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13.5.2015 A8-0141/70 

Τροπολογία  70 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Dario 

Tamburrano 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων ορυκτών και µετάλλων 

που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 

θέσπιση ενωσιακού συστήµατος 

αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιµέλειας 

όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασµού των 
υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, 
τανταλίου και βολφραµίου, των 
µεταλλευµάτων τους, καθώς και χρυσού, 
που προέρχονται από περιοχές που 

πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 

υψηλού κινδύνου 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 

θέσπιση ενωσιακού συστήµατος 

αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιµέλειας 

όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασµού 

ορυκτών και µετάλλων που προέρχονται 
από περιοχές που πλήττονται από 

συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 

κινδύνου 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/71 

Τροπολογία  71 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων ορυκτών και µετάλλων 

που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Στον κανονισµό αποτυπώνεται η 
ανάγκη επίδειξης δέουσας επιµέλειας σε 
όλη την αλυσίδα εφοδιασµού, από τον 
τόπο προµήθειας µέχρι το τελικό προϊόν 
και ορίζεται ότι όλες οι εταιρείες που 
διαθέτουν για πρώτη φορά στην 
ευρωπαϊκή αγορά τους καλυπτόµενους 
πόρους –συµπεριλαµβανοµένων των 
προϊόντων που περιέχουν τους εν λόγω 
πόρους– οφείλουν να ασκούν δέουσα 
επιµέλεια στην αλυσίδα εφοδιασµού τους 
και να δηµοσιεύουν σχετική έκθεση. 
Σύµφωνα µε τη φύση της δέουσας 
επιµέλειας, οι µεµονωµένες υποχρεώσεις 
δέουσας επιµέλειας που περιέχει ο παρών 
κανονισµός πρέπει να αντανακλούν τον 
εξελικτικό και ευέλικτο χαρακτήρα των 
διαδικασιών δέουσας επιµέλειας, καθώς 
και την ανάγκη θέσπισης υποχρεώσεων 
που είναι κατάλληλα προσαρµοσµένες 
στις επιµέρους συνθήκες κάθε 
επιχείρησης. Οι υποχρεώσεις πρέπει να 
είναι προσαρµοσµένες στο µέγεθος, στη 
µόχλευση και στη θέση µιας εταιρείας 
στην εκάστοτε αλυσίδα εφοδιασµού. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/72 

Τροπολογία  72 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων ορυκτών και µετάλλων 

που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 

είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 

οµοιόµορφης συµµόρφωσης της 
αυτοπιστοποίησης των υπεύθυνων 
εισαγωγέων µε τη διενέργεια κατάλληλων 

εκ των υστέρων ελέγχων, µε σκοπό να 
επαληθεύσουν κατά πόσο οι 
αυτοπιστοποιούµενοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή/και µετάλλων στο 
πεδίο εφαρµογής του κανονισµού 
συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις 
δέουσας επιµέλειας στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. Τα µητρώα τέτοιων ελέγχων θα 

πρέπει να τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. 

Τα κράτη µέλη οφείλουν να καθορίσουν 

τους κανόνες που θα εφαρµόζονται σε 

περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 

παρόντος κανονισµού. 

(14) Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 

είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 

οµοιόµορφης συµµόρφωσης µε την 
υποχρέωση των φορέων να ασκούν 
δέουσα επιµέλεια µε τη διενέργεια 
κατάλληλων εκ των υστέρων ελέγχων. Τα 

µητρώα τέτοιων ελέγχων θα πρέπει να 

τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. Τα κράτη 

µέλη οφείλουν να καθορίσουν τους 

κανόνες που θα εφαρµόζονται σε 

περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 

παρόντος κανονισµού. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/73 

Τροπολογία  73 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων ορυκτών και µετάλλων 

που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζεται 

ένα ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης 
για τη δέουσα επιµέλεια στην αλυσίδα 

εφοδιασµού προκειµένου να περιοριστούν 
οι δυνατότητες ενόπλων οµάδων και 
δυνάµεων ασφαλείας12 στο εµπόριο µε 
κασσίτερο, βολφράµιο και ταντάλιο, τα 
µεταλλεύµατα τους, καθώς και µε χρυσό. 
Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια 
και ασφάλεια σε ό, τι αφορά τις 
πρακτικές εφοδιασµού των εισαγωγέων, 
των µεταλλουργείων και των 
εγκαταστάσεων εξευγενισµού από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου. 

1. Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζεται 

ένα ενωσιακό σύστηµα για τη δέουσα 

επιµέλεια στην αλυσίδα εφοδιασµού, η 
οποία θα είναι υποχρεωτική, προκειµένου 
να εξαλειφθεί η εµπορία ορυκτών και 
µετάλλων από τις ένοπλες οµάδες και τις 
δυνάµεις ασφαλείας12. Έχει σχεδιαστεί για 
να παρέχει διαφάνεια και ασφάλεια σε ό, 
τι αφορά τις πρακτικές εφοδιασµού 
ορυκτών και µετάλλων από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου. 

__________________ __________________ 

12
 «Ένοπλες οµάδες και δυνάµεις 

ασφαλείας», όπως ορίζονται στο 

παράρτηµα ΙΙ των κατευθυντήριων 

γραµµών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιµέλεια 

όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 

αλυσίδων εφοδιασµού ορυκτών από 

περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 

και περιοχές υψηλού κινδύνου: ∆εύτερη 

έκδοση, OECD Publishing (OECD (2013). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 

12
 «Ένοπλες οµάδες και δυνάµεις 

ασφαλείας», όπως ορίζονται στο 

παράρτηµα ΙΙ των κατευθυντήριων 

γραµµών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιµέλεια 

όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 

αλυσίδων εφοδιασµού ορυκτών από 

περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 

και περιοχές υψηλού κινδύνου: ∆εύτερη 

έκδοση, OECD Publishing (OECD (2013). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 
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 (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 

κειµένου. Η διαγραφή της 

αυτοπιστοποίησης πρέπει να 

αντικατοπτρίζεται σε ολόκληρο το κείµενο.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/74 

Τροπολογία  74 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων ορυκτών και µετάλλων 

που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο παρών κανονισµός καθορίζει τις 

υποχρεώσεις δέουσας επιµέλειας στην 

αλυσίδα εφοδιασµού για τους εισαγωγείς 
της Ένωσης που επιλέγουν να 
αυτοπιστοποιούνται ως υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή µετάλλων που 
περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, 
βολφράµιο, ταντάλιο και χρυσό, όπως 
ορίζεται στο παράρτηµα I. 

2. Ο παρών κανονισµός καθορίζει τις 

υποχρεώσεις δέουσας επιµέλειας στην 

αλυσίδα εφοδιασµού για όλες τις 
επιχειρήσεις που εφοδιάζονται ορυκτά 
και µέταλλα εντός του πεδίου εφαρµογής 
του παρόντος κανονισµού. Έχει 
σχεδιαστεί για να διασφαλίσει τη 
διαφάνεια και την ανιχνευσιµότητα 
σχετικά µε τις πρακτικές εφοδιασµού των 
εισαγωγέων, όταν εφοδιάζονται από 
περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου, µε στόχο την ελαχιστοποίηση ή 
την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων 
και των παραβιάσεων των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου µέσω του περιορισµού των 
δυνατοτήτων των ενόπλων οµάδων και 
των δυνάµεων ασφαλείας όσον αφορά το 
εµπόριο ορυκτών και µετάλλων. 

 (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 

κειµένου. Η διαγραφή της 

αυτοπιστοποίησης πρέπει να 

αντικατοπτρίζεται σε ολόκληρο το κείµενο.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/75 

Τροπολογία  75 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων ορυκτών και µετάλλων 

που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Ο παρών κανονισµός ισχύει για όλες 
τις επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια της 
αλυσίδας εφοδιασµού των ορυκτών και 
των µετάλλων, οι οποίες είναι πιθανό να 
παρέχουν ή να χρησιµοποιούν ορυκτά και 
µέταλλα από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις ή περιοχές υψηλού 
κινδύνου. 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.5.2015 A8-0141/76 

Τροπολογία  76 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων ορυκτών και µετάλλων 

που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 β. Για να αποφεύγονται ακούσιες 
στρεβλώσεις στην αγορά, στον παρόντα 
κανονισµό πραγµατοποιείται διάκριση 
µεταξύ των ρόλων των ανάντη και 
κατάντη επιχειρήσεων της αλυσίδας 
εφοδιασµού. Η άσκηση της δέουσας 
επιµέλειας πρέπει να προσαρµοστεί στις 
δραστηριότητες της επιχείρησης, και στο 
µέγεθος και στη θέση της στην αλυσίδα 
εφοδιασµού. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/77 

Τροπολογία  77 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων ορυκτών και µετάλλων 

που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 γ. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα 
βιοµηχανικά προγράµµατα και σύµφωνα 
µε τις κατευθυντήριες γραµµές του 
ΟΟΣΑ, ενδέχεται να παρέχει πρόσθετες 
κατευθυντήριες γραµµές για τις 
υποχρεώσεις που πρέπει να καθοριστούν 
από τις επιχειρήσεις, ανάλογα µε τη θέση 
τους στην αλυσίδα εφοδιασµού και να 
διασφαλίσει ότι το σύστηµα 
πιστοποίησης συνιστά προσαρµόσιµη και 
ευέλικτη διαδικασία λαµβανοµένης 
υπόψη της θέσης των ΜΜΕ. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/78 

Τροπολογία  78 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων ορυκτών και µετάλλων 

που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – στοιχείο ζ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο το οποίο δηλώνει ορυκτά ή 
µέταλλα στο πεδίο εφαρµογής του 

παρόντος κανονισµού για θέση σε 

ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια του 

άρθρου 79 του κανονισµού (ΕΟΚ) 

αριθ. 2913/199213 του Συµβουλίου
13
· 

ζ) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο το οποίο διαθέτει για πρώτη 
φορά στην αγορά ορυκτά ή µέταλλα στο 
πεδίο εφαρµογής του παρόντος 

κανονισµού για θέση σε ελεύθερη 

κυκλοφορία κατά την έννοια του 

άρθρου 79 του κανονισµού (ΕΟΚ) 

αριθ. 2913/199213 του Συµβουλίου
13
· 

__________________ __________________ 

13
 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 

Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 

περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 

κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1). 

13
 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 

Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 

περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 

κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1). 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/79 

Τροπολογία  79 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων ορυκτών και µετάλλων 

που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – στοιχείο ιζ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιζ α) «κατάντη επιχείρηση»: κάθε φυσικό 
ή νοµικό πρόσωπο το οποίο 
δραστηριοποιείται στην κατάντη αλυσίδα 
εφοδιασµού, το οποίο κατασκευάζει ή 
αναθέτει την κατασκευή οποιουδήποτε 
προϊόντος που αποτελείται από ή περιέχει 
καλυπτόµενα ορυκτά και µέταλλα, και το 
οποίο είναι εγκατεστηµένο στην Ένωση ή 
διαθέτει για πρώτη φορά στην εσωτερική 
αγορά τα προϊόντα για διανοµή ή χρήση 
στο πλαίσιο εµπορικών δραστηριοτήτων· 

Or. en 

 

 


