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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης υποστηρίζει πλήρως τον βασικό στόχο της νομοθετικής πρότασης, που είναι η 
διάρρηξη της σχέσης μεταξύ των συγκρούσεων και της παράνομης εκμετάλλευσης ορυκτών. 
Η διάρρηξη αυτής της σχέσης είναι σημαντική, καθώς τα αποκαλούμενα ορυκτά 
συγκρούσεων υπονομεύουν τις επιδιώξεις των κυβερνήσεων για χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, ορθή διακυβέρνηση, κράτος δικαίου και προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ περί δέουσας επιμέλειας για τις αλυσίδες υπεύθυνης 
προμήθειας ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο του ΟΟΣΑ στις 25 Μαΐου 2011. Στόχος 
τους είναι να βοηθούν τις επιχειρήσεις να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να 
αποφεύγουν να συμβάλλουν σε συγκρούσεις μέσω των εξορυκτικών τους πρακτικών. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ αναγνωρίζονται ως εθελοντικό διεθνές πλαίσιο μέτρων 
για τη δέουσα επιμέλεια που πρέπει να λαμβάνονται από επιχειρήσεις που υποχρεούνται να 
υποβάλλουν έκθεση για τα ορυκτά συγκρούσεων σύμφωνα με το Τμήμα 1502 του Νόμου 
Dodd-Frank. Επιπλέον, έχουν λάβει τη στήριξη των Ηνωμένων Εθνών και της Δήλωσης της 
Λουζάκα, η οποία υπεγράφη από 11 αρχηγούς κρατών της Διεθνούς Διάσκεψης για την 
Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ICGLR) και η οποία αναφέρει ότι οι διαδικασίες και τα 
πρότυπα των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ θα ενσωματωθούν στα έξι εργαλεία της 
Περιφερειακής Πρωτοβουλίας κατά της Παράνομης Εκμετάλλευσης Φυσικών Πόρων. Παρά 
την εκτεταμένη αυτή στήριξη, η αναδοχή από τις επιχειρήσεις του εθελοντικού αυτού 
πλαισίου για τη δέουσα επιμέλεια υπήρξε μικρή (μόλις 12%).

Η πρόταση της Επιτροπής, στην παρούσα μορφή της, η οποία βασίζεται στην προσέγγιση της 
"μη πρόκλησης ζημίας", ενδέχεται να μην έχει ούτε θετικά αποτελέσματα. Ο συντάκτης είναι 
της γνώμης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοπορία στο ζήτημα 
αυτό και να δημιουργήσει έναν υποχρεωτικό μηχανισμό αυτοπιστοποίησης για επιχειρήσεις 
διυλιστηρίου και εισαγωγείς κασσιτέρου, ταντάλιου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων 
τους, και του χρυσού που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού 
κινδύνου. Αυτή η προσέγγιση φαίνεται να είναι σύμφωνη με την επιλογή IV που εξετάζεται 
στην αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής. 

Η υπό εξέταση πρόταση κανονισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκλειστικά και μόνο ένα 
αυτόνομο εργαλείο εμπορικής πολιτικής και θα πρέπει να ειδωθεί από την ευρύτερη διεθνή 
προοπτική, η οποία περιλαμβάνει και την αναπτυξιακή συνεργασία. Για να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, θα πρέπει τα συνοδευτικά μέτρα που περιγράφονται 
στην κοινή ανακοίνωση με τον τίτλο "Υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που προέρχονται από 
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου: προς μια ολοκληρωμένη ενωσιακή 
προσέγγιση" (JOIN (2014) 8) να ενεργοποιηθούν παράλληλα με τον υπό εξέταση κανονισμό. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο φυσικός ορυκτός πλούτος σε 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου − αν και 
διαθέτει σημαντικές δυνατότητες για 
ανάπτυξη — μπορεί να αποτελέσει αιτία 
διαμάχης, εάν τα έσοδα τροφοδοτούν το 
ξέσπασμα ή τη συνέχιση βίαιων 
συγκρούσεων, υπονομεύοντας τις εθνικές 
προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 
ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης 
και του κράτους δικαίου. Στους τομείς 
αυτούς, η θραύση του δεσμού μεταξύ 
συγκρούσεων και παράνομης 
εκμετάλλευσης των ορυκτών είναι ζωτικής 
σημασίας για την ειρήνη και τη 
σταθερότητα.

(1) Ο φυσικός ορυκτός πλούτος σε 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου − αν και 
διαθέτει σημαντικές δυνατότητες για 
ανάπτυξη όταν είναι αντικείμενο 
βιώσιμης διαχείρισης – αποτελεί αιτία 
διαμάχης, τα δε έσοδα τροφοδοτούν το 
ξέσπασμα ή τη συνέχιση βίαιων 
συγκρούσεων, υπονομεύοντας τις εθνικές 
προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 
ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης 
και του κράτους δικαίου. Στους τομείς 
αυτούς, η θραύση του δεσμού μεταξύ 
συγκρούσεων και παράνομης 
εκμετάλλευσης των ορυκτών είναι ζωτικής 
σημασίας για την ειρήνη και τη 
σταθερότητα.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων αποτελούν σύνηθες 
φαινόμενο στον τομέα της εξορυκτικής 
βιομηχανίας και περιλαμβάνουν την 
παιδική εργασία, τη σεξουαλική βία, την 
εξαφάνιση ανθρώπων, την 
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καταναγκαστική επανεγκατάσταση και 
την καταστροφή τόπων και χώρων με 
τελετουργική και πολιτιστική σημασία·

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στις 7 Οκτωβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με το 
οποίο ζητούσε από την Ένωση να 
νομοθετεί ακολουθώντας τα όσα 
προβλέπει ο νόμος των ΗΠΑ για «ορυκτά 
από περιοχές συγκρούσεων», γνωστός και 
ως τμήμα 1502 του νόμου «Dodd Frank 
Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act»· και η Επιτροπή 
ανακοίνωσε στις ανακοινώσεις της του 
20119 και του 201210 , την πρόθεσή της να 
διερευνήσει τρόπους βελτίωσης της 
διαφάνειας σε όλη την αλυσίδα 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των 
πτυχών της δέουσας επιμέλειας. Στην 
τελευταία ανακοίνωση, και σύμφωνα με 
τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο 
Υπουργικό Συμβούλιο του ΟΟΣΑ του 
Μαΐου 2011, η Επιτροπή τάχθηκε επίσης 
υπέρ τη μεγαλύτερης στήριξης και χρήσης 
των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ 
για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια - ακόμα και εκτός του 
ΟΟΣΑ.

(7) Στα ψηφίσματά του της 7ης
Οκτωβρίου 20108α, της 8ης Μαρτίου 
20118β, της 5ης Ιουλίου 20118γ και της 
26ης Φεβρουαρίου 20148δ, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ζητούσε από την Ένωση να 
νομοθετεί ακολουθώντας τα όσα 
προβλέπει ο νόμος των ΗΠΑ για «ορυκτά 
από περιοχές συγκρούσεων», γνωστός και 
ως τμήμα 1502 του νόμου «Dodd Frank 
Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act»· και η Επιτροπή 
ανακοίνωσε στις ανακοινώσεις της του 
20119 και του 201210 , την πρόθεσή της να 
διερευνήσει τρόπους βελτίωσης της 
διαφάνειας σε όλη την αλυσίδα 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των 
πτυχών της δέουσας επιμέλειας. Στην 
τελευταία ανακοίνωση, και σύμφωνα με 
τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο 
Υπουργικό Συμβούλιο του ΟΟΣΑ του 
Μαΐου 2011, η Επιτροπή τάχθηκε επίσης 
υπέρ τη μεγαλύτερης στήριξης και χρήσης 
των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ 
για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια - ακόμα και εκτός του 
ΟΟΣΑ.

__________________ __________________

8αΨήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 
σχετικά με ελλείψεις στην προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό.
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8βΨήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της Επιτροπής, της 8ης 
Μαρτίου 2011, με τίτλο «Φορολογία και 
ανάπτυξη - Συνεργασία με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες για την 
προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης 
στο φορολογικό τομέα».
8γΨήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 
σχετικά με την αύξηση του αντικτύπου 
της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ.
8δΨήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 
2014 σχετικά με την προώθηση της 
ανάπτυξης μέσω υπεύθυνων 
επιχειρηματικών πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της 
εξορυκτικής βιομηχανίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

9 Αγορές βασικών εμπορευμάτων και 
πρώτες ύλες, COM(2011) 25 FINAL.

9 Αγορές βασικών εμπορευμάτων και 
πρώτες ύλες, COM(2011) 25 FINAL.

10 Εμπόριο, μεγέθυνση και ανάπτυξη, 
COM(2012) 22 FINAL.

10 Εμπόριο, μεγέθυνση και ανάπτυξη, 
COM(2012) 22 FINAL.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, 
η δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού είναι μια συνεχής, προληπτική 
και συμπληρωματική διαδικασία, μέσω της 
οποίας οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
εποπτεύουν και διαχειρίζονται τις αγορές 
και τις πωλήσεις τους, με σκοπό να 
διασφαλίσουν ότι δεν συμβάλλουν σε 
συγκρούσεις και στις δυσμενείς συνέπειες 
αυτών.

(9) Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, 
και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια, η δέουσα επιμέλεια στην 
αλυσίδα εφοδιασμού είναι μια συνεχής, 
προληπτική και συμπληρωματική 
διαδικασία, μέσω της οποίας οι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων εποπτεύουν και 
διαχειρίζονται τις αγορές και τις πωλήσεις 
τους στα ανάντη και τα κατάντη της 
αλυσίδας εφοδιασμού με σκοπό να 
διασφαλίσουν ότι σέβονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και ότι δεν συμβάλλουν σε 
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συγκρούσεις και στις δυσμενείς συνέπειες 
αυτών, είτε άμεσα στον εξορυκτικό τομέα
είτε έμμεσα στις ευρύτερες κοινωνίες.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι εταιρείες της Ένωσης εξέφρασαν 
το ενδιαφέρον τους μέσω της δημόσιας 
διαβούλευσης για την υπεύθυνη λήψη των 
ορυκτών και υπέβαλλαν εκθέσεις για τα 
τρέχοντα προγράμματα της βιομηχανίας 
που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των 
στόχων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την 
κάλυψη των αιτημάτων των πελατών τους 
και την ασφάλεια του εφοδιασμού τους. 
Ωστόσο, οι εταιρείες της Ένωσης έχουν 
επίσης αναφέρει αναρίθμητες δυσκολίες 
κατά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού, λόγω των 
χρονοβόρων και περίπλοκων παγκοσμίων 
αλυσίδων εφοδιασμού που προϋποθέτουν 
τη συμμετοχή πολλών φορέων που είναι 
συχνά ανεπαρκώς ενημερωμένοι ή χωρίς 
ηθικούς ενδοιασμούς. Το κόστος της 
υπεύθυνης προμήθειας και ο πιθανός 
αντίκτυπος της στην ανταγωνιστικότητα, 
ιδίως στις ΜΜΕ, θα πρέπει να 
παρακολουθείται από την Επιτροπή.

(12) Οι εταιρείες της Ένωσης εξέφρασαν 
το ενδιαφέρον τους μέσω της δημόσιας 
διαβούλευσης για την υπεύθυνη λήψη των 
ορυκτών και υπέβαλλαν εκθέσεις για τα 
τρέχοντα προγράμματα της βιομηχανίας 
που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των 
στόχων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την 
κάλυψη των αιτημάτων των πελατών τους 
και την ασφάλεια του εφοδιασμού τους. 
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, 
αναγνωρίζεται ότι η δέουσα επιμέλεια σε 
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού 
κινδύνου παρουσιάζει πρακτικές 
προκλήσεις και ότι, ως εκ τούτου, για την 
εφαρμογή της απαιτείται ευελιξία. Η 
φύση και η έκταση της δέουσας 
επιμέλειας που ενδείκνυται για τις 
συγκεκριμένες συνθήκες μιας επιχείρησης 
εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους και 
της θέσης της στην αλυσίδα εφοδιασμού, 
λαμβανομένων πλήρως υπόψη των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 
ΜΜΕ.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα μεταλλουργεία και οι 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού είναι ένα 
σημαντικό σημείο στις παγκόσμιες 
αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών, αφού, 
τυπικά, είναι το τελευταίο στάδιο στο 
οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικά η δέουσα επιμέλεια, με τη 
συγκέντρωση, την κοινοποίηση και την 
επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με 
την προέλευση των ορυκτών και την 
αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody).
Μετά από αυτό το στάδιο της μεταβολής 
συχνά θεωρείται ανέφικτη η ανίχνευση 
της προέλευσης των ορυκτών. Ο 
ενωσιακός κατάλογος των υπεύθυνων 
μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού θα μπορούσε επομένως να 
παρέχει διαφάνεια και βεβαιότητα στις 
εταιρείες των επόμενων σταδίων 
μεταποίησης όσον αφορά τις πρακτικές 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού.

(13) Οι εισαγωγείς είναι ένα σημαντικό
σημείο στις παγκόσμιες αλυσίδες
εφοδιασμού ορυκτών και μετάλλων, αφού, 
τυπικά, βρίσκονται σε καλύτερη θέση για
τη συγκέντρωση, την κοινοποίηση και την 
επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με 
την προέλευση των ορυκτών και των 
μετάλλων και την αλυσίδα επιτήρησης τη
συγκέντρωση, δημοσιοποίηση και 
επαλήθευση πληροφοριών (chain of 
custody). Ο ενωσιακός κατάλογος των
υπεύθυνων εισαγωγέων θα μπορούσε
επομένως να παρέχει διαφάνεια και
βεβαιότητα στις επιχειρήσεις των
επόμενων σταδίων μεταποίησης, οι οποίες
πρέπει οι ίδιες να συμμορφωθούν, 
ανάλογα με τη θέση τους στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, με πρακτικές δέουσας 
επιμέλειας, όπως ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό και στις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια.

Τροπολογία 7

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 

(14) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 
ομοιόμορφης συμμόρφωσης της 
πιστοποίησης των υπεύθυνων εισαγωγέων 
με τη διενέργεια κατάλληλων εκ των 
υστέρων ελέγχων, με σκοπό να 
επαληθεύσουν κατά πόσο οι 
πιστοποιούμενοι 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 
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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.

πρέπει να τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. 
Η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει τους 
κανόνες που θα εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και να κοινοποιήσει 
τους κανόνες αυτούς στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή. Οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες που αφορούν τον κατάλογο 
των υπεύθυνων μεταλλουργείων και 
εγκαταστάσεων εξευγενισμού και τον 
κατάλογο των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/201111.

(15) Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή. Οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες που αφορούν τον κατάλογο 
των υπεύθυνων εισαγωγέων και τον 
κατάλογο των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 11.

__________________ _______________
11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κανονισμού, μέσω της επιλογής του 
εντοπισμού, σε μόνιμη βάση, ορυκτών και 
μετάλλων, η προμήθεια των οποίων 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
ένοπλων ομάδων και δυνάμεων 
ασφαλείας σε περιοχές συγκρούσεων και 
περιοχές υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά την τροποποίηση, όποτε και 
όταν είναι απαραίτητο, καταλόγου 
ορυκτών και μετάλλων όπως εκτίθενται 
στο παράρτημα I. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 
Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει 
να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη 
και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει 
τακτικά έκθεση στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις 
συνέπειες του συστήματος. Το αργότερο 
τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του και, 
εν συνεχεία, ανά εξαετία, η Επιτροπή θα 
πρέπει να επανεξετάζει τη λειτουργία και 

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει 
τακτικά έκθεση στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις 
συνέπειες του συστήματος. Το αργότερο 
τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του και, 
εν συνεχεία, ανά εξαετία, η Επιτροπή θα 
πρέπει να επανεξετάζει τη λειτουργία και 
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την αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
την προώθηση της υπεύθυνης λήψης 
ορυκτών εντός του πεδίου εφαρμογής από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου. Η έκθεση 
αυτή μπορεί, ενδεχομένως, να συνοδεύεται 
και από ενδεδειγμένες νομοθετικές 
προτάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να 
περιέχουν υποχρεωτικά μέτρα.

την αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
την προώθηση της υπεύθυνης λήψης 
ορυκτών και μετάλλων εντός του πεδίου 
εφαρμογής από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου. Η έκθεση αυτή μπορεί, 
ενδεχομένως, να συνοδεύεται και από 
ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία 11

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 
μεταλλεύματά 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 το 
οποίο θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα 
προκειμένου να εξαλειφθεί το εμπόριο 
ορυκτών και μετάλλων από ένοπλες 
ομάδες και δυνάμεις ασφαλείας.12 Έχει 
σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια και 
ασφάλεια σε ό, τι αφορά την αλυσίδα 
εφοδιασμού σε ορυκτά και μέταλλα, 
ιδίως σε σχέση με μεταλλουργεία και 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού που 
προμηθεύονται πρώτες 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: Δεύτερη έκδοση, OECD
Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
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en.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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 όλους τους 
εισαγωγείς της Ένωσης που εφοδιάζονται 
ορυκτά και μέταλλα εντός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες 
γραμμές δέουσας επιμέλειας του ΟΟΣΑ.
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.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο παρών κανονισμός ισχύει για 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 
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κινδύνου.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. 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 στη 
θέση της στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2γ. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους 
οργανισμούς πιστοποίησης 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

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «ορυκτά»: μεταλλεύματα και 
συμπυκνώματα που περιέχουν κασσίτερο, 
ταντάλιο και βολφράμιο, καθώς και 
χρυσό, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι·

(a) «ορυκτά και μέταλλα κατά την έννοια
του παρόντος κανονισμού»: όλα τα
ορυκτά και μέταλλα που ορίζονται στο 
παράρτημα I·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) «μέταλλα»: μέταλλα που περιέχουν 
κασσίτερο, ταντάλιο και βολφράμιο, 
καθώς και χρυσό, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα Ι·

διαγράφεται 

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) "Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ
για τη δέουσα επιμέλεια": οι 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου), δεύτερη έκδοση, 
OECD Publishing (OECD (2013)), 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
συστάσεων του Συμβουλίου, των 
παραρτημάτων και των συμπληρωμάτων, 
τα οποία ενδέχεται, κατά περιόδους, να 
τροποποιούνται ή να αντικαθίστανται.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) «περιοχές συγκρούσεων και περιοχές 
υψηλού κινδύνου»: περιοχές που 
πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, οι 
ευάλωτες περιοχές που διανύουν μια 
μεταπολεμική περίοδο, καθώς και οι 
περιοχές με ανεπαρκή ή ανύπαρκτη 
διακυβέρνηση και ασφάλεια, όπως 
αποσαθρωμένα κράτη, με εκτεταμένες 
και συστηματικές παραβιάσεις του 
διεθνούς δικαίου και, ιδίως, με 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,

(ε) «περιοχές συγκρούσεων και περιοχές 
υψηλού κινδύνου»: περιοχές που 
αναγνωρίζονται ως πληττόμενες από 
ένοπλες συγκρούσεις, εκτεταμένη βία ή 
άλλους κινδύνους για τα άτομα και, για 
αυτούς τους λόγους, αναγνωρίζεται ότι:

(i) η ένοπλη σύγκρουση μπορεί να λάβει 
διάφορες μορφές, όπως μια σύγκρουση 
διεθνούς ή μη διεθνούς χαρακτήρα, στην 
οποία μπορεί να εμπλέκονται δύο ή 
περισσότερα κράτη, ή μπορεί να 
συνίσταται σε πολέμους απελευθέρωσης 
ή εξεγέρσεις, εμφυλίους πολέμους κ.λπ.· 
και

(ii) οι περιοχές υψηλού κινδύνου μπορεί 
να περιλαμβάνουν περιοχές με πολιτική 
αστάθεια ή καταστολή, θεσμική 
αδυναμία, έλλειψη ασφάλειας, 
κατάρρευση πολιτικών υποδομών και 
εκτεταμένη βία. Και τα δύο είδη περιοχών 
χαρακτηρίζονται συχνά από εκτεταμένες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και παραβιάσεις του 
εθνικού ή του διεθνούς δικαίου·

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) «κατάντη επιχειρήσεις»: έμποροι 
και ανταλλακτήρια μετάλλων, 
κατασκευαστές εξαρτημάτων, 
κατασκευαστές προϊόντων, 
κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού και 
λιανοπωλητές·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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·

(ζ) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο θέτει στην αγορά για 
πρώτη φορά 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 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).

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) «υπεύθυνος εισαγωγέας»: κάθε 
εισαγωγέας που επιλέγει να 
αυτοπιστοποιείται σύμφωνα με τους 
κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό·

(η) «υπεύθυνος εισαγωγέας»: κάθε
εισαγωγέας ορυκτών και μετάλλων που
συμμορφώνεται με τους κανόνες που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) "υπεύθυνη επιχείρηση": κάθε
επιχείρηση που συμμορφώνεται με τη
δέουσα επιμέλεια όπως αυτή ορίζεται 
στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 
για τη δέουσα επιμέλεια·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) «αυτοπιστοποίηση»: πράξη με την 
οποία δηλώνει κανείς την τήρηση των 
υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα 
συστήματα διαχείρισης, τη διαχείριση 
κινδύνων, τους ελέγχους από τρίτα μέρη 
και την κοινοποίηση, όπως καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό·

(θ) «ευρωπαϊκό πιστοποιητικό 
υπεύθυνου εισαγωγέα»: έγγραφο που 
εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές σε κάθε 
εισαγωγέα ο οποίος συμφωνεί να 
συμμορφώνεται με τους κανόνες, όπως 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)  

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιδα) "ανάντη επιχειρήσεις" εξορυκτικές 
επιχειρήσεις (από βιοτεχνίες μέχρι 
επιχειρήσεις μικρής ή μεγάλης κλίμακας), 
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τοπικοί έμποροι ή εξαγωγείς της χώρας 
προέλευσης των ορυκτών, διεθνείς 
έμποροι συμπυκνωμάτων, επιχειρήσεις 
επανεπεξεργασίας ορυκτών και 
μεταλλουργεία/εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε) «δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού»: υποχρεώσεις των υπεύθυνων 
εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και 
βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, 
καθώς και χρυσού, σε σχέση με το 
σύστημα διαχείρισής τους, τη διαχείριση 
των κινδύνων, τους ελέγχους τρίτων μερών 
και την κοινοποίηση πληροφοριών με 
σκοπό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση 
των πραγματικών και των δυνητικών 
κινδύνων που συνδέονται με τις περιοχές 
που πλήττονται από συγκρούσεις και τις 
περιοχές υψηλού κινδύνου για την 
πρόληψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεων 
που συνδέονται με τις δραστηριότητες 
εφοδιασμού·

(ιε) «δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού»: υποχρεώσεις των υπεύθυνων 
επιχειρήσεων, σε σχέση με το σύστημα 
διαχείρισής τους, τη διαχείριση των 
κινδύνων, τους ελέγχους τρίτων μερών και 
την κοινοποίηση πληροφοριών με σκοπό 
τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των 
πραγματικών και των δυνητικών κινδύνων 
που συνδέονται με τις περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και τις 
περιοχές υψηλού κινδύνου για την 
πρόληψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεων 
που συνδέονται με τις δραστηριότητες 
εφοδιασμού και εξασφαλίζοντας ότι αυτές 
δεν συμβάλλουν στο παράνομο εμπόριο 
ορυκτών και μετάλλων και στη 
χρηματοδότηση συγκρούσεων, και δεν 
οδηγούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιζα) "ένοπλες ομάδες και δυνάμεις 
ασφαλείας": ομάδες όπως αναφέρονται 
στο παράρτημα II των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια;

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτοπιστοποίηση ως υπεύθυνος 
εισαγωγέας

Πιστοποίηση ως υπεύθυνος εισαγωγέας

Τροπολογία 29

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, 
πιστοποιείται από το κράτος μέλος ως 
υπεύθυνος εισαγωγέας, αφού δηλώσει 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.
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Τροπολογία 30

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 πιστοποιημένοι 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.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεώσεις για το σύστημα διαχείρισης Υποχρεώσεις για το σύστημα διαχείρισης
για τους εισαγωγείς

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή
μεταλλευμάτων εντός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:

Κάθε εισαγωγέας ορυκτών και
μεταλλευμάτων εντός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ
για τη δέουσα επιμέλεια: 
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υιοθετεί και κοινοποιεί σαφώς στους 
προμηθευτές και το κοινό τις πολιτικές του 
για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών και 
μετάλλων που ενδεχομένως να 
προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων 
και περιοχές υψηλού κινδύνου,

(α) υιοθετεί και κοινοποιεί σαφώς και 
συστηματικά στους προμηθευτές και το 
κοινό τις πολιτικές του για την αλυσίδα 
εφοδιασμού ορυκτών και μετάλλων που
ενδεχομένως να προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων και περιοχές υψηλού 
κινδύνου,

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεώσεις για τη διαχείριση κινδύνων Υποχρεώσεις για τη διαχείριση κινδύνων
για τους εισαγωγείς

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 α 

Υποχρεώσεις για το σύστημα διαχείρισης 
και υποχρεώσεις για τη διαχείριση 
κινδύνων για επιχειρήσεις 

Μεταξύ άλλων, οι κατάντη επιχειρήσεις
εντοπίζουν, όσο καλύτερα μπορούν, και 
εξετάζουν τη διαδικασία δέουσας 
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επιμέλειας των μεταλλουργείων/ 
εγκαταστάσεων εξευγενισμού της 
αλυσίδας εφοδιασμού τους και να 
εκτιμούν κατά πόσον αυτοί τηρούν τα 
μέτρα δέουσας επιμέλειας που 
διατυπώνονται στις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια. Οι κατάντη επιχειρήσεις
μπορούν να συμμετέχουν σε κλαδικά
σχήματα που εκτιμούν τη συμμόρφωση 
των μεταλλουργείων/ εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια και 
μπορούν να αντλούν τις πληροφορίες που 
παρέχουν αυτά τα σχήματα ώστε να 
βοηθηθούν να εκπληρώσουν τις 
συστάσεις των κατευθυντήριων γραμμών 
του ΟΟΣΑ, και καθιστούν τις 
πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στο κοινό.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) σέβεται τις ελεγκτικές αρχές της 
ανεξαρτησίας, της επάρκειας και της 
λογοδοσίας όπως ορίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια.

(γ) σέβεται τις ελεγκτικές αρχές της 
ανεξαρτησίας, της επάρκειας και της 
λογοδοσίας και κάθε πεδίο εφαρμογής, 
κριτήρια και δραστηριότητες του ελέγχου 
που ενδέχεται να εφαρμόζονται, όπως 
ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) επωνυμία και διεύθυνση του εκάστοτε (α) επωνυμία και διεύθυνση του εκάστοτε 
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υπεύθυνου μεταλλουργείου ή 
εγκατάστασης εξευγενισμού στην αλυσίδα 
εφοδιασμού του,

μεταλλουργείου ή εγκατάστασης 
εξευγενισμού και/ή οποιασδήποτε 
επιχείρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού 
του,

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ανεξάρτητους ελέγχους για καθένα από 
τα υπεύθυνα μεταλλουργεία ή 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην αλυσίδα 
εφοδιασμού του, που διενεργούνται 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής, τους 
στόχους και τις αρχές που καθορίζονται 
στο άρθρο 6 του κανονισμού,

(β) ανεξάρτητους ελέγχους για καθένα από 
τα μεταλλουργεία ή εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού ή/και οποιαδήποτε άλλη 
επιχείρηση στην αλυσίδα εφοδιασμού του, 
που διενεργούνται σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής, τους στόχους και τις αρχές που 
καθορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού,

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή 
μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού θέτει στη 
διάθεση των αμέσως κατάντη αγοραστών 
όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν και 
τηρούνται σύμφωνα με τη δέουσα 
επιμέλεια για την αλυσίδα εφοδιασμού, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα 
προβλήματα στον ανταγωνισμό.

4. Κάθε επιχείρηση θέτει στη διάθεση των 
αμέσως κατάντη αγοραστών όλες τις 
πληροφορίες που προκύπτουν και 
τηρούνται σύμφωνα με τη δέουσα 
επιμέλεια για την αλυσίδα εφοδιασμού, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα 
προβλήματα στον ανταγωνισμό.
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλογος υπεύθυνων μεταλλουργείων 
και εγκαταστάσεων εξευγενισμού

Κατάλογος υπεύθυνων εισαγωγέων 
ορυκτών και μετάλλων 

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν 
τα κράτη μέλη με τις εκθέσεις τους όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 15, η Επιτροπή 
εγκρίνει και δημοσιοποιεί απόφαση 
παραθέτοντας τις ονομασίες και τις 
διευθύνσεις των υπεύθυνων 
μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού ορυκτών στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

1. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν 
τα κράτη μέλη με τις εκθέσεις τους όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 15, η Επιτροπή 
εγκρίνει και δημοσιοποιεί απόφαση 
παραθέτοντας τις ονομασίες και τις 
διευθύνσεις των υπεύθυνων εισαγωγέων
ορυκτών και μετάλλων στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή επικαιροποιεί εγκαίρως τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο. Η Επιτροπή διαγράφει από τον 
κατάλογο τις επωνυμίες των 
μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού εκείνων που δεν 
αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι 
εισαγωγείς από τα κράτη μέλη σύμφωνα 
με το άρθρο 14, παράγραφος 3, ή τις 
επωνυμίες των μεταλλουργείων και των 

4. Η Επιτροπή επικαιροποιεί εγκαίρως τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο. Κάθε έξι μήνες, η Επιτροπή 
διαγράφει από τον κατάλογο τις επωνυμίες 
των εισαγωγέων εκείνων που δεν 
αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι 
εισαγωγείς από τα κράτη μέλη σύμφωνα 
με το άρθρο 14, παράγραφος 3, ή τις 
επωνυμίες των μεταλλουργείων και των 
εγκαταστάσεων εξευγενισμού στην 
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εγκαταστάσεων εξευγενισμού στην 
αλυσίδα εφοδιασμού εκείνων που δεν 
αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι 
εισαγωγείς.

αλυσίδα εφοδιασμού εκείνων που δεν 
αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι 
εισαγωγείς.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
δημοσιεύουν έκθεση στην οποία 
περιγράφονται πλήρως οι διαπιστώσεις 
τυχόν εκ των υστέρων ελέγχων, 
συνοδευόμενες από εύλογη αιτιολογία των 
εν λόγω διαπιστώσεων και όλα τα 
έγγραφα που αποτέλεσαν τη βάση των 
διαπιστώσεων αυτών.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 α

Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό περιοχών 
ως «περιοχών συγκρούσεων» ή 
«περιοχών υψηλού κινδύνου»:

Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης, διαθέτει στο κοινό και στις 
επιχειρήσεις επαρκείς πληροφορίες που 
είναι χρήσιμες για την κατανόηση και τον 
χαρακτηρισμό περιοχών ως «περιοχών 
συγκρούσεων» ή «περιοχών υψηλού 
κινδύνου».
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Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση παράβασης των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
εκδίδουν ανακοίνωση διορθωτικών 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν από τον 
αρμόδιο εισαγωγέα.

2. Σε περίπτωση παράβασης των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
ειδοποιούν την υπεύθυνη επιχείρηση για 
τα επανορθωτικά μέτρα που πρέπει να 
λάβει.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο παρών κανονισμός προβλέπει 
μεταβατική περίοδο δύο ετών 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα 
στους εισαγωγείς των καλυπτόμενων 
ορυκτών και μετάλλων να συμμορφωθούν 
με τις υποχρεώσεις των δημοσιευμένων 
εκθέσεων.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οποιαδήποτε τροποποίηση των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ 
εφαρμόζεται, τηρουμένων των 
αναλογιών, στον παρόντα κανονισμό.



AD\1055119EL.doc 27/30 PE539.796v05-00

EL

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α

Συνοδευτικά μέτρα

1. Η Επιτροπή θα υποβάλει εντός της 
μεταβατικής περιόδου νομοθετική 
πρόταση που θα καθορίζει συνοδευτικά 
μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κανονισμού σύμφωνα με την κοινή 
ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο 
"Υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που 
προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων 
και υψηλού κινδύνου: προς μια 
ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση» 
(JOIN (2014) 8).

- Συνοδευτικά μέτρα που διασφαλίζουν 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ 
όσον αφορά τον υπεύθυνο εφοδιασμό:

(α) την παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις 
προκειμένου να προμηθεύονται υπεύθυνα 
από περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου μέσω τεχνικής και άλλης 
βοήθειας και καθοδήγησης σε φορείς, 
λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
και της θέσης τους στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, προκειμένου να διευκολυνθεί 
η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού.

(β) συνεχής πολιτικός διάλογος με τις 
τρίτες χώρες και άλλους ενδιαφερόμενους 
φορείς, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας δημιουργίας ενός σήματος 
εναρμόνισης των εθνικών και 
περιφερειακών συστημάτων 
πιστοποίησης και της συνεργασίας με τις 
«δημόσιες-ιδιωτικές» πρωτοβουλίες·

(γ) συνέχιση της αναπτυξιακής 



PE539.796v05-00 28/30 AD\1055119EL.doc

EL

συνεργασίας με τρίτες χώρες, με 
επίκεντρο κυρίως τις ενισχύσεις για την 
εμπορία ορυκτών που δεν προκαλεί 
συγκρούσεις και την ενίσχυση των 
ικανοτήτων των τοπικών φορέων για τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. 

(δ)  στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη 
προκειμένου να εφαρμόσουν πρόσθετες 
πρωτοβουλίες στον τομέα της 
πληροφόρησης των καταναλωτών και 
της επισήμανσης καθώς και άλλα 
κίνητρα σχετικά με την υπεύθυνη 
επιχειρηματική συμπεριφορά και τις 
ρήτρες επίδοσης των συμβάσεων 
εφοδιασμού που υπογράφηκαν από τις 
αρχές τους, όπως προβλέπεται στην 
οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

2. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση 
προόδου σχετικά με τα συνοδευτικά 
μέτρα που εφαρμόζονται δυνάμει της 
παραγράφου 1, καθώς και σχετικά με τον 
αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητά 
τους.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 β

Εξουσιοδότηση

Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 15 στοιχείο γ), για την 
τροποποίηση του καταλόγου των 
ορυκτών και μετάλλων που παρατίθεται 
στο παράρτημα I.
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 γ)

Άσκηση της εξουσιοδότησης

Η εξουσία έγκρισης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 15α εκχωρείται στην Επιτροπή για 
περίοδο …. ετών από τις ….* Η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της ….- ετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το 
αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 
λήξη της κάθε περιόδου.

_________________

*ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. 
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