmist 
käsitlevad süsteemid võivad aidata 
määruse eesmärke täita. Kuid kõrgete 
nõuete järgimiseks ja korduvauditite 
vältimiseks tuleb muuta selgemaks selliste 
süsteemide tunnustamise kriteeriume ja 
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menetlusi. 

Or. en

Selgitus

Raportöör tahab vältida korduvauditeid ja ühtlustada seniseid tarneahelaga seotud 
hoolsuskohustuse täitmist käsitlevaid süsteeme. Selleks tahab ta luua komisjoni kontrollile 
järgneva samaväärsuse tunnustamise menetluse.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Sekundaartoorained, ringlusse võetud mineraalid nõuavad erikohtlemist, kuna on olelusringi 
juba läbinud ja nende päritolu on tagantjärele võimatu tuvastada. Et ringlusse võetud 



PE546.838v01-00 8/25 PR\1047684ET.doc

ET

mineraale konfliktimineraalidega mitte segi ajada, tuleb nõuda hoolsuskohustuse täitmist ja 
eeldatavalt ringlusse võetud metallid tuleks määruse kohaldamisalast välja jätta. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määruse nõuetekohaseks 
rakendamiseks tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused. Vastutustundlike 
sulatuskodade ja rafineerimistehaste 
nimekirja ning liikmesriikide pädevate 
asutuste nimekirjaga seotud 
rakendusvolitusi tuleb kasutada kooskõlas 
määrusega (EL) nr 182/2011.

(15) Käesoleva määruse nõuetekohaseks 
rakendamiseks tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused. Vastutustundlike 
importijate, sulatuskodade ja 
rafineerimistehaste nimekirjadega ning 
liikmesriikide pädevate asutuste 
nimekirjaga seotud rakendusvolitusi tuleb 
kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 
182/2011.

Or. en

Selgitus

Raportöör tahab määruse lisa kujul lisada vastutustundlike importijate nimekirja. Kuna 
komisjonil on nende nimekirjade koostamisel vähe lihtsalt rakendamist ületavat 
otsustusõigust, tundub olevat õige kasutada rakendusakti.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Käesoleva määruse tõhusa 
rakendamise tagamiseks tuleks ette näha 
kaheaastane üleminekuperiood, et 
komisjon saaks kehtestada sõltumatute 
välisauditite korra ja et vastutustundlikud 
importijad saaksid tutvuda neile 
määrusest tulenevate kohustustega.
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Or. en

Selgitus

Raportöör on asjaomastest keerukatest probleemidest teadlik, kuid loodab, et komisjon 
suudab kahe aastaga süsteemi käitamiseks vajalikud struktuurid üles ehitada. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Raportööri arvates peaks määrus enne korrakohase läbivaatamise korraldamist olema 
vähemalt kaks aastat toiminud. Eeldades, et komisjonil kulub süsteemi käitamiseks vajalike 
struktuuride loomiseks kaks aastat, oleks õige korraldada läbivaatamine kaks aastat pärast 
määruse kohaldamise kuupäeva. Järgmine läbivaatamine peaks toimuma mitte komisjoni 
pakutud kuue aasta, vaid kolme aasta pärast.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Komisjoni ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 5. 
märtsi 2014. aasta ühisavalduses1a

lubatakse käesoleva määrusega 
paralleelselt rakendada lisameetmed, mis
viivad vastutustundliku hankimise ühtse 
ELi käsituse loomisele, eesmärgiga 
saavutada ettevõtete aktiivne osalemine 
käesoleva määrusega sätestatud liidu 
süsteemis. 

__________________
1a 5. märtsi 2014. aasta ühisavaldus 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
„Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit 
mineraalide vastutustundlik hankimine” 
(JOIN(2014) 8 final).

Or. en

Selgitus

Raportöör leiab, et ehkki käesolev määrus on puhtkaubanduslik õigusakt, tuleks seda 
mõjususe huvides vaadelda laiemas kontekstis. Seepärast tuleks komisjoni ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pakutud lisameetmeid kaaluda ja edendada 
nende rakendamist. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevas määruses kehtestatakse 
tarneahelaga seotud hoolsuskohustused 
liidu importijate suhtes, kes soovivad 
ennast ise sertifitseerida I lisas sätestatud 
tina, tantaali, volframit ja kulda sisaldavate 
või neist koosnevate mineraalide või 
metallide vastutustundlike importijatena. 

2. Käesolevas määruses kehtestatakse 
tarneahelaga seotud hoolsuskohustused 
liidu importijate suhtes, kes soovivad 
ennast ise sertifitseerida I lisas sätestatud 
tina, tantaali, volframit ja kulda sisaldavate 
või neist koosnevate mineraalide või 
metallide vastutustundlike importijatena. 
Määruse kohaldamisalast jäetakse välja 
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eeldatavalt ringlusse võetavad metallid. 

Or. en

Selgitus

Lisatud tekst on OECD suunistest võetud määratlus. Eeldatavalt ringlusse võetavad metallid 
vajavad erikohtlemist, kuna on olelusringi juba läbinud ja nende päritolu on tagantjärele 
võimatu tuvastada. Et ringlusse võetud metalle konfliktimetallidega mitte segi ajada, tuleb 
nõuda hoolsuskohustuse täitmist ja eeldatavalt ringlusse võetavad metallid tuleks määruse 
kohaldamisalast välja jätta. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „importija” – mis tahes füüsiline või 
juriidiline isik, kes deklareerib käesoleva 
määruse reguleerimisalasse kuuluvad
mineraalid või metallid vabasse ringlusse
lubamiseks nõukogu määruse (EMÜ) nr 
2913/1992 artikli 79 tähenduses;

g) „importija” – mis tahes liidus asuv
füüsiline või juriidiline isik, kes omaenda 
nimel deklareerib käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide 
ja metallide vabasse ringlusse laskmist või 
isik, kelle nimel seda deklareeritakse. 
Esindaja, kes esitab deklaratsioon kas 
teise isiku eest ja tema nimel või teise 
isiku eest omaenda nimel, loetakse 
käesoleva määruse mõistes samuti 
importijaks;

Or. en

Selgitus

Õiguslike tühikute vältimiseks püüab raportöör ühendada importija mõiste alla nii importiva 
ettevõtja kui ka ettevõtja, kelle nimel tollideklaratsioon täidetakse. Nii esindaja kui ka 
importija, kelle nimel tollideklaratsioon täidetakse, võivad käesoleva määruse kohaselt ennast 
ise sertifitseerida.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „ringlusse võetud metall” –
taaskasutatav lõpptoode või kasutatud 
toode või tootmisel tekkivad 
metallijäätmed. Ringlusse võetud 
metalliks loetakse ülejääv, liigne, defektne 
või vanametall, mis sisaldab rafineeritud 
või töödeldud metalli, mida saab tina, 
tantaali, volframi ja/või kulla tootmisel 
ringlusse võtta. Ringlusse võetud 
metalliks ei loeta töötlemata, osaliselt 
töödeldud või muus maagis kaasnevaid 
mineraale;

Or. en

Selgitus

Raportööri pakutav ringlusse võetud metalli mõiste pärineb konflikti- ja riskipiirkondadest 
pärit mineraalide vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevatest OECD hoolsuskohustuse 
suunistest. Ka OECD suunistest on eeldatavalt ringlusse võetavad metallid välja jäetud. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o a) „tööstusharu süsteem” – asjaomase 
tööstusharu organisatsioonide 
väljatöötatud ja nende poolt kontrollitav 
tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse 
menetluste, vahendite või mehhanismide 
kombinatsioon, sealhulgas sõltumatud 
välisauditid;

Or. en
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Selgitus

Raportöör tahab vältida korduvauditeid ja tagada kooskõla tööstusharude seniste 
süsteemidega. Selleks tahab ta luua komisjoni kontrollile järgneva samaväärsuse 
tunnustamise menetluse. Kõigepealt tuleb aga tööstusharu süsteem määratleda.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a 

Vastutustundlike importijate nimekiri

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

2. Komisjon kinnitab kõnealuse nimekirja 
kooskõlas I a lisas esitatud vormiga ning 
artikli 13 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

3. Komisjon ajakohastab kõnealuses 
nimekirjas olevat teavet ja avaldab selle, 
sealhulgas internetis. Komisjon kõrvaldab 
nimekirjast nende importijate nimed, keda 
liikmesriigid vastutustundlike importijate 
ebapiisavate parandusmeetmete tõttu 
enam ei loe vastutustundlikeks 
importijateks vastavalt artikli 14 lõikele 3. 

Or. en

Selgitus

Raportöör soovib avalikustada kõnealuses valdkonnas endale kohustusi võtnud ettevõtjate 
pingutused. Selleks tahab ta, et komisjon koostaks liikmesriikide käesoleva määruse täitmise 
aruannete põhjal vastutustundlike importijate nimekirja. Nimekiri võib anda ettevõtetele 
lisastiimuli süsteemis osalemiseks ning positiivne (meedia-) kajastus panna nende konkurente 
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samuti toimima.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 b 

Tööstusharude süsteemid

1. Üleminekuperioodil võivad asjaomased 
tööstusharude organisatsioonid esitada 
komisjonile taotluse lugeda oma süsteem 
käesoleva määruse nõuetele vastavuse 
mõttes samaväärseks.

Taotlusele lisatakse tõendavad materjalid 
ja andmed.

2. Lõikes 1 nimetatud taotluse võib esitada 
ainult käesoleva määruse jõustumise ajal 
kehtinud tööstusharu süsteemi kohta. 

3. Kui komisjon käesoleva artikli lõike 1 
kohaselt esitatud tõendusmaterjalide ja 
andmete põhjal leiab, et tööstusharu 
süsteem, mida vastutustundlik importija 
tulemuslikult rakendab, võimaldab sellel 
importijal täita artiklites 4, 5, 6 ja 7 
sätestatud kohustusi, tunnustab ta seda 
samaväärse süsteemina.

4. Huvitatud osapooled teatavad 
komisjonile kõigist lõike 3 kohaselt 
samaväärsena tunnustatud tööstusharude 
süsteemide muudatustest või 
ajakohastamistest.

5. Komisjon tühistab samaväärsena 
tunnustamise, kui ta on kindlaks teinud, 
et tööstusharu süsteemis tehtud 
muudatused ei võimalda vastutustundlikul 
importijal täita tema artiklites 4, 5, 6 ja 7 
sätestatud kohustusi või kui nõuete 
korduv või oluline eiramine 
vastutustundlike importijate poolt on 
seotud süsteemi puudustega.
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6. Komisjon loob samaväärsena 
tunnustatud tööstusharu süsteemide 
veebiregistri ja ajakohastab seda. 

7. Sõltumatu välisauditi nõudest 
vabastatakse need mineraalide ja 
metallide vastutustundlikud importijad, 
kelle puhul saab tõestada, et nad on neid 
hankinud üksnes samaväärsena 
tunnustatud tööstusharu süsteemi 
kohaselt sertifitseeritud osapooltelt või kes 
ise on samaväärsena tunnustatud 
tööstusharu süsteemi kohaselt 
sertifitseeritud. Vastav sertifitseerimise 
tõend saadetakse pädevatele asutustele.

Or. en

Selgitus

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with the existing 
industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations. 
To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after 
verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as 
well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give 
publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that 
sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to 
be exempted from the independent third party audit.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon kinnitab kõnealuse nimekirja 
kooskõlas II lisas esitatud vormiga ning 
artikli 13 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusega. 
Konsulteerimine OECD sekretariaadiga on 
kohustuslik. 

3. Komisjon kinnitab kõnealuse nimekirja 
II lisas esitatud vormi kasutades ning 
kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega. Konsulteerimine 
OECD sekretariaadiga on kohustuslik.

Or. en
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Selgitus

Raportöör muudab komiteemenetluse terminoloogiat õigeid vorme kasutades ning viies artikli 
9 lõike 2 kooskõlla artikli 13 lõikega 2, kus tehakse ettepanek nõuandemenetluseks.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Raportöör muudab komiteemenetluse terminoloogiat õigeid vorme kasutades ning viies artikli 
9 lõike 2 kooskõlla artikli 13 lõikega 2, kus tehakse ettepanek nõuandemenetluseks. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb otsuse avaldada muu 
hulgas internetis pädevate asutuste 
nimekiri kooskõlas III lisas esitatud 
vormiga ning artikli 13 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusega. Komisjon 
ajakohastab nimekirja regulaarselt.

2. Komisjon teeb otsuse avaldada muu 
hulgas internetis pädevate asutuste 
nimekiri III lisas esitatud vormi kasutades
ning kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega. Komisjon 
ajakohastab nimekirja regulaarselt.
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Or. en

Selgitus

Raportöör muudab komiteemenetluse terminoloogiat õigeid vorme kasutades ning viies artikli 
9 lõike 2 kooskõlla artikli 13 lõikega 2, kus tehakse ettepanek nõuandemenetluseks. 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud kontrollide tegemisel 
kohaldatakse riskipõhist lähenemisviisi. 
Kontrolle võib teha ka juhul, kui pädeval 
asutusel on muu hulgas kolmanda isiku 
väljendatud põhjendatud kahtluste alusel 
asjakohast teavet käesoleva määruse 
täitmise kohta vastutustundliku importija 
poolt.

2. Lõikes 1 osutatud kontrollide tegemisel 
kohaldatakse riskipõhist lähenemisviisi. 
Kontrolle tehakse ka juhul, kui pädeval 
asutusel on muu hulgas kolmanda isiku 
väljendatud põhjendatud kahtluste alusel 
asjakohast teavet käesoleva määruse 
täitmise kohta vastutustundliku importija 
poolt.

Or. en

Selgitus

Raportöör soovib tagada, et liikmesriigi pädev asutus ei kuritarvitaks oma otsustusõigust ja 
korraldaks kontrolle ka asjakohaste põhjendatud väidete laekumise korral. Sellepärast tahab 
ta "võib teha” asemel kirjutada "tehakse”.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komitee arvamus tuleb küsida 
kirjaliku menetluse teel, lõpetatakse 
nimetatud menetlus ilma tulemust 
saavutamata, kui arvamuse esitamiseks 
ettenähtud tähtaja jooksul komitee 

välja jäetud
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eesistuja nii otsustab või kui komitee 
liikmete lihthäälteenamusega seda 
taotletakse.

Or. en

Selgitus

Raportööri arvates ei ole arvamuse esitamata jätmise klausli raportisse lisamine põhjendatud 
ning teeb sellepärast ettepaneku artikli 13 lõike 2 teine lõik välja jätta.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
hiljemalt iga aasta 30. juuniks aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta 
eelneval kalendriaastal, sealhulgas 
võimalik teave vastutustundlike importijate 
kohta artikli 7 lõike 1 punkti a, artikli 7 
lõike 2 ja artikli 7 lõike 3 punktide a ja c 
kohaselt. 

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
hiljemalt iga aasta 30. juuniks aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta 
eelneval kalendriaastal, sealhulgas 
võimalik teave vastutustundlike importijate 
kohta artikli 7 lõike 1 punkti a, artikli 7 
lõike 2, artikli 7 lõike 3 punktide a ja c ja 
artikli 7 a lõike 1 kohaselt. 

Or. en

Selgitus

Kuna liikmesriigid peavad teatama vastutustundlike importijate nimed ja aadressid (vt artikli 
7 a lõige 1), tuleb see samuti lisada artikli 15 lõikesse 1.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolm aastat pärast käesoleva määruse 3. Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
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jõustumist ning seejärel iga kuue aasta 
järel teeb komisjon ülevaate käesoleva 
määruse toimimisest ja tulemuslikkusest, 
kaasa arvatud konflikti- ja 
riskipiirkondadest pärit ja 
reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide 
vastutustundliku hankimise edendamine ja 
kulud. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
läbivaatusaruande. 

kohaldamise kuupäeva ning seejärel iga 
kolme aasta järel teeb komisjon ülevaate 
käesoleva määruse toimimisest ja 
tulemuslikkusest, kaasa arvatud konflikti-
ja riskipiirkondadest pärit ja määruse
reguleerimisalasse kuuluvate mineraalide 
vastutustundliku hankimise edendamine ja 
kulud. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
läbivaatusaruande. 

Or. en

Selgitus

Raportööri arvates peaks määrus enne korrakohase läbivaatamise korraldamist olema 
vähemalt kaks aastat toiminud. Eeldades, et komisjonil kulub süsteemi käitamiseks vajalike 
struktuuride loomiseks kaks aastat, oleks õige korraldada läbivaatamine kaks aastat pärast 
määruse kohaldamise kuupäeva. Järgmine läbivaatamine peaks toimuma mitte komisjoni 
pakutud kuue aasta, vaid kolme aasta pärast.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates …*. 

__________________
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev – kaks aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Raportöör mõistab, et süsteemi käitamiseks vajalike struktuuride loomiseks kulub kaks aastat 
ja teeb sellepärast ettepaneku hakata määrust kohaldama kaks aastat pärast jõustumist. 
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a lisa 

Artiklis 3 viidatud vastutustundlike 
importijate nimekirja mudel

Veerg A: Importija nimi (tähestiku 
järjekorras)

Veerg B: Importija aadress

Or. en

Selgitus

Raportöör toetab teatises antud soovitust avalikustada kõnealuses valdkonnas endale 
kohustusi võtnud ettevõtjate pingutused. Selleks tahab ta, et komisjon koostaks liikmesriikide 
käesoleva määruse täitmise aruannete põhjal vastutustundlike importijate nimekirja. Nimekiri 
võib anda ettevõtetele lisastiimuli süsteemis osalemiseks ning positiivne (meedia-) kajastus 
panna nende konkurente samuti toimima.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – Artiklis 8 osutatud vastutustundlike sulatuskodade ja rafineerimistehaste 
nimekirja vorm – veerg C a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veerg C a: Mineraali liik

Or. en

Selgitus

Raportöör soovib muuta vastutustundlike sulatuskodade ja rafineerimistehaste nimekirja 
võimalikult kättesaadavaks ja läbipaistvaks. Oleks hea lisada nimekirjale mineraali liiki (tina, 
tantaal, volfram või kuld) näitav veerg. Korralik otsingufunktsioon võiks muuta selle 
abivahendi hästi kättesaadavaks ning see tähendaks, et turg sunniks kõiki sulatuskodasid ja 
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rafineerimistehaseid püüdma nn vastutustundlike nimekirja pääseda.
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SELETUSKIRI

Komisjon esitas 5. märtsil 2014. aastal seadusandliku ettepaneku, mille eesmärk on 
raskendada konflikti- ja riskipiirkondades tegutsevate relvarühmituste tegevuse rahastamist 
maavarade kaevandamise ja müümise teel. Selle lähenemisviisiga soovitakse ettevõtetel 
kergendada tina, tantaali, volframi ja kulla vastutustundlikku hankimist ning soodustada 
seaduslike müügikanalite kasutamist.

Ajaloost

Käesolev ettepanek on ELi panus rahvusvahelistesse püüdlustesse leevendada rikkalike 
loodusvaradega, kuid konfliktidest räsitud riikide (nt Ida-Aafrika järvede piirkond) probleeme 
ja sellest tegevusest õppida. Kaks sellekohast tuntumat dokumenti võeti vastu vastavalt 2011. 
ja 2010. aastal. Need on konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikke 
tarneahelaid käsitlevad OECD hoolsuskohustuse suunised (OECD hoolsuskohustuse 
suunised) ning Ameerika Ühendriikide Dodd-Franki Wall Streeti reformi ja tarbijakaitse 
seaduse (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) 1502. peatükk. 

Sisu

Komisjon esitas, seda ka Euroopa Parlamendi resolutsioonide tulemusena, ettepaneku võtta 
vastu määrus, millega luuakse tina, tantaali, volframi ja kulla vastutustundlike liitu importijate 
enesesertifitseerimise ELi süsteem. Enesesertifitseerimine eeldab nimetatud metallide ja 
nende maakide ELi importijatelt nn hoolsuskohustuse täitmist, s.t nad peavad hoiduma kahju 
tekitamisest kohapeal ning selleks kontrollima ja haldama oma hankeid kooskõlas OECD 
hoolsuskohustuse suuniste viie järjestikuse punktiga. Määrus võimaldab ELi importijatel 
süvendada pingutusi, mida nad teevad selleks, et konfliktipiirkondades asuvate riikide 
ettevõtjatega seaduslikult kaubeldes tagada n-ö puhtad tarneahelad. Sulatuskodade ja 
rafineerimistehaste vastutuse suurendamiseks üldsuse ees, tarneahelate läbipaistvamaks 
muutmiseks ja mineraalide vastutustundliku hankimise soodustamiseks kavatseb EL igal 
aastal avaldada vastutustundlike sulatuskodade ja rafineerimistehaste ELi ja ülemaailmse 
nimekirja. EL on üks suuremaid tina, tantaali, volframi ja kulla turge maailmas, kuhu neid 
maake ja metalle veavad sisse enam kui 400 importijat.

Toetus komisjoni ettepanekule

Raportöör üldjoontes toetab komisjoni määruse ettepanekut. Ettepanekus keskendutakse 
nende maavarade ELi tarneahelate kõige mõjusamale tasandile, sulatuskodadele ja 
rafineerimistehastele ning eesmärk on hõlbustada hoolsuskohustust puudutava teabe jõudmist 
lõpptarbijateni. Sulatuskojad ja rafineerimistehased on viimane lüli, kus on veel võimalk 
maavarade päritolu kindlaks teha. Igasugune sulatuskodadelt ja rafineerimistehastelt nende 
tarnijate kohta saadav teave on hoolsuskohustuse seisukohalt tähtis. Komisjoni ettepanek 
võimaldab ELi ettevõtetel Dodd-Franki seaduse nõudeid paremini täita. 

Raportöör nõustub ka põhimõttega, et kõnealune ELi süsteem, nagu ka OECD suunised, 
peaks hõlmama kõiki konflikti- ja riskipiirkondi. Erinevalt USA Dodd-Franki seadusest, mis 
siiani puudutab vaid Ida-Aafrika järvede piirkonda, soovib EL, et ettevõtted hoiduksid 
kahjulikust tegevusest kogu maailmas. Raportööri arvates peaks EL konflikti- ja 
riskipiirkondade nimekirja koostamise asemel andma ettevõtjatele abivahendi 
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hoolsuskohustuse käsiraamatu kujul. 

Lisaks toetab raportöör komisjoni ettepanekus kajastuvat vabatahtlikkuse käsitust. Ta usub, et 
väikesel läbipaistval importijate, sulatuskodade ja rafineerimistehaste turul toimivad turujõud 
peaksid osalemismäära suurendama. Raportöör samaaegses avalduses1 kavandatud 
lisameetmeid, millega püütakse edendada aktiivset osalemist, ning loodab, et kõnealused 
meetmed rakendatakse määrusega samaaegselt ja parlamenti teavitatakse nende 
rakendamisest.

Veel leiab raportöör, et vabatahtlikkust rõhutav käsitus aitab ELil tulemuslikumalt tegeleda 
tarneahela hoolsuskohustuse süsteemidega, mille on koostanud ettevõtete ühendused, kes on 
OECD suuniste kohaselt kehtestanud oma tegevusvaldkondades üldised normid. 

Vastutustundlikud importijad võivad metalle hankida üksnes sõltumatu välisauditi läbinud 
sulatuskodadelt ja rafineerimistehastelt. ELi süsteem annab auditite kaudu tarnijatest ja 
kaevandustest hea ülevaate. Auditeeritud sulatuskodade arvu järkjärguline kasv võimaldab 
sektoril eeskirjadega kohaneda ilma järskude tarnevapustusteta. 

Vabatahtlikkust rõhutav käsitus tekitab eesrindlikes ettevõtetes huvi osalemise vastu. 
Turukonkurentsi survel nende hulk tasapisi suureneb. Ettevõtted saavad süsteemiga ühineda 
omas tempos. Ühinemisotsuse saab korralikult ette valmistada ning selle mõju ja kulusid 
piirata. 

Raportöör tahab teha vastutustundlike ettevõtetega koostööd, et vältida ajutisi tarnevajakuid ja 
majandustegevuse langust konfliktipiirkondades ning edendada seaduslikku kaubandust. 

Muud kui finantsaruandlust käsitlev direktiiv

Raportöör toetab mõtet edendada mineraalide tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse alast 
aruandlust juba olemasolevate vahenditega. Suurfirmade ja kontsernide mitmekesisust 
käsitleva teabe ja muu kui finantsteabe avalikustamist reguleeriva direktiivi kohaselt peavad 
enam kui 500 töötajaga ettevõtted avalikustama teabe oma inimõigustealase ja 
korruptsioonivastase poliitika ning tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmise kohta. 
Direktiivi kohaselt peab komisjon 2016. aastaks koostama suunised, mis hõlbustavad sellise 
teabe avalikustamist alates direktiivi jõustumisest 2017. aastal. Raportöör kavatseb aidata 
komisjoni veenda lisama nimetatud suunistesse tulemusnäitajad, mis kajastavad käesolevast 
määrusest tuleneva mineraalidega kauplemist puudutava avalikustamiskohustuse täitmist. 
Probleemid, mis seostuvad firmade kauplemisega konfliktipiirkondade mineraalidega ja mille 
kõrvalmõjuks võib olla konfliktide õhutamine, on liiga tähtsad, et neid ignoreerida. Kui 
komisjon on selle mõttega nõustunud, hakkavad ka ELi suurettevõtete suhtes kehtima 
samasugused aruandlusnõuded nagu OECD suunistes. 

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted

Raportööri arvates peaks VKEdel, kui nad soovivad eesrindlaste hulka kuuluda, olema 
võimalik ELi süsteemis osaleda, kuid ta ei taha neid sundida. Ta peab ka selles suhtes õigeks 
komisjoni otsust valida vabatahtlikkust rõhutav käsitus. Kaasnevate meetmetega ette nähtud 
õigete stiimulite ja abi korral saab VKEsid veenda osalema vabatahtlikult ja kooskõlas nende 

                                               
1 Ühisavaldus „Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlik hankimine. Ühtse 
lähenemisviisi suunas.” 5. märts 2014. (JOIN (2014) 8).
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äriloogikaga. 

Määruse tõhustamine

Raportöör esitab veel muudatusettepanekuid määruse tõhustamiseks. Selleks et 
keskkonnahoidlikke ettevõtjaid mitte karistada, peab ta õigeks järgida OECD põhimõtet ja 
jätta kõrvale eeldatavalt ringlusse võetavad metallid. See kajastab nii OECD suuniste 
praktilist tarkust kui ka kuritarvituste vältimiseks pidevalt vajalikku hoolsuskohustust. 

Loodud on palju muid tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmise süsteeme. Raportöör 
soovib vältida korduvauditeid. Vabatahtlik süsteem peaks olema võimalikult tõhus ja mõjus. 
Komisjon peaks looma õiged abivahendid muude tarneahelate hoolsuskohustuse täitmise 
süsteemide hindamiseks. Tuleks välja töötada selged kriteeriumid, otsustamaks, milliseid 
neist süsteemidest tunnustada. 

Kõige tõhusama süsteemi rajamise olulise osana pooldab raportöör määruse läbivaatamist 
kolme aasta pärast. Läbivaatamise ajastamine sõltub aga sellest, millal süsteem toimima 
hakkab. Enne tõsise läbivaatamise korraldamist peavad olema läbitud kaheaastased tsüklid. 

Süsteemis osalemise suurendamine õigete stiimulite abil 

Raportöör soovib muuta võimalikult nähtavaks ettevõtted, kes teevad õiget asja. 
Sulatuskodade nimekiri peaks sisaldama mineraali veergu ning 
sulatuskojad/rafineerimistehased peaksid olema mineraalide põhjal liigitatud, nii et importijad 
ja teised saaksid seda dokumenti hõlpsasti kasutada.

Samuti tahab raportöör koostada vastutustundlike importijate nimekirja. Eeskujulikumaid 
importijaid tuleks tunnustada ja luua neile üldsuse silmis hea maine. Vastutustundlike 
importijate nimekiri võiks aidata seda eesmärki saavutada. 

Raportööri arvates peitub käesoleva määruse edukuse võti importijate ning 
sulatuskodade/rafineerimistehaste osalemises. Kaasnevad meetmed, näiteks VKEdele antavad 
stiimulid panevad paljud importijad osalema ja see muudab kogu süsteemi paremaks. 

Raportöör soovib ka laiendada importija määratlust, nii et kauplejad saaksid end ise 
sertifitseerida ja uues süstemis osaleda.

Euroopa Parlamendi kaasamine ja komiteemenetlus

Raportöör on teadlik sellest, et paljusid praktilisi küsimusi käsitletakse suunistes ja 
käsiraamatutes. Ta soovib oma kolleegidega parlamendis arutada seda, kuidas leida tasakaal
ühest küljest rakendamise paindlikkuse ja teisest küljest seadusandja kaasamise vahel 
sellistesse olulistesse praktilistesse küsimustesse nagu näiteks auditite nõutav sagedus.

Lisaks tahab ta teha mõningaid muudatusettepanekuid komiteemenetluse valdkonnas. Kui 
määrus tõepoolest ei jäta komisjonile mingit otsustusõigust ja jätab talle vaid rakendamise 
kohustuse, on sobiv kasutada rakendusakte. Kui see aga seadusandliku menetluse käigus 
muutub ja muudatusettepanekutega antakse komisjonile laialdasem otsustusõigus, võiksid 
kohasemad olla delegeeritud õigusaktid.

Raportöör tahaks juba nüüd loobuda iganenud regulatiivkomitee menetlusest ja asendada see 
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komisjoni poolt artikli 13 lõikes 2 ette nähtud nõuandemenetlusega. Kõigele lisaks ei ole 
arvamuse esitamata jätmise klausel raportöörile vastuvõetav. 


