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Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

1 a kohta (uusi) 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 1 a. panee merkille tämän 

päätöslauselman liitteenä olevan 

neuvoston lausuman ja komission 

lausumat; 

Or. en 

Tiedoksi lausumien tekstit: 

Neuvoston lausuma Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta sellaisia unionin tuojia 

koskevista toimitusketjun due diligence -velvoitteista, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean 

riskin alueilta peräisin olevaa tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja ja kultaa 

”Neuvosto suostuu poikkeuksellisesti 1 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti siirtämään 

komissiolle vallan antaa delegoituja säädöksiä kynnysarvojen muuttamiseksi liitteessä I, jotta 

voidaan varmistaa kynnysarvojen oikea-aikainen hyväksyminen ja toteuttaa tämän asetuksen 

tavoitteet. Tällaisella sopimuksella ei rajoiteta tulevia lainsäädäntöehdotuksia kaupan alalla 

eikä kokonaisuudessaan ulkosuhteiden alalla.” 

_________________________ 

Komission lausuma 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta sellaisia unionin tuojia 

koskevista toimitusketjun due diligence -velvoitteista, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean 

riskin alueelta peräisin olevaa tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja ja kultaa 

”Komissio harkitsee sellaisia EU:n yrityksiä koskevien uusien lainsäädäntöehdotusten 

esittämistä, joiden toimitusketjuissa on tinaa, tantaalia ja volframia sekä kultaa sisältäviä 

tuotteita, jos se tulee siihen johtopäätökseen, että mineraalien vastuullista globaalia 

toimitusketjua koskevat EU:n markkinoiden yhteistoimet eivät riitä saamaan aikaan 

vastuullista toimituskäyttäytymistä tuottajamaissa, tai jos se arvioi, että sellaisten 

toimitusketjun loppupäässä olevien toimijoiden sitoutuminen, jotka ovat ottaneet käyttöön 

toimitusketjun due diligence -järjestelmiä OECD:n ohjeiden mukaisesti, on riittämätöntä.” 
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_________________________ 

Komission lausuma 2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta sellaisia unionin tuojia 

koskevista toimitusketjun due diligence -velvoitteista, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean 

riskin alueelta peräisin olevaa tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja ja kultaa 

”Käyttäessään 1 artiklan 5 kohdan nojalla saamaansa valtaa antaa delegoituja säädöksiä 

komissio ottaa asianmukaisesti huomioon asetuksen tavoitteet etenkin sellaisina kuin ne on 

esitetty johdanto-osan 1, 7, 10 ja 17 kappaleessa. 

Näin toimiessaan komissio tarkastelee erityisesti erinäisiä riskejä, jotka liittyvät kullan 

toimitusketjujen alkupään toimintaan konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla, ja ottaa 

huomioon sellaisten unionin mikro- ja pk-yritysten aseman, jotka tuovat unioniin kultaa.” 

_________________________ 

Komission lausuma 3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta sellaisia unionin tuojia 

koskevista toimitusketjun due diligence -velvoitteista, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean 

riskin alueelta peräisin olevaa tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja ja kultaa 

”Vastauksena erityisiä suuntaviivoja koskevaan Euroopan parlamentin pyyntöön komissio 

haluaa kehittää tulosindikaattoreita, jotka koskevat nimenomaisesti konfliktialueiden 

mineraalien hankintaa. Tällaisten suuntaviivojen avulla asiaankuuluvia yrityksiä, joissa on yli 

500 työntekijää ja joiden on julkistettava muita kuin taloudellisia tietoja direktiivin 

2014/95/EU mukaisesti, kannustettaisiin julkistamaan tietoja tinaa, tantaalia, volframia tai 

kultaa sisältävistä tuotteista.” 

_________________________ 

 

 

 


