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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

13.5.2015 A8-0141/142 

Τροπολογία  142 

Maria Arena, David Martin 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.5.2015 A8-0141/143 

Τροπολογία  143 

Maria Arena, David Martin 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.5.2015 A8-0141/144 

Τροπολογία  144 

Maria Arena, David Martin 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.5.2015 A8-0141/145 

Τροπολογία  145 

Maria Arena, David Martin 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζα) Όταν µία επιχείρηση µπορεί εύλογα 
να συµπεράνει ότι οι πόροι προέρχονται 
αποκλειστικά από ανακυκλωµένες πηγές 
ή σκραπ, και λαµβάνοντας δεόντως 
υπόψη το επιχειρηµατικό απόρρητο και 
τις περί ανταγωνισµού πτυχές,, προβαίνει 
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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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.5.2015 A8-0141/146 

Τροπολογία  146 

Maria Arena, David Martin 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 υπεύθυνα µεταλλουργεία και οι 
εγκαταστάσεις εξευγενισµού ορυκτών ή 

µετάλλων εντός του πεδίου εφαρµογής του 

παρόντος κανονισµού διεξάγουν ελέγχους 
µέσω ανεξάρτητου τρίτου µέρους. 

Or. en 
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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.5.2015 A8-0141/147 

Τροπολογία  147 

Maria Arena, David Martin 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 2 – στοιχείο α 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) περιλαµβάνει στο πεδίο εφαρµογής του 

ελέγχου όλες τις δραστηριότητες του 
υπεύθυνου εισαγωγέα, τις διαδικασίες και 
τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται για 

την υλοποίηση της δέουσας επιµέλειας 

στην αλυσίδα εφοδιασµού ορυκτών ή 

µετάλλων εντός του πεδίου εφαρµογής του 

κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένου του 

συστήµατος διαχείρισης, της διαχείρισης 

κινδύνων, καθώς και της δηµοσιοποίησης 

των πληροφοριών του υπεύθυνου 
εισαγωγέα, 

α) περιλαµβάνει στο πεδίο εφαρµογής του 

ελέγχου όλες τις δραστηριότητες των 
υπεύθυνων µεταλλουργείων και 
εγκαταστάσεων εξευγενισµού, τις 
διαδικασίες και τα συστήµατα που 

χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση της 

δέουσας επιµέλειας στην αλυσίδα 

εφοδιασµού ορυκτών ή µετάλλων εντός 

του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού, 

συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος 

διαχείρισης, της διαχείρισης κινδύνων, 

καθώς και της δηµοσιοποίησης των 

πληροφοριών των υπεύθυνων 
µεταλλουργείων και εγκαταστάσεων 
εξευγενισµού, 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/148 

Τροπολογία  148 

Maria Arena, David Martin 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 2 – στοιχείο β 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) καθορίζει ως στόχο του ελέγχου τη 

συµµόρφωση των πρακτικών δέουσας 

επιµέλειας στην αλυσίδα εφοδιασµού του 
υπεύθυνου εισαγωγέα µε τα άρθρα 4, 5 και 
7 του παρόντος κανονισµού, 

β) καθορίζει ως στόχο του ελέγχου τη 

συµµόρφωση των πρακτικών δέουσας 

επιµέλειας στην αλυσίδα εφοδιασµού των 
υπεύθυνων µεταλλουργείων και 
εγκαταστάσεων εξευγενισµού µε τα άρθρα 
4, 5 και 7 του παρόντος κανονισµού, 

Or. en 

 

 


