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13.5.2015 A8-0141/111 

Tarkistus  111 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

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 mineraalien ja metallien 

toimitusketjuun sovellettavan unionin due 

diligence -järjestelmän perustamisesta 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/112 

Tarkistus  112 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

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 varoja – mukaan lukien kyseisiä 

varoja sisältävät tuotteet – unionin 

markkinoille, panemaan täytäntöön 

toimitusketjun due diligence -järjestelmän 

ja raportoimaan siitä julkisesti. Due 

diligence -järjestelmän luonteen 

mukaisesti tämän asetuksen sisältämien 

yksittäisten due diligence -velvoitteiden 

olisi heijastettava due diligence -

prosessien asteittaista ja joustavaa 

luonnetta ja sitä, että tarvitaan yritysten 

erityisiin olosuhteisiin asianmukaisesti 

muokattuja velvoitteita. Velvoitteet olisi 

muokattava yrityksen koon, 

vaikutusvallan ja sen mukaan, mikä sen 

asema toimitusketjussa on. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/113 

Tarkistus  113 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

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 
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13.5.2015 A8-0141/114 

Tarkistus  114 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

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 

turvallisuusjoukkojen
12

 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 pakollinen järjestelmä, 

jotta voidaan lopettaa aseistettujen 

ryhmien ja turvallisuusjoukkojen
12

 

mineraaleilla ja metalleilla käymä kauppa. 

Sen tarkoituksena on tarjota avoimuutta ja 

varmuutta konfliktialueilta ja korkean 

riskin alueilta peräisin olevien 

mineraalien ja metallien toimitusketjun 

osalta. 

12 
’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ 

sellaisina kuin ne on määritelty vuoden 

2013 OECD:n due diligence –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 vuoden 

2013 OECD:n due diligence –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. 

 (Vastaava muutos tehdään kaikkialle 

tekstiin. Omaehtoisen vakuutuksen 

poistaminen on otettava huomioon koko 

tekstissä.) 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

13.5.2015 A8-0141/115 

Tarkistus  115 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

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 

yrityksiä koskevat toimitusketjun due 

diligence -velvoitteet, jotka toimittavat 

tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvia mineraaleja ja metalleja. Sen 

tarkoituksena on varmistaa tuojien 

hankintakäytäntöjen avoimuus ja 

jäljitettävyys, kun ne tekevät hankintoja 

konfliktialueilla tai korkean riskin 

alueilla, jotta väkivaltaisia konflikteja ja 

ihmisoikeusloukkauksia voidaan 

vähentää tai ne voidaan poistaa 

rajoittamalla aseistettujen ryhmien ja 

turvallisuusjoukkojen mahdollisuuksia 

käydä kauppaa kyseisillä mineraaleilla ja 

metalleilla. 

 (Vastaava muutos tehdään kaikkialle 

tekstiin. Omaehtoisen vakuutuksen 

poistaminen on otettava huomioon koko 

tekstissä.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/116 

Tarkistus  116 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tätä asetusta sovelletaan kaikissa 

mineraalien ja metallien toimitusketjun 

vaiheissa yrityksiin, jotka saattavat 

hankkia tai käyttää konfliktialueilta tai 

korkean riskin alueilta peräisin olevia 

mineraaleja ja metalleja. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

13.5.2015 A8-0141/117 

Tarkistus  117 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Tahattomien markkinahäiriöiden 

välttämiseksi tässä asetuksessa erotetaan 

toisistaan toimitusketjun alku- ja 

loppupäässä olevien yritysten roolit. Due 

diligence -velvoitteiden noudattaminen on 

mukautettava yrityksen kokoon ja 

toimintaan ja sen asemaan 

toimitusketjussa. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

13.5.2015 A8-0141/118 

Tarkistus  118 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 c kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 c. Komissio voi yhteistyössä 

toimialakohtaisten järjestelyjen ja 

OECD:n ohjeiden mukaisesti antaa 

lisäohjeita velvoitteista, jotka yritysten on 

täytettävä, sen mukaan, mikä niiden 

asema toimitusketjussa on, ja huolehtia 

siitä, että järjestelmä sisältää joustavan 

menettelyn, jossa otetaan huomioon pk-

yritysten asema. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

13.5.2015 A8-0141/119 

Tarkistus  119 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

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 2913/1992
13
 79 artiklan 

mukaisesti; 

g) ’tuojalla’ kaikkia luonnollisia tai 

oikeushenkilöitä, jotka saattavat 

ensimmäisen kerran markkinoille tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 

mineraaleja tai metalleja luovutettaviksi 

vapaaseen liikkeeseen neuvoston asetuksen 

(ETY) N:o 2913/1992
13
 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 
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13.5.2015 A8-0141/120 

Tarkistus  120 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien 

tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuva unionin järjestelmä 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 q a) ’toimitusketjun loppupään 

yrityksellä’ kaikkia luonnollisia tai 

oikeushenkilöitä, jotka toimivat 

toimitusketjun loppupäässä ja jotka 

valmistavat tai tilaavat tuotteita jotka 

sisältävät asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvia mineraaleja tai metalleja tai 

koostuvat niistä, ja jotka ovat 

sijoittautuneet unioniin tai saattavat 

kyseisiä tuotteita ensimmäistä kertaa 

unionin markkinoille liiketoiminnan 

yhteydessä jakelua tai käyttöä varten; 

Or. en 

 

 


