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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

13.5.2015 A8-0141/121 

Τροπολογία  121 

Judith Sargentini, Ska Keller 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 – 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 ή 
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: 
προσαρτούν την εµπορική τους ονοµασία, 
το σήµα, τον λογότυπο ή την ετικέτα τους 
σε ένα γενόσηµο προϊόν που έχει 
κατασκευαστεί από κάποιον τρίτο· 
προβαίνουν σε επιδιόρθωση, συντήρηση 
ή επισκευή προϊόντος που έχει 
κατασκευαστεί από κάποιον τρίτο· 
καθορίζουν ή διαπραγµατεύονται µε 
κάποιον κατασκευαστή συµβατικούς 
όρους που δεν συνδέονται άµεσα µε την 
κατασκευή του προϊόντος· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.5.2015 A8-0141/122 

Τροπολογία  122 

Judith Sargentini, Ska Keller 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 – στοιχείο ιζ γ (νέο) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.5.2015 A8-0141/123 

Τροπολογία  123 

Judith Sargentini, Ska Keller 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.5.2015 A8-0141/124 

Τροπολογία  124 

Judith Sargentini, Ska Keller 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 A8-0141/125 

Τροπολογία  125 

Judith Sargentini, Ska Keller 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 A8-0141/126 

Τροπολογία  126 

Judith Sargentini, Ska Keller 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 4 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ζ α) Όταν οποιαδήποτε επιχείρηση 
µπορεί εύλογα να συµπεράνει ότι οι πόροι 
προέρχονται αποκλειστικά από 
ανακυκλωµένους ή άχρηστους πόρους 
προβαίνει, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη 
το επιχειρηµατικό απόρρητο και τα 
προβλήµατα στον ανταγωνισµό, σε: α) 
δηµοσιοποίηση του προσδιορισµού της· 
και β) επαρκή περιγραφή των µέτρων 
δέουσας επιµέλειας που εφαρµόστηκαν 
για τον οικείο προσδιορισµό. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/127 

Τροπολογία  127 

Judith Sargentini, Ska Keller 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 διεξαγάγουν 
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 A8-0141/128 

Τροπολογία  128 

Judith Sargentini, Ska Keller 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 7a 

 Βιοµηχανικά προγράµµατα 

 1. Τα συναφή βιοµηχανικά προγράµµατα 
δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στην 
Επιτροπή για διαπίστευση δυνάµει του 
παρόντος κανονισµού. 

 Η αίτηση αυτή υποστηρίζεται µε 
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 πρόγραµµα, όταν 
εφαρµόζεται αποτελεσµατικά από έναν 
υπεύθυνο εισαγωγέα, του παρέχει τη 
δυνατότητα να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των 
άρθρων 4, 5, 6 και 7, οι έλεγχοι από 
τρίτους που πραγµατοποιούνται στο 
πλαίσιο των προγραµµάτων 
αναγνωρίζονται δυνάµει του παρόντος 
κανονισµού. 

 3. Τα ενδιαφερόµενα µέρη ενηµερώνουν 
την Επιτροπή για οποιεσδήποτε αλλαγές 
ή επικαιροποιήσεις πραγµατοποιούνται 
σε βιοµηχανικά προγράµµατα που είναι 
διαπιστευµένα σύµφωνα µε την 
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παράγραφο 3. 

 4. Η Επιτροπή αποσύρει τη διαπίστευση 
όταν κρίνει ότι οι αλλαγές ή οι 
επικαιροποιήσεις σε ένα βιοµηχανικό 
πρόγραµµα υπονοµεύουν την ικανότητα 
ενός υπεύθυνου εισαγωγέα να 
συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που 
υπέχει βάσει των άρθρων 4, 5, 6 και 7, ή 
όταν επανειληµµένα ή σηµαντικά 
περιστατικά µη συµµόρφωσης από 
υπεύθυνους εισαγωγείς συνδέονται µε 
αδυναµίες του προγράµµατος. 

 5. Η Επιτροπή δηµιουργεί και 
επικαιροποιεί διαδικτυακό µητρώο 
διαπιστευµένων βιοµηχανικών 
προγραµµάτων. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/129 

Τροπολογία  129 

Judith Sargentini, Ska Keller 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 για δέουσα επιµέλεια των 
κατάντη επιχειρήσεων 

 1. Οι κατάντη επιχειρήσεις, στο πλαίσιο 
του πεδίου εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού και σύµφωνα µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ, 
καταβάλλουν προσπάθειες µε καλή πίστη 
και λαµβάνουν όλα τα εύλογα µέτρα για 
τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των 
κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασµού 
πόρων, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5, 
µεταξύ άλλων µέσω: 

 (a) καθιέρωσης κατάλληλου εταιρικού 
συστήµατος διαχείρισης· 

 (β) εντοπισµού, στο µέτρο του δυνατού, 
των µεταλλουργείων ή εγκαταστάσεων 
εξευγενισµού στην αλυσίδα εφοδιασµού 
πόρων· 

 (γ) αξιολόγησης των πρακτικών δέουσας 
επιµέλειας των εν λόγω µεταλλουργείων ή 
εγκαταστάσεων εξευγενισµού µε βάση 
όλες τις διαθέσιµες ελεγµένες εκθέσεις 
ή/και, ανάλογα µε την περίπτωση, άλλες 
σχετικές πληροφορίες· 

 (δ) εύλογων και κατάλληλων 
προσπαθειών µετριασµού των κινδύνων 
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σύµφωνα µε την πολιτική δέουσας 
επιµέλειας και το σχέδιο διαχείρισης 
κινδύνων· και 

 (ε) δηµοσιοποίησης εκθέσεων όσο το 
δυνατόν ευρύτερα, µεταξύ άλλων στο 
διαδίκτυο, και σε ετήσια βάση σχετικά µε 
τις πολιτικές και πρακτικές δέουσας 
επιµέλειας στην αλυσίδα εφοδιασµού για 
τον υπεύθυνο πορισµό. 

 2. Όλες οι κατάντη επιχειρήσεις δύνανται 
να υλοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες 
µέσω συµµετοχής σε προγράµµατα που 
στηρίζονται στη βιοµηχανία και να 
εξασφαλίσουν ότι σηµειώνουν σταδιακή, 
µετρήσιµη και έγκαιρη πρόοδο όσον 
αφορά τη συµµόρφωση µε το παρόν 
άρθρο. 

 3. Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις, όπως 
ορίζονται στο σηµείο ιζβ) του άρθρου 2, 
που αποτελούν κατάντη επιχειρήσεις, 
δύνανται να επιδεικνύουν τη δέουσα 
επιµέλεια, σύµφωνα µε τις παραγράφους 
1 και 2, σε εθελοντική βάση. 

 4. Οι κατάντη επιχειρήσεις 
συµµορφώνονται µε το παρόν άρθρο 
βάσει κριτηρίων που θεσπίζονται από την 
Επιτροπή, ξεκινώντας 24 µήνες µετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
Η συµµόρφωση µε το στοιχείο β) της 
παραγράφου 1 υλοποιείται εντός 48 
µηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισµού.  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/130 

Τροπολογία  130 

Judith Sargentini, Ska Keller 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 13a 

 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, ειδικότερα, υπόψη 
τις πληροφορίες που αποκτά στο πλαίσιο 
και για τους σκοπούς του άρθρου 15 και 
τις πληροφορίες που παρέχονται από 
διεθνείς οργανισµούς ή οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και θιγόµενους 
τρίτους. 

 2. Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά το 
πεδίο εφαρµογής όσον αφορά τους 
πόρους, όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι, 
µέσα από το πρίσµα των πληροφοριών 
που συλλέγονται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1, επιδιώκοντας την 
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ουσιαστική επίτευξη 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 ιχνηλασιµότητας 
σε αλυσίδες εφοδιασµού καλυπτόµενων 
πόρων για την ενίσχυση της δέουσας 
επιµέλειας στην αλυσίδα εφοδιασµού. Η 
επανεξέταση αυτή πραγµατοποιείται ανά 
διαστήµατα όχι µικρότερα των έξι 
µηνών. 

 3. Η Επιτροπή δύναται 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. 
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