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***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 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
(COM(2014)0111 – C8-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2014)0111),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C8-0092/2014),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä 
ulkoasiainvaliokunnan ja kehitysvaliokunnan lausunnot (A8-0000/2015),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/95/EU1a

säädetään, että suurten yritysten, joiden 
palveluksessa on yli 500 työntekijää, on 
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julkistettava tietoja muun muassa 
ihmisoikeuksia, korruption torjuntaa ja 
toimitusketjunsa due diligence -prosesseja
koskevista toimintaperiaatteistaan.
Direktiivissä kehotetaan komissiota 
laatimaan suuntaviivoja kyseisten tietojen 
julkistamisen helpottamiseksi. Komission 
olisi harkittava konfliktialueilta peräisin 
olevia mineraaleja koskevien 
tulosindikaattoreiden sisällyttämistä 
kyseisiin suuntaviivoihin.

__________________
1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/95/EU, annettu 22 päivänä 
lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 
2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä 
suurilta yrityksiltä ja konserneilta 
edellytettävien muiden kuin taloudellisten 
tietojen ja monimuotoisuutta koskevien 
tietojen julkistamisen osalta (EUVL L 
330, 15.11.2014, s. 1).

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) 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

Perustelu

Esittelijä haluaa välttää kaksinkertaiset tarkastukset ja yhdenmukaistaa olemassa olevat 
toimitusketjun due diligence -järjestelmät. Esittelijä haluaa siksi luoda menettelyn, jolla 
järjestelmien vastaavuus tunnustetaan komission suorittaman tarkastuksen perusteella.

Tarkistus 3

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 

(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 
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yrityksille toimitusketjun due diligence -
käytäntöjen osalta.

vastuullisesti toimivista sulattamoista ja 
jalostamoista voisi näin ollen tarjota 
avoimuutta ja varmuutta toimitusketjun 
loppupään yrityksille toimitusketjun due 
diligence -käytäntöjen osalta.

Or. en

Perustelu

Uusioraaka-aineet eli kierrätetyt mineraalit ansaitsevat erityisen kohtelun, sillä niillä on jo 
kokonainen elinkaari takanaan, eikä niiden alkuperää ole enää mahdollista jäljittää. Jotta 
vältetään kierrätettyjen mineraalien ja konfliktialueelta peräisin olevien mineraalien 
sekoittuminen keskenään on due diligence -vaatimus pidettävä voimassa, ja metallit, joiden 
voidaan kohtuudella olettaa olevan kierrätettyjä, olisi jätettävä tämän asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 4

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 182/2011 mukaisesti.

(15) Tämän asetuksen moitteettoman 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Vastuullisten tuojien 
luetteloon ja vastuullisten sulattamojen ja 
jalostamojen luetteloon sekä
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten luetteloon liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa sisällyttää vastuullisten tuojien luettelon liitteenä asetukseen. Koska 
komissiolla on näitä luetteloita laatiessaan vain vähän liikkumavaraa, joka ei ulotu pelkkää 
täytäntöönpanoa pidemmälle, täytäntöönpanosäädökset lienevät oikea valinta.
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Tarkistus 5

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

Perustelu

Esittelijä on tietoinen asiaan liittyvistä monimutkaisista haasteista, mutta toivoo, että 
komissio kykenee luomaan järjestelmän toimivuuden edellyttämät rakenteet kahdessa 
vuodessa.

Tarkistus 6

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 viimeistään kaksi 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,
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Or. en

Perustelu

Esittelijä on sitä mieltä, että asetusta olisi sovellettava vähintään kahden vuoden ajan ennen 
kuin sen toimintaa voidaan tarkastella asianmukaisesti. Koska komissiolta menee kaksi vuotta 
järjestelmän käyttämiseen tarvittavien rakenteiden perustamiseen, lienee asianmukaista, että 
tarkastelu toteutetaan kaksi vuotta soveltamisen aloittamisen jälkeen. Toista tarkastelua ei 
pitäisi tehdä kuuden (kuten komissio ehdottaa) vaan kolmen vuoden kuluttua edellisestä.

Tarkistus 7

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 
tiedonannossa1a 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.

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

Or. en

Perustelu

Esittelijä katsoo, että vaikka tämä asetus on puhtaasti kauppaa koskeva väline, on tärkeää 
tarkastella sitä laajemmassa yhteydessä, jotta voidaan arvioida sen vaikuttavuutta. Komission 
ja Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdottamat 
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täydentävät toimenpiteet olisi siksi myös otettava huomioon ja edistettävä niiden 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus 8

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

Lisätty teksti on OECD:n ohjeisiin sisältyvä määritelmä. Metallit, joiden voidaan kohtuudella 
olettaa olevan kierrätettyjä, ansaitsevat erityisen kohtelun, sillä niillä on jo kokonainen 
elinkaari takanaan, eikä niiden alkuperää ole enää mahdollista jäljittää. Jotta vältetään 
kierrätettyjen metallien ja konfliktialueelta peräisin olevien metallien sekoittuminen 
keskenään on due diligence -vaatimus pidettävä voimassa, ja metallit, joiden voidaan 
kohtuudella olettaa olevan kierrätettyjä, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’tuojalla’ kaikkia luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka ilmoittavat tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
mineraaleja tai metalleja luovutettaviksi 

g) ’tuojalla’ kaikkia unioniin 
sijoittautuneita luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka ilmoittavat omissa 
nimissään tämän asetuksen 
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vapaaseen liikkeeseen neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/1992 79 
artiklan mukaisesti;

soveltamisalaan kuuluvia mineraaleja tai 
metalleja luovutettaviksi vapaaseen 
liikkeeseen, tai henkilöitä, joiden puolesta 
tällainen ilmoitus tehdään. Tätä asetusta 
sovellettaessa tuojana pidetään yhtä lailla 
edustajaa, joka tekee ilmoituksen toisen 
henkilön nimissä tai puolesta, ja 
edustajaa, joka toimii omissa nimissään ja 
toisen henkilön puolesta;

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa mahdollisten porsaanreikien poistamiseksi sisällyttää tuojan määritelmään 
niin tuonnin toteuttavan edustajan kuin yhtiön, jonka nimissä tulli-ilmoitus tehdään. Sekä 
edustaja että tuontiyritys, jonka nimissä tulli-ilmoitus tehdään, voivat halutessaan antaa 
tämän asetuksen mukaisen omaehtoisen vakuutuksen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 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/tai kullan 
tuotannon yhteydessä kierrätettäviksi 
soveltuvia jalostettuja tai käsiteltyjä 
metalleja; kierrätettyjä metalleja eivät ole 
osittain käsitellyt tai käsittelemättömät 
mineraalit tai toisesta malmista saadut 
sivutuotteet;

Or. en
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Perustelu

Esittelijä ehdottaa kierrätetyille metalleille samaa määritelmää, jota OECD käyttää konflikti-
ja riskialueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta koskevissa due 
diligence -ohjeissaan. OECD:n ohjeitakaan ei sovelleta metalleihin, joiden voidaan 
kohtuudella olettaa olevan kierrätettyjä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – o a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o a) ’toimialakohtaisella järjestelyllä’ 
asianomaisten toimialajärjestöjen 
kehittämää ja valvomaa toimitusketjun 
due diligence -menettelyiden, -välineiden 
ja -mekanismien yhdistelmää, myös 
kolmansien osapuolten suorittamia 
tarkastuksia;

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa välttää kaksinkertaisia tarkastuksia ja varmistaa yhdenmukaisuuden 
käytössä olevien toimialakohtaisten järjestelyiden kanssa. Esittelijä haluaa siksi luoda 
menettelyn, jolla järjestelmien vastaavuus tunnustetaan komission suorittaman tarkastuksen 
perusteella. Ensin kyseiset toimialakohtaiset järjestelyt on määriteltävä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla

Vastuullisten tuojien luettelo

1. Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti 
saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa 
tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien 
tietojen perusteella päätöksen, jossa 
luetellaan tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien mineraalien ja 
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metallien vastuullisten tuojien nimet ja 
osoitteet.

2. Komissio hyväksyy luettelon liitteessä 
I a esitetyn mallin ja 13 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavan 
menettelyn mukaisesti.

3. Komissio päivittää luetteloon sisältyvät 
tiedot säännöllisesti ja julkistaa ne, myös 
internetissä. Komissio poistaa luettelosta 
niiden tuojien nimet, joita jäsenvaltiot 
eivät vastuullisten tuojien toteuttamien 
korjaavien toimien riittämättömyyden 
vuoksi enää tunnusta 14 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuiksi vastuullisiksi 
tuojiksi.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa näkyvyyttä toimille, joihin tällä alalla sitoumuksia antavat yritykset ovat 
ryhtyneet. Tämän saavuttamiseksi esittelijä ehdottaa, että komissio laatii vastuullisista 
tuojista luettelon, joka perustuu jäsenvaltioiden tämän asetuksen täytäntöönpanosta laatimiin 
kertomuksiin. Luettelo voi tarjota yrityksille lisäkannustimen osallistua järjestelmään sekä 
myös kilpailijoille syyn osallistua järjestelmään sen saaman myönteisen (media)huomion 
myötä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b artikla

Toimialakohtaiset järjestelyt

1. Asianomaiset toimialajärjestöt voivat 
siirtymäkauden aikana esittää komissiolle 
hakemuksen siitä, että toimialakohtainen 
järjestely tunnustetaan tämän asetuksen 
vaatimuksia vastaavaksi.

Hakemuksen tueksi on esitettävä 
todisteita ja tietoja.
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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 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 
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, joiden vastaavuus on 
tunnustettu, ja pitää rekisterin 
ajantasaisena.

7. Sellaisten mineraalien ja metallien 
vastuulliset tuojat, joiden osalta voidaan 
todistaa, että ne on hankittu yksinomaan 
tunnustetusti vastaavan toimialakohtaisen 
järjestelyn 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 
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viranomaisille.

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 14

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
esitettyä mallia käyttäen ja 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavan 
menettelyn mukaisesti. Asiassa kuullaan 
OECD:n sihteeristöä.

Or. en

Perustelu

Esittelijä muuttaa komitologiaa koskevan tekstin sanamuotoa puhumalla mallien 
käyttämisestä, ja yhdenmukaistaa 9 artiklan 2 kohdan neuvoa-antavan menettelyn 
noudattamista ehdottavan 13 artiklan 2 kohdan kanssa.
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Tarkistus 15

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 ja julkistaa ne, myös 
internetissä. 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.

Or. en

Perustelu

Esittelijä muuttaa komitologiaa koskevan tekstin sanamuotoa puhumalla mallien 
käyttämisestä, ja yhdenmukaistaa 9 artiklan 2 kohdan neuvoa-antavan menettelyn 
noudattamista ehdottavan 13 artiklan 2 kohdan kanssa.

Tarkistus 16

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 esitettyä mallia käyttäen ja 13 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun neuvoa-
antavan menettelyn mukaisesti. Komissio 
päivittää luettelon säännöllisesti.

Or. en
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Perustelu

Esittelijä muuttaa komitologiaa koskevan tekstin sanamuotoa puhumalla mallien 
käyttämisestä, ja yhdenmukaistaa 9 artiklan 2 kohdan neuvoa-antavan menettelyn 
noudattamista ehdottavan 13 artiklan 2 kohdan kanssa.

Tarkistus 17

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

Perustelu

Esittelijä haluaa varmistaa, että jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei käytä väärin 
harkintavaltaansa, vaan tekee tarkastuksen, kun sillä on asiaa koskevia merkityksellisiä 
tietoja. Esittelijä haluaa siksi korvata ilmaisun “voidaan tehdä” ilmaisulla ”on tehtävä”.

Tarkistus 18

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 

Poistetaan.
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enemmistö sitä pyytää.

Or. en

Perustelu

Esittelijän mielestä lausunnon antamatta jättämistä koskevan lausekkeen sisällyttämiselle 
tähän mietintöön ei ole perusteita, ja siksi hän ehdottaa 13 artiklan 2 kohdan poistamista.

Tarkistus 19

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 tuojia koskevat tiedot 7 artiklan 
1 kohdan alakohdan, 7 artiklan 2 kohdan, 7 
artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan ja 
7 a artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska jäsenvaltioiden on toimitettava vastuullisten tuojien nimet ja osoitteet (katso 
7 a artiklan 1 kohta), tämä olisi otettava huomioon myös 15 artiklan 1 kohdassa.

Tarkistus 20

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, 

3. Komissio tarkastelee kaksi vuotta 
asetuksen soveltamispäivästä ja joka
kolmas vuosi sen jälkeen asetuksen 
toimintaa ja vaikuttavuutta, mukaan 
luettuna sen soveltamisalaan kuuluvien, 
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konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien mineraalien vastuullisen 
hankinnan edistäminen ja kustannukset.
Komissio toimittaa tarkastelua koskevan 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevien mineraalien vastuullisen 
hankinnan edistäminen ja kustannukset.
Komissio toimittaa tarkastelua koskevan 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Esittelijä on sitä mieltä, että asetusta olisi sovellettava vähintään kahden vuoden ajan ennen 
kuin sen toimintaa voidaan tarkastella asianmukaisesti. Koska komissiolta menee kaksi vuotta 
järjestelmän käyttämiseen tarvittavien rakenteiden perustamiseen, lienee asianmukaista, että 
tarkastelu toteutetaan kaksi vuotta soveltamisen aloittamisen jälkeen. Toista tarkastelua ei 
pitäisi tehdä kuuden (kuten komissio ehdottaa) vaan kolmen vuoden kuluttua edellisestä.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan … päivästä … kuuta …*.

__________________

*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Esittelijä on tietoinen siitä, että järjestelmän toimimisen edellyttämien rakenteiden luomiseen 
menee kaksi vuotta, ja siksi hän ehdottaa, että asetuksen soveltaminen aloitetaan kaksi vuotta 
sen voimaantulon jälkeen.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite I a

3 artiklassa tarkoitettu vastuullisten 
tuojien luettelon malli

Palsta A: tuojien nimet 
aakkosjärjestyksessä

Palsta B: tuojan osoite

Or. en

Perustelu

Esittelijä kannattaa tiedonannossa esitettyä ehdotusta tarjota näkyvyyttä toimille, joihin tällä 
alalla sitoumuksia antavat yritykset ovat ryhtyneet. Tämän saavuttamiseksi esittelijä ehdottaa, 
että komissio laatii vastuullisista tuojista luettelon, joka perustuu jäsenvaltioiden tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta laatimiin kertomuksiin. Luettelo voi tarjota yrityksille 
lisäkannustimen osallistua järjestelmään sekä myös kilpailijoille syyn osallistua järjestelmään 
sen saaman myönteisen (media)huomion myötä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 8 artiklassa tarkoitetun mallin mukainen luettelo vastuullisista sulattamoista 
ja jalostamoista – C a sarake (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Palsta C a: mineraalin tyyppi

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa varmistaa, että sulattamojen ja jalostamojen luettelo on mahdollisimman 
avoin ja sen saatavuus on mahdollisimman hyvä. Olisi suotavaa, että luettelossa on yksi 
palsta lisää mineraalityypin ilmoittamiseksi (tina, tantaali, volframi vai kulta).
Asianmukainen hakutoiminto tekisi tästä välineestä hyvin helppokäyttöisen ja lisäisi 
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sulattamoihin ja jalostamoihin kohdistuvaa markkinapainetta tavoittelemaan pääsyä 
vastuullisten sulattamojen ja jalostamojen luetteloon.
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PERUSTELUT

Komissio antoi 5. maaliskuuta 2014 lainsäädäntöehdotuksen, jonka tarkoituksena on 
vaikeuttaa sitä, että konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla toimivat aseistetut ryhmät 
voivat hankkia rahoitusta itselleen mineraalien kaivamisen ja kaupan avulla. Komission 
lähestymistavassa keskitytään helpottamaan yritysten pyrkimyksiä hankkia tinaa, tantaalia, 
volframia ja kultaa vastuullisesti ja tukemaan laillisia kauppakanavia.

Historiallinen tausta

Tämä ehdotus on EU:n panos kansainvälisiin ponnisteluihin luonnonvaroiltaan rikkaiden, 
mutta aseellisille konflikteille alttiiden maiden, kuten Suurten järvien alueiden maiden, 
ongelmien ratkaisemiseksi. Ehdotuksessa on otettu huomioon kyseisistä ponnisteluista saadut 
kokemukset. Tunnetuimmat ohjeet annettiin vuosina 2011 ja 2010: OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas (OECD:n due diligence -ohjeet) ja Yhdysvaltojen Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act -lain 1502 artikla.

Sisältö

Komissio on antanut, osittain vastauksena parlamentin päätöslauselmiin, asetusehdotuksen, 
jolla luodaan omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä niille tinan, tantaalin, 
volframin ja kullan tuojille, jotka haluavat hoitaa tuonnin unioniin vastuullisesti.
Omaehtoinen sertifiointi edellyttää, että näitä metalleja ja vastaavia malmeja EU:hun tuovien 
on noudatettava due diligence -prosessia (eli vältettävä haittojen aiheuttamista paikan päällä) 
valvomalla ja hallinnoimalla ostojaan ja myyntiään Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) laatimissa ohjeissa annettuja viittä vaihetta noudattaen. Asetuksella 
annetaan EU:n tuojille mahdollisuus tehostaa nykyisiä toimiaan, jotta varmistetaan 
toimitusketjujen puhtaus harjoitettaessa laillista kauppaa konfliktialueiden toimijoiden kanssa.
Sulattamoiden ja jalostamoiden julkisen vastuunalaisuuden kasvattamiseksi, toimitusketjujen 
avoimuuden lisäämiseksi ja mineraalien vastuullisen hankinnan helpottamiseksi EU aikoo 
julkaista luettelon EU:ssa ja maailmanlaajuisesti toimivista vastuullisista sulattamoista ja 
jalostamoista. EU:ssa näiden malmien ja metallien tuojia on yli 400, ja EU onkin yksi 
suurimmista tinan, tantaalin, volframin ja kullan markkinoista.

Tukea komission ehdotukselle

Esittelijä kannattaa pääosin komission asetusehdotusta. Ehdotuksessa keskitytään näiden 
mineraalien EU-toimitusketjun vaikuttavimpaan tasoon, mineraalien sulattamoihin ja 
jalostamoihin, due diligence -tietojen loppukäyttäjille virtaamisen helpottamiseksi. Sulattamot 
ja jalostamot ovat viimeinen vaihe, jossa mineraalien alkuperä on vielä mahdollista jäljittää.
Kaikki tiedot, jotka on mahdollista hankkia sulattamoilta ja jalostamoilta näiden 
tavarantoimittajista, ovat merkityksellisiä due diligence -prosessin kannalta. Komission 
ehdotus mahdollistaa sen, että EU:n yritykset voivat noudattaa Yhdysvaltain Dodd Frank -
lainsäädäntöä aiempaa tarkemmin.

Esittelijä yhtyy myös näkemykseen, jonka mukaan EU-järjestelmän olisi OECD:n ohjeiden 
tavoin katettava kaikki konfliktialueet ja korkean riskin alueet. Toisin kuin toistaiseksi 
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ainoastaan Suurten järvien alueeseen keskittyvän Yhdysvaltain Dodd Frank -lain tapauksessa 
EU haluaa, että yritykset ympäri maailman välttävät aiheuttamasta vahinkoa. Esittelijä katsoo, 
että EU:n ei pitäisi laatia konfliktialueiden ja korkean riskin alueiden luetteloa, vaan unionin 
olisi tarjottava yrityksille käsikirjan muodossa välineet, joita ne tarvitsevat due diligence 
-prosessin läpiviemiseen.

Esittelijä kannattaa myös komission ehdotuksessa omaksuttua vapaaehtoista lähestymistapaa.
Esittelijä uskoo, että tuojien, sulattamoiden ja jalostamoiden pienillä avoimilla markkinoilla 
markkinapaineet johtanevat siihen, että osallistumisaste nousee korkeaksi. Esittelijä suhtautuu 
myönteisesti ehdotukseen liitetyssä tiedonannossa1 kaavailtuihin liitännäistoimenpiteisiin, 
joilla pyritään nostamaan osallistumisaste korkeaksi, ja toivoo, että kyseisiä toimenpiteitä ei 
ainoastaan kyetä panemaan täytäntöön rinnan asetuksen kanssa, vaan että täytäntöönpanosta 
tiedotetaan myös parlamentille.

Esittelijä katsoo lisäksi, että vapaaehtoisuuteen perustuvan lähestymistavan valinta 
mahdollistaa sen, että EU voi soveltaa tehokkaammin niiden liike-elämän yhdistysten 
kehittämiä toimitusketjun due diligence -järjestelmiä, jotka ovat määrittäneet OECD:n 
ohjeiden mukaisia yleisiä normeja toimialoillaan.

Vastuulliset tuojat voivat käyttää hankinnoissaan ainoastaan kolmansien osapuolten 
tarkastamia sulattamoja ja jalostamoja. EU:n järjestelmä tarjoaa näin ollen kyseisten 
tarkastusten kautta mahdollisuuden hyvän käsityksen muodostamiseen toimittajista ja 
kaivoksista. Tarkastettujen sulattamojen määrän asteittaisen kasvun myötä ala voi mukautua 
sääntöihin ilman merkittävien toimitusongelmien syntymistä.

Vapaaehtoisuuteen perustuva lähestymistapa lisää suunnannäyttäjinä toimivien vastuullisten 
yritysten kiinnostusta osallistumiseen. Tämä ryhmä laajenee vähitellen markkinoilla 
vallitsevien kilpailupaineiden johdosta. Yritykset voivat itse valita, missä vaiheessa ne 
liittyvät mukaan. Osallistumispäätös voi olla huolellisesti valmisteltu, jolloin vaikutukset ja 
kustannukset vähimmäistetään.

Esittelijä haluaa tehdä yhteistyötä vastuullisten yritysten kanssa, jotta tilapäiset 
toimitusongelmat ja taloudellisen toimeliaisuuden heikkeneminen konfliktialueilla voidaan
välttää ja jotta laillista kaupankäyntiä voidaan edistää.

Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskeva direktiivi

Esittelijä pitää parempana turvautua olemassa oleviin välineisiin, kun tarkoituksena on edistää 
mineraalien kaupan toimitusketjun due diligence -prosessin raportointia. Suurilta yrityksiltä ja 
yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta 
koskevien tietojen julkistamista koskevassa direktiivissä vaaditaan suuria yrityksiä (yritykset, 
joissa on yli 500 työntekijää) julkistamaan tietoja ihmisoikeuksia, korruption torjuntaa ja 
toimitusketjun due diligence -prosesseja koskevista toimintaperiaatteistaan. Direktiivin 
mukaisesti komission on laadittava vuonna 2016 suuntaviivoja, joilla on määrä helpottaa 
näiden tietojen ilmoittamista direktiivin tullessa voimaan vuonna 2017. Esittelijä aikoo tukea 
ponnisteluja komission vakuuttamiseksi siitä, että kyseisiin suuntaviivoihin on sisällytettävä 
tämän asetuksen piiriin kuuluvaan mineraalien kauppaan liittyviä ilmoitusvelvollisuuksia 
koskevia tulosindikaattoreita. Tässä yhteydessä ei voida jättää huomiotta vaikeuksia, joita 

                                               
1 Yhteinen tiedonanto aiheesta ”Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien 
vastuullinen hankinta –   Yhteinen lähestymistapa EU:lle”, 5. maaliskuuta 2014 (JOIN (2014) 8).
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yrityksille voi aiheutua, jos ne osallistuvat konfliktialueilta peräisin olevien mineraalien 
kauppaan – jonka yksi mahdollinen seuraus voi olla konfliktin kiihtyminen. Kun komissio on 
sitoutunut tähän, raportointivaatimukset, kuten ne, jotka on esitetty OECD:n ohjeissa, tulevat 
voimaan myös suurten EU-yritysten osalta.

Pienet ja keskisuuret yritykset

Esittelijä katsoo, että pk-yrityksille olisi annettava mahdollisuus osallistua EU:n 
järjestelmään, jos ne haluavat olla edelläkävijöiden joukossa, mutta että niitä ei tulisi pakottaa 
siihen. Esittelijän mielestä komissio on myös tältä kannalta katsoen tehnyt oikean valinnan 
päätyessään vapaaehtoiseen lähestymistapaan. Täydentävissä toimenpiteissä kaavailtujen 
asianmukaisten kannustimien ja tukitoimien avulla pk-yritykset voidaan saada osallistumaan 
järjestelmään omasta tahdostaan ja liiketoimintansa logiikkaa noudattaen.

Tavoitteena tehokkaampi asetus

Esittelijä ehdottaa useita tarkistuksia, joilla asetusta on tarkoitus tehostaa. Esittelijä katsoo, 
että jotta ympäristöystävällisiä toimijoita ei rangaista, on suotavaa noudattaa OECD:n kantaa 
ja jättää asetuksen ulkopuolelle metallit, joiden voidaan kohtuudella olettaa olevan 
kierrätettyjä. Tässä korostuvat niin OECD:n ohjeiden käytännönläheisyys kuin tarve pitää due 
diligence -prosessia jatkuvasti yllä väärinkäytösten lopettamiseksi.

On kehitetty lukuisia muitakin toimitusketjun due diligence -järjestelmiä. Esittelijä haluaa 
välttää kaksinkertaiset tarkastukset. Vapaaehtoisen järjestelmän pitäisi olla mahdollisimman 
tehokas. Komission olisi kehitettävä asianmukaiset välineet muiden toimitusketjun due 
diligence -järjestelmien toiminnan arvioimiseksi. Olisi kehitettävä selkeät kriteerit, joiden 
avulla voidaan päättää, mitkä kyseisistä järjestelmistä olisi tunnustettava.

Esittelijän mielestä kolmen vuoden jälkeen tehtävä arviointi on virstanpylväs kaikkein 
tehokkaimman järjestelmän rakentamisessa. Arvioinnin aikataulu riippuu kuitenkin siitä, 
milloin järjestelmä otetaan käyttöön. Järjestelmästä on oltava kokemusta kahden kokonaisen 
vuosikierroksen verran, ennen kuin sitä voidaan arvioida uskottavasti.

Oikeilla kannustimilla lisää osallistujia järjestelmään

Esittelijä haluaa antaa mahdollisimman suuren näkyvyyden asianmukaisesti toimiville 
yrityksille. Sulattamoiden luettelossa olisi oltava palsta mineraalin merkitsemistä varten ja 
sulattamot/jalostamot olisi esitettävä yhdessä mineraalikohtaisesti, jotta tuojat ja muut tahot 
löytävät asiakirjasta helposti tarvitsemansa tiedot.

Esittelijä ehdottaa samantyyppisen luettelon laatimista vastuullisista tuojista. Tuojille, jotka 
päättävät panostaa asiaan muita enemmän, olisi voitava osoittaa arvostusta, ja niiden olisi 
voitava kohentaa julkista kuvaansa tällä tavoin. Tämä tavoite voidaan saavuttaa vastuullisten 
tuojien luettelon avulla.

Esittelijä katsoo, että tuojien ja sulattamojen/jalostamojen osallistuminen on avaintekijä 
asetukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisen kannalta. Täydentävien toimenpiteiden, 
kuten pk-yrityksille tarjottujen kannustimien, avulla saadaan monet muut tuojat mukaan, mikä 
parantaa järjestelmää entisestään.
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Esittelijä kannattaa myös tuojien määritelmän laajentamista, jotta myös myyjät voivat antaa 
omaehtoisen vakuutuksen ja osallistua uuteen järjestelmään.

Parlamentin osallistuminen ja komitologia

Esittelijä on tietoinen siitä, että monet käytännön kysymykset on määrä käsitellä oppaissa ja 
ohjeasiakirjoissa. Esittelijä toivoo voivansa keskustella parlamentissa kollegoidensa kanssa 
siitä, miten löydetään sopiva tasapaino yhtäältä täytäntöönpanoon liittyvän toiminnallisen 
joustavuuden ja toisaalta sen varmistamisen välillä, että lainsäätäjä voi osallistua 
asianmukaisesti tärkeiden käytännön kysymysten, kuten vaadittujen tarkastusten tiheys, 
ratkaisemiseen.

Tämän lisäksi esittelijä haluaa ehdottaa eräitä komitologiaa koskevia tarkistuksia. Jos 
asetuksessa ei ole jätetty komissiolle minkäänlaista harkintavaraa vaan komission ainoa
tehtävä on täytäntöönpano, silloin täytäntöönpanosäädökset ovat paikallaan. Mikäli 
lainsäädäntömenettelyn kuluessa tilanne kuitenkin muuttuu tässä suhteessa ja komissio saa 
tarkistusten seurauksena lisää harkintavaltaa, voi olla tarkoituksenmukaisempaa hyväksyä 
delegoituja säädöksiä.

Esittelijä haluaa jo tässä vaiheessa hylätä vanhentuneen sääntelymenettelyn ja korvata sen 
komission ehdotuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisella neuvoa-antavalla menettelyllä.
Esittelijä ei myöskään voi hyväksyä lausunnon antamatta jättämistä koskevan lausekkeen 
sisällyttämistä tekstiin.


