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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

13.5.2015 A8-0141/80 

Τροπολογία  80 

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 µεταλλευµάτων που 

προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιζ β) «που κατασκευάζει ή αναθέτει την 
κατασκευή προϊόντων»: εκείνος που έχει 
ουσιαστική επιρροή στην κατασκευή 
προϊόντων που περιέχουν ορυκτά ή 
µέταλλα που περιέχουν ή αποτελούνται 
από κασσίτερο, ταντάλιο, βολφράµιο και 
χρυσό, λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα 
και τις περιστάσεις και τον βαθµό 
επιρροής που έχουν οι επιχειρήσεις στην 
κατασκευή του προϊόντος. Οι 
επιχειρήσεις δεν θεωρείται ότι έχουν 
επιρροή στην κατασκευή εάν απλώς: 
επικολλούν την εµπορική τους ονοµασία, 
το σήµα, τον λογότυπο ή την ετικέτα τους 
σε ένα γενικό προϊόν που έχει 
κατασκευαστεί από τρίτον· προβαίνουν 
σε συντήρηση ή επισκευή προϊόντος που 
έχει κατασκευαστεί από τρίτον· 
καθορίζουν ή διαπραγµατεύονται µε 
κατασκευαστή τους συµβατικούς όρους, 
που δεν συνδέονται άµεσα µε την 
κατασκευή του προϊόντος· 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/81 

Τροπολογία  81 

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 µεταλλευµάτων που 

προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιζ γ) «µικροεπιχείρηση», όπως ορίζεται 
στη σύσταση της Επιτροπής της 6ης 
Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των 
µικροεπιχειρήσεων, των µικρών και των 
µεσαίων επιχειρήσεων C (2003) 1422: µια 
επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 
από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο 
του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει 
τα 2 εκατοµµύρια EUR· 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/82 

Τροπολογία  82 

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 µεταλλευµάτων που 

προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αυτοπιστοποίηση ως υπεύθυνος 

εισαγωγέας 

∆ήλωση ως υπεύθυνος εισαγωγέας 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/83 

Τροπολογία  83 

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 µεταλλευµάτων που 

προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε εισαγωγέας ορυκτών ή µετάλλων 

στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού, 
δύναται να αυτοπιστοποιείται ως 
υπεύθυνος εισαγωγέας, δηλώνοντας στην 
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους ότι 

τηρεί τις υποχρεώσεις δέουσας επιµέλειας 

στην αλυσίδα εφοδιασµού, όπως 

καθορίζεται στον παρόντα κανονισµό. Η 

δήλωση περιλαµβάνει την τεκµηρίωση, µε 

την οποία ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει την 

τήρηση των υποχρεώσεων, 

συµπεριλαµβάνοντας τα αποτελέσµατα 

των ανεξάρτητων ελέγχων που έχουν 

διεξαχθεί. 

1. Κάθε εισαγωγέας ορυκτών ή µετάλλων 

στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού 

δηλώνει στην αρµόδια αρχή του κράτους 
µέλους ότι τηρεί τις υποχρεώσεις δέουσας 

επιµέλειας στην αλυσίδα εφοδιασµού, 

όπως καθορίζεται στον παρόντα 

κανονισµό. Η δήλωση περιλαµβάνει την 

τεκµηρίωση, µε την οποία ο εισαγωγέας 

επιβεβαιώνει την τήρηση των 

υποχρεώσεων, συµπεριλαµβάνοντας τα 

αποτελέσµατα των ανεξάρτητων ελέγχων 

που έχουν διεξαχθεί. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/84 

Τροπολογία  84 

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

Tamburrano, 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων µεταλλευµάτων που 

προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 

διενεργούν ενδεδειγµένους εκ των 

υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 

ότι οι αυτοπιστοποιηµένοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή µετάλλων που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 

παρόντος κανονισµού συµµορφώνονται 

προς τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε τα 

άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος 

κανονισµού. 

2. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 

διενεργούν ενδεδειγµένους εκ των 

υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 

ότι οι υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών ή 

µετάλλων που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του παρόντος κανονισµού 

συµµορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 

τους σύµφωνα µε τα άρθρα 4, 5, 6, και 7 

του παρόντος κανονισµού. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/85 

Τροπολογία  85 

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

Tamburrano, 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων µεταλλευµάτων που 

προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζα) Όταν κάποια επιχείρηση µπορεί να 
συµπεράνει µε εύλογο τρόπο ότι οι πόροι 
προέρχονται από ανακυκλωµένες πηγές ή 
σκραπ, τότε, λαµβάνοντας δεόντως 
υπόψη την εµπορική εµπιστευτικότητα 
και τους προβληµατισµούς που αφορούν 
την ανταγωνιστικότητα: α) αποκαλύπτει 
δηµόσια το συµπέρασµά της και β) 
περιγράφει µε λογικές λεπτοµέρειες τα 
µέτρα δέουσας επιµέλειας που έλαβε για 
να οδηγηθεί σε αυτό το συµπέρασµα. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/86 

Τροπολογία  86 

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

Tamburrano, 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων µεταλλευµάτων που 

προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή 
µετάλλων εντός του πεδίου εφαρµογής του 
παρόντος κανονισµού διεξαγάγει ελέγχους 

µέσω ανεξάρτητου τρίτου µέρους. 

Τα µεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις 
εξευγενισµού εντός του πεδίου εφαρµογής 
του παρόντος κανονισµού διεξαγάγει 

ελέγχους µέσω ανεξάρτητου τρίτου 

µέρους. 

 (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 

κειµένου των άρθρων 6 και 7. Η έγκρισή 

της απαιτεί αντίστοιχες προσαρµογές σε όλο 

το κείµενο.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/87 

Τροπολογία  87 

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

Tamburrano, 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων µεταλλευµάτων που 

προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7α 

 Βιοµηχανικά σχήµατα 

 1. Σχετικά βιοµηχανικά σχήµατα µπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή για 
τη διαπίστευση του σχήµατός τους στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισµού. 

 Η συγκεκριµένη αίτηση στηρίζεται από 
αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες. 

 2. Εφόσον η Επιτροπή κρίνει, µε βάση τα 
αποδεικτικά στοιχεία και τις πληροφορίες 
που της παρέχονται δυνάµει της 
παραγράφου 1, ότι το συγκεκριµένο 
βιοµηχανικό σχήµα, όταν εφαρµόζεται 
αποτελεσµατικά από ένα υπεύθυνο 
εισαγωγέα, του παρέχει τη δυνατότητα να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τα άρθρα 4, 5, 6 και 7, οι 
λογιστικοί έλεγχοι από τρίτους, οι οποίοι 
διεξάγονται στο πλαίσιο αυτών των 
σχηµάτων, αναγνωρίζονται δυνάµει του 
παρόντος κανονισµού. 

 3. Τα ενδιαφερόµενα µέρη ενηµερώνουν 
την Επιτροπή για οποιεσδήποτε αλλαγές 
ή επικαιροποιήσεις πραγµατοποιούνται 
σε βιοµηχανικά σχήµατα για τα οποία 
έχει χορηγηθεί διαπίστευση σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3. 
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 4. Η Επιτροπή αποσύρει την διαπίστευση 
όταν κρίνει ότι οι αλλαγές ή 
επικαιροποιήσεις σε ένα βιοµηχανικό 
σχήµα διακυβεύουν την ικανότητα ενός 
υπεύθυνου εισαγωγέα να συµµορφώνεται 
µε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τα άρθρα 4, 5, 6 και 7, ή όταν 
επανειληµµένα ή σηµαντικά περιστατικά 
µη συµµόρφωσης από υπεύθυνους 
εισαγωγείς συνδέονται µε αδυναµίες του 
σχήµατος. 

 5. Η Επιτροπή δηµιουργεί και 
επικαιροποιεί συνεχώς διαδικτυακό 
µητρώο διαπιστευµένων βιοµηχανικών 
σχηµάτων. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/88 

Τροπολογία  88 

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

Tamburrano, 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων µεταλλευµάτων που 

προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7β 

 Προσπάθειες δέουσας επιµέλειας από 
κατάντη επιχειρήσεις 

 1. Οι κατάντη επιχειρήσεις ασκούν 
δέουσα επιµέλεια σύµφωνα µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ, 
µεταξύ άλλων εντοπίζοντας και 
αξιολογώντας, στο µέτρο του δυνατού, τις 
πρακτικές δέουσας επιµέλειας, των 
µεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων 
εξευγενισµού στην αλυσίδα εφοδιασµού 
τους, µε στόχο να διασφαλισθεί ότι 
συνάδουν µε τα µέτρα δέουσας επιµέλειας 
που ορίζουν οι κατευθυντήριες γραµµές 
του ΟΟΣΑ περί δέουσας επιµέλειας. Οι 
κατάντη επιχειρήσεις µπορούν να 
συµµετέχουν σε βιοµηχανικά σχήµατα 
και να αντλούν τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα σχήµατα αυτά βοηθούµενες 
στην άσκηση της δέουσας επιµέλειάς 
τους σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες 
γραµµές του ΟΟΣΑ περί δέουσας 
επιµέλειας. 

 2. Οι κατάντη επιχειρήσεις διαθέτουν στο 
κοινό τις πληροφορίες που αφορούν τις 
πολιτικές και πρακτικές τους στον τοµέα 
της δέουσας επιµέλειας. 
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 3. Οι κατάντη επιχειρήσεις που είναι 
µικροεπιχειρήσεις µπορούν να ασκούν 
δέουσα επιµέλεια σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 και 2 επί εθελοντικής 
βάσεως. 

 4. Οι κατάντη επιχειρήσεις τηρούν τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, βάσει 
κριτηρίων που καθορίζει η Επιτροπή, 
αρχής γενοµένης 24 µήνες µετά τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος κανονισµού. Η 
παράγραφος 2 τηρείται αρχής γενοµένης 
48 µήνες µετά τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισµού. 

 5. Η Επιτροπή εγκρίνει τα µέτρα που 
είναι απαραίτητα για την εφαρµογή του 
παρόντος άρθρου σύµφωνα µε τη 
συµβουλευτική διαδικασία του άρθρου 13 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/89 

Τροπολογία  89 

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

Tamburrano, 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων µεταλλευµάτων που 

προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 13α 

 Επέκταση του πεδίου εφαρµογής όσον 
αφορά τους πόρους 

 1. Η Επιτροπή εξετάζει τακτικά τις 
εξελίξεις όσον αφορά το κατά πόσον το 
παγκόσµιο εµπόριο φυσικών πόρων έχει 
συντελέσει σε συγκρούσεις και 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και σε παραβιάσεις σε 
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού 
κινδύνου, καθώς και την ανάπτυξη 
διεθνών προτύπων υπεύθυνου πορισµού 
και την πείρα που αποκτάται κατά την 
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. 
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η 
Επιτροπή λαµβάνει, ιδίως, υπόψη τις 
πληροφορίες που συλλέγει στο πλαίσιο 
και για τους σκοπούς του άρθρου 15 και 
τις πληροφορίες που της παρέχονται από 
διεθνείς οργανισµούς ή οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και από 
επηρεαζόµενα τρίτα µέρη. 

 2. Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά το 
πεδίο εφαρµογής όσον αφορά τους 
πόρους, όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι, 
υπό το πρίσµα των πληροφοριών που 
συλλέγονται σύµφωνα µε την παράγραφο 
1, επιδιώκοντας την ουσιαστική επίτευξη 
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του σκοπού του παρόντος κανονισµού 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1. Το 
παράρτηµα Ι επανεξετάζεται µε σκοπό 
την επέκταση του καταλόγου 
καλυπτόµενων πόρων και τον 
προσδιορισµό επιπλέον σηµείων 
µετασχηµατισµού και ανιχνευσιµότητας 
σε αλυσίδες εφοδιασµού καλυπτόµενων 
πόρων για την ενίσχυση της δέουσας 
επιµέλειας στην αλυσίδα εφοδιασµού. Η 
επανεξέταση αυτή πραγµατοποιείται ανά 
διαστήµατα όχι µικρότερα των 6 µηνών. 

 3. Η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις µε σκοπό 
την επέκταση του καταλόγου των 
καλυπτόµενων πόρων, όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 2. Η Επιτροπή έχει το 
δικαίωµα να τροποποιεί τα παραρτήµατα 
Ι και ΙΙ σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ. 

Or. en 

 

 


