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Ettepanek võtta vastu määrus 

Pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ettepanek: Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS 

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 

millega luuakse liidu süsteem konflikti- ja 
riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, 
volframi ja nende maakide ning kulla 
vastutustundlike importijate tarneahelaga 
seotud hoolsuskohustuse täitmiseks 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määrusega luuakse liidu 
süsteem tarneahelaga seotud 
hoolsuskohustuse täitmise 
enesesertifitseerimiseks, et piirata 
relvastatud rühmituste ja 
julgeolekujõudude12 võimalusi tina, 
tantaali, volframi ja nende maakide ning 

kullaga kauplemiseks. Eesmärk on tagada 
läbipaistvus ja kindlustunne konflikti- ja 
riskipiirkondadest hankivate importijate, 
sulatuskodade ja rafineerimistehaste 

tarnetegevuse suhtes. 

1. Käesoleva määrusega luuakse liidu 
süsteem tarneahelaga seotud 
hoolsuskohustuse täitmiseks, mis on 
kohustuslik, et lõpetada relvastatud 
rühmituste ja julgeolekujõudude12 
kauplemine mineraalide ja metallidega. 
Eesmärk on tagada läbipaistvus ja 
kindlustunne mineraalide ja metallide 
tarneahela suhtes nende konflikti- ja 
riskipiirkondadest hankimisel. 
 

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

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

Or. en 
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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 
kõikide ettevõtjate suhtes, kes hangivad 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 

kuuluvaid mineraale ja metalle. Eesmärk 

on tagada nende tegevuse läbipaistvus ja 

jälgitavus konflikti- ja riskipiirkondadest 

hankimisel, et minimeerida või ära hoida 

vägivaldseid konflikte ja inimõiguste 

rikkumisi, vähendades relvastatud 

rühmituste ja julgeolekujõudude 

võimalusi selliste mineraalide ja 
metallidega kaubelda. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Käesolevat määrust kohaldatakse 

kõigi mineraalide ja metallide tarneahelas 

tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes võivad 

tarnida või kasutada konflikti- ja 

riskipiirkondadest pärit mineraale või 

metalle. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Selleks, et vältida soovimatuid 

turumoonutusi, tehakse määruses vahet 

tarneahelas ülal- ja allpool asuvate 

ettevõtjate rollide vahel. Hoolsuskohustus 

peab vastama asjaomase ettevõtja 

tegevusele ning tema suurusele ja 

asukohale tarneahelas. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 c. Komisjon võib tööstusharude 

süsteemide alusel ja kooskõlas OECD 

suunistega anda täiendavaid suuniseid 

kohustuste kohta, mida ettevõtjad peavad 

täitma sõltuvalt nende asukohast 

tarneahelas, ning komisjon peab samuti 

tagama, et süsteem hõlmab paindlikku 

menetlust, milles võetakse arvesse VKEde 

positsiooni. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt g 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

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

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

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) „enesesertifitseerimine” – teatamine 

oma nõusolekust täita kohustusi seoses 

juhtimissüsteemide, riskijuhtimise, 

välisauditite ja teabe avalikustamisega 

vastavalt käesoleva määruse sätetele; 

välja jäetud 

 (seda muudatusettepanekut kohaldatakse 
kogu teksti suhtes, kui seda ei ole juba 
muudetud teiste muudatusettepanekutega) 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt q a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 q a) „tarneahelas allpool asuv ettevõtja” – 

mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes 

tegutseb tarneahelas allpool ning 

valmistab tooteid, mis koosnevad 

hõlmatud mineraalidest ja metallidest või 

mis sisaldavad neid, või kes sõlmib 

lepinguid selliste toodete valmistamiseks 

ja kes on asutatud liidus või kes laseb 

need esimesena liidu turule turustamiseks 

või äritegevuseks kasutamiseks; 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt q b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 q b) „toodete valmistamine või toodete 

valmistamiseks lepingute sõlmimine” – 

tegeliku mõju omamine tina, tantaali, 

volframit ja kulda sisaldavaid või neist 

koosnevaid mineraale või metalle 

sisaldavate toodete valmistamise üle, 

võttes arvesse fakte ja asjaolusid ning 

mõju, mida ettevõtjad toodete 

valmistamise üle omavad. Ettevõtjaid ei 

loeta tootmist mõjutavaiks, kui nad 

üksnes lisavad oma kaubamärgi, märgise, 

logo või sildi geneerilisele tootele, mille on 

valmistanud kolmas isik, tegelevad 

kolmanda isiku valmistatud toote 

teenindamise, hoolduse või 

remontimisega või tegelevad tootjaga 

selliste lepingutingimuste määramise või 

nende üle läbirääkimiste pidamisega, mis 

ei ole otseselt seotud toote 

valmistamisega; 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt q c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 q c) „mikroettevõtja” – ettevõtja, kelle 

heaks töötab vähem kui 10 inimest ning 

kelle aastakäive ja/või aastane 

bilansimaht ei ületa 2 miljonit eurot, nagu 

on määratletud komisjoni 6. mai 2003. 

aasta soovituses C(2003)1422, mis 

käsitleb mikroettevõtjate ning väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate 

määratlust. 

Or. en 

 


