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Módosítás 24
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó
ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
felelősségteljes importőrei körében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc
tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós 
rendszerének létrehozásáról

a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó
természeti erőforrások tekintetében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc
uniós rendszerének létrehozásáról

Or. en

Módosítás 25
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó
ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
felelősségteljes importőrei körében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc
tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós 
rendszerének létrehozásáról

a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó
természeti erőforrások tekintetében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
uniós rendszerének létrehozásáról
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Or. en

Módosítás 26
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany
felelősségteljes importőrei körében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós 
rendszerének létrehozásáról

a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
importőrei, feldolgozói és végfelhasználói
körében a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében 
alkalmazott kötelező jelentéstétel uniós 
rendszerének létrehozásáról

Or. de

Módosítás 27
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
felelősségteljes importőrei körében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós 

a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
felelősségteljes importőrei körében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében alkalmazott nyilatkozat uniós 
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rendszerének létrehozásáról rendszerének létrehozásáról

Or. en

Indokolás

E rendelet alkalmazásában a „nyilatkozat” kifejezés helyénvalóbb, mint az „öntanúsítás”.

Módosítás 28
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó
ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
felelősségteljes importőrei körében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc
tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós 
rendszerének létrehozásáról

a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó
természeti erőforrások tekintetében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
uniós rendszerének létrehozásáról

Or. en

Módosítás 29
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a konfliktusok által érintett és nagy a konfliktusok által érintett és nagy 
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kockázatot jelentő térségekből származó 
ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
felelősségteljes importőrei körében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós 
rendszerének létrehozásáról

kockázatot jelentő térségekből származó 
ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
felelősségteljes piaci szereplői körében a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánc tekintetében alkalmazott öntanúsítás 
uniós rendszerének létrehozásáról

Or. en

Módosítás 30
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekben található 
ásványkincsek – bár a fejlesztés 
szempontjából óriási lehetőséget jelentenek 
– ellentmondás tárgyát képezhetik, 
amennyiben a belőlük származó bevételt a 
fejlesztésre, jó kormányzásra és 
jogállamiságra irányuló nemzeti 
erőfeszítéseket aláásó erőszakos 
konfliktusok kirobbantására vagy 
fenntartására fordítják. Ezeken a 
területeken a konfliktusok és az ásványok 
illegális kitermelése közötti kapcsolódás 
megszakítása kritikus jelentőséggel bír a 
béke és a stabilitás szempontjából.

(1) A konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekben található 
ásványkincsek – bár a fejlesztés 
szempontjából óriási lehetőséget jelentenek 
– ellentmondás tárgyát képezhetik, 
amennyiben a belőlük származó bevételt a 
fejlesztésre, jó kormányzásra és 
jogállamiságra irányuló nemzeti 
erőfeszítéseket aláásó erőszakos 
konfliktusok kirobbantására vagy 
fenntartására fordítják. Ezek a 
konfliktusok aránytalanul sújtják a nőket 
és gyermekeket, akik a fegyveres 
csoportok által háborús fegyverként 
használt rendszeres fizikai és szexuális 
erőszak áldozatai, amit nemzetközi
háborús bűncselekménynek minősítenek.
Ezeken a területeken a konfliktusok és az 
ásványok illegális kitermelése közötti 
kapcsolódás megszakítása kritikus 
jelentőséggel bír a béke és a stabilitás, 
valamint az emberi jogok szempontjából.

Or. en
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Módosítás 31
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekben található
ásványkincsek – bár a fejlesztés 
szempontjából óriási lehetőséget jelentenek 
– ellentmondás tárgyát képezhetik, 
amennyiben a belőlük származó bevételt a 
fejlesztésre, jó kormányzásra és 
jogállamiságra irányuló nemzeti 
erőfeszítéseket aláásó erőszakos 
konfliktusok kirobbantására vagy 
fenntartására fordítják. Ezeken a 
területeken a konfliktusok és az ásványok
illegális kitermelése közötti kapcsolódás 
megszakítása kritikus jelentőséggel bír a 
béke és a stabilitás szempontjából.

(1) A konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekben található
természeti erőforrások – bár a fejlesztés 
szempontjából óriási lehetőséget jelentenek 
– ellentmondás tárgyát képezhetik, 
amennyiben a belőlük származó bevételt a 
fejlesztésre, jó kormányzásra és 
jogállamiságra irányuló nemzeti 
erőfeszítéseket aláásó erőszakos 
konfliktusok kirobbantására vagy 
fenntartására fordítják. Ezeken a 
területeken a konfliktusok és a természeti 
erőforrások illegális kitermelése közötti 
kapcsolódás megszakítása kritikus 
jelentőséggel bír a béke és a stabilitás 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 32
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekben található
ásványkincsek – bár a fejlesztés 
szempontjából óriási lehetőséget jelentenek 
– ellentmondás tárgyát képezhetik, 
amennyiben a belőlük származó bevételt a 
fejlesztésre, jó kormányzásra és 
jogállamiságra irányuló nemzeti 
erőfeszítéseket aláásó erőszakos 

(1) A konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekben található
természeti erőforrások – bár a fejlesztés 
szempontjából óriási lehetőséget jelentenek 
– ellentmondás tárgyát képezhetik, 
amennyiben a belőlük származó bevételt a 
fejlesztésre, jó kormányzásra és 
jogállamiságra irányuló nemzeti 
erőfeszítéseket aláásó erőszakos 
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konfliktusok kirobbantására vagy 
fenntartására fordítják. Ezeken a 
területeken a konfliktusok és az ásványok
illegális kitermelése közötti kapcsolódás 
megszakítása kritikus jelentőséggel bír a 
béke és a stabilitás szempontjából.

konfliktusok kirobbantására vagy 
fenntartására fordítják. Ezeken a 
területeken a konfliktusok és a természeti 
erőforrások illegális kitermelése közötti 
kapcsolódás megszakítása kritikus 
jelentőséggel bír a béke és a stabilitás 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 33
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekben található 
ásványkincsek – bár a fejlesztés 
szempontjából óriási lehetőséget jelentenek 
– ellentmondás tárgyát képezhetik, 
amennyiben a belőlük származó bevételt a 
fejlesztésre, jó kormányzásra és 
jogállamiságra irányuló nemzeti
erőfeszítéseket aláásó erőszakos 
konfliktusok kirobbantására vagy 
fenntartására fordítják. Ezeken a 
területeken a konfliktusok és az ásványok 
illegális kitermelése közötti kapcsolódás 
megszakítása kritikus jelentőséggel bír a 
béke és a stabilitás szempontjából.

(1) A konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekben található 
ásványkincsek – bár a fejlesztés 
szempontjából óriási lehetőséget jelentenek 
– ellentmondás tárgyát képezhetik, 
amennyiben a belőlük származó bevételt a 
fejlesztésre, jó kormányzásra és 
jogállamiságra irányuló erőfeszítéseket 
aláásó erőszakos konfliktusok 
kirobbantására vagy fenntartására fordítják. 
Ezeken a területeken a konfliktusok és az 
ásványok illegális kitermelése közötti 
kapcsolódás megszakítása kritikus elem a 
béke, a fejlődés és a stabilitás
garantálásában.

Or. en

Módosítás 34
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekben található
ásványkincsek – bár a fejlesztés 
szempontjából óriási lehetőséget jelentenek 
– ellentmondás tárgyát képezhetik, 
amennyiben a belőlük származó bevételt a 
fejlesztésre, jó kormányzásra és 
jogállamiságra irányuló nemzeti 
erőfeszítéseket aláásó erőszakos 
konfliktusok kirobbantására vagy 
fenntartására fordítják. Ezeken a 
területeken a konfliktusok és az ásványok
illegális kitermelése közötti kapcsolódás 
megszakítása kritikus jelentőséggel bír a 
béke és a stabilitás szempontjából.

(1) A konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekben található
természeti erőforrások – bár a fejlesztés 
szempontjából óriási lehetőséget jelentenek 
– ellentmondás tárgyát képezhetik, 
amennyiben a belőlük származó bevételt a 
fejlesztésre, jó kormányzásra és 
jogállamiságra irányuló nemzeti 
erőfeszítéseket aláásó erőszakos 
konfliktusok kirobbantására vagy 
fenntartására fordítják. Ezek a 
konfliktusok aránytalanul sújtják a nőket 
és gyermekeket, akik a fegyveres 
csoportok által háborús fegyverként 
használt rendszeres fizikai és szexuális 
erőszak áldozatai, amit nemzetközi 
háborús bűncselekménynek minősítenek.
Ezeken a területeken a konfliktusok és a 
természeti erőforrások illegális kitermelése 
közötti kapcsolódás megszakítása kritikus 
jelentőséggel bír a béke és a stabilitás 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 35
Franck Proust, Tokia Saïfi

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekben található 
ásványkincsek – bár a fejlesztés 
szempontjából óriási lehetőséget jelentenek 
– ellentmondás tárgyát képezhetik, 
amennyiben a belőlük származó bevételt a 
fejlesztésre, jó kormányzásra és 
jogállamiságra irányuló nemzeti
erőfeszítéseket aláásó erőszakos 
konfliktusok kirobbantására vagy 

(1) A konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekben található 
ásványkincsek – bár a fejlesztés 
szempontjából óriási lehetőséget jelentenek 
– ellentmondás tárgyát képezhetik, 
amennyiben a belőlük származó bevételt a 
fejlesztésre, jó kormányzásra és 
jogállamiságra irányuló erőfeszítéseket 
aláásó erőszakos konfliktusok 
kirobbantására vagy fenntartására fordítják. 
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fenntartására fordítják. Ezeken a
területeken a konfliktusok és az ásványok 
illegális kitermelése közötti kapcsolódás 
megszakítása kritikus jelentőséggel bír a 
béke és a stabilitás szempontjából.

Ezeken a területeken a konfliktusok és az 
ásványok illegális kitermelése közötti 
kapcsolódás megszakítása kritikus 
jelentőséggel bír a béke és a stabilitás 
szempontjából.

Or. fr

Indokolás

Fontos azoknak az erőfeszítéseknek a hangsúlyozása, amelyeket az államok, a nemzetközi 
közösség és a fejlesztési segélyek terén a világon a legnagyobb donor, az Európai Unió a 
fejlesztés, a jó kormányzás és a jogállamiság érdekében kifejt.

Módosítás 36
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kőolajjal, földgázzal, ásványi 
anyagokkal, fával és más természeti 
erőforrásokkal kapcsolatos viták 
világszerte a második leggyakoribb 
konfliktuskiváltó okok. Az erőforrásokért 
– például a földért és vízért – folyó 
verseny nő és tovább súlyosbítja a
meglévő konfliktusokat, illetve új 
konfliktusokat idéz elő. A földdel és a 
természeti erőforrásokkal folytatott rossz 
gazdálkodást a környezet pusztulása, a 
népességnövekedés és az éghajlatváltozás 
súlyosbítja.

Or. en

Módosítás 37
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini
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Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kőolajjal, földgázzal, ásványi 
anyagokkal, fával és más természeti 
erőforrásokkal kapcsolatos viták 
világszerte a második leggyakoribb 
konfliktuskiváltó okok. Az erőforrásokért 
– például a földért és vízért – folyó 
verseny nő és tovább súlyosbítja a 
meglévő konfliktusokat, illetve új 
konfliktusokat idéz elő. A földdel és a 
természeti erőforrásokkal folytatott rossz 
gazdálkodást a környezet pusztulása, a 
népességnövekedés és az éghajlatváltozás 
súlyosbítja.

Or. en

Módosítás 38
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nyersanyag-kitermelő iparágban 
általánosak az emberi jogi visszaélések, és 
ezen belül a gyermekmunka, a szexuális 
erőszak, emberek eltűnése, a tiszta 
környezethez való jog megsértése, a 
termőföld és a megélhetés tárgyalások és 
megfelelő kompenzáció nélküli elvétele, a 
kényszerű kitelepítések, valamint a rituális 
vagy kulturális jelentőségű területek 
elpusztítása.

Or. en
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Módosítás 39
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A nyersanyag-kitermelő iparágban 
általánosak az emberi jogi visszaélések, és 
ezen belül a gyermekmunka, a szexuális 
erőszak, emberek eltűnése, a tiszta 
környezethez való jog megsértése, a 
termőföld és a megélhetés tárgyalások és 
megfelelő kompenzáció nélküli elvétele, a 
kényszerű kitelepítések, valamint a rituális 
vagy kulturális jelentőségű területek 
elpusztítása.

Or. en

Módosítás 40
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A nyersanyag-kitermelő iparágban 
általánosak az emberi jogi visszaélések, és 
ezen belül a gyermekmunka, a szexuális 
erőszak, emberek eltűnése, a tiszta 
környezethez való jog megsértése, a 
termőföld és a megélhetés tárgyalások és 
megfelelő kompenzáció nélküli elvétele, a 
kényszerű kitelepítések, valamint a rituális 
vagy kulturális jelentőségű területek 
elpusztítása.

Or. en
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Módosítás 41
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A kőolajjal, földgázzal, ásványi 
anyagokkal, fával és más természeti 
erőforrásokkal kapcsolatos viták 
világszerte a második leggyakoribb 
konfliktuskiváltó okok. Az erőforrásokért 
– például a földért és vízért – folyó 
verseny nő és tovább súlyosbítja a 
meglévő konfliktusokat, illetve új 
konfliktusokat idéz elő. A földdel és a 
természeti erőforrásokkal folytatott rossz 
gazdálkodást a környezet pusztulása, a 
népességnövekedés és az éghajlatváltozás 
súlyosbítja.

Or. en

Módosítás 42
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kérdés olyan erőforrásokban gazdag 
régiókat érint, ahol a kormányok és a 
nemzetközi szervezetek az üzleti élet 
szereplőivel és civil társadalmi 
szervezetekkel karöltve kívánnak választ 
találni a fegyveres csoportok és biztonsági 
erők finanszírozásának minimalizálására 
való törekvés jelentette kihívásra.

(2) A kérdés olyan erőforrásokban gazdag 
régiókat érint, ahol a kormányok és a 
nemzetközi szervezetek az üzleti élet 
szereplőivel és civil társadalmi 
szervezetekkel karöltve kívánnak választ 
találni a fegyveres csoportok és biztonsági 
erők finanszírozásának minimalizálására 
való törekvés jelentette kihívásra, beleértve 
a női szervezeteket is, amelyek élen járnak 
abban, hogy felhívják a figyelmet az e 
csoportok által kikényszerített 
kizsákmányoló feltételekre, valamint a 
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helyi lakosság feletti hatalom gyakorlása 
érdekében alkalmazott szexuális erőszakra 
és erőszakra.

Or. en

Módosítás 43
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kérdés olyan erőforrásokban gazdag
régiókat érint, ahol a kormányok és a 
nemzetközi szervezetek az üzleti élet 
szereplőivel és civil társadalmi 
szervezetekkel karöltve kívánnak választ 
találni a fegyveres csoportok és biztonsági 
erők finanszírozásának minimalizálására 
való törekvés jelentette kihívásra.

(2) A kérdés olyan erőforrásokban gazdag
térségeket érint, ahol a kormányok és a 
nemzetközi szervezetek az üzleti élet 
szereplőivel és civil társadalmi 
szervezetekkel karöltve kívánnak választ 
találni a fegyveres csoportok és biztonsági 
erők finanszírozásának minimalizálására 
való törekvés jelentette kihívásra.

Or. en

Indokolás

A rendeletben a belső jogi következetesség érdekében a „régiókra” vonatkozó összes 
hivatkozást „térségre” kell módosítani, hogy jobban tükrözzék a 2. cikk 
fogalommeghatározását, amely csak „térségekről” beszél, és nem „régiókról”.

Módosítás 44
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kérdés olyan erőforrásokban gazdag 
régiókat érint, ahol a kormányok és a 

(2) A kérdés olyan erőforrásokban gazdag 
régiókat érint, ahol a kormányok és a 
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nemzetközi szervezetek az üzleti élet 
szereplőivel és civil társadalmi 
szervezetekkel karöltve kívánnak választ 
találni a fegyveres csoportok és biztonsági 
erők finanszírozásának minimalizálására 
való törekvés jelentette kihívásra.

nemzetközi szervezetek az üzleti élet 
szereplőivel és civil társadalmi 
szervezetekkel karöltve kívánnak választ 
találni a fegyveres csoportok és biztonsági 
erők finanszírozásának minimalizálására 
való törekvés jelentette kihívásra, beleértve 
a női szervezeteket is, amelyek élen járnak 
abban, hogy felhívják a figyelmet az e 
csoportok által kikényszerített 
kizsákmányoló feltételekre, valamint a 
helyi lakosság feletti hatalom gyakorlása 
érdekében alkalmazott szexuális erőszakra 
és erőszakra.

Or. en

Módosítás 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kérdés olyan erőforrásokban gazdag 
régiókat érint, ahol a kormányok és a 
nemzetközi szervezetek az üzleti élet 
szereplőivel és civil társadalmi 
szervezetekkel karöltve kívánnak választ 
találni a fegyveres csoportok és biztonsági 
erők finanszírozásának minimalizálására
való törekvés jelentette kihívásra.

(2) A kérdés olyan erőforrásokban gazdag 
régiókat érint, ahol a kormányok és a 
nemzetközi szervezetek az üzleti élet 
szereplőivel és civil társadalmi 
szervezetekkel karöltve kívánnak választ 
találni a fegyveres csoportok és biztonsági 
erők finanszírozásának
megakadályozására való törekvés 
jelentette kihívásra, beleértve a női 
szervezeteket is, amelyek élen járnak 
abban, hogy felhívják a figyelmet az e 
csoportok által kikényszerített 
kizsákmányoló feltételekre, valamint a 
helyi lakosság feletti hatalom gyakorlása 
érdekében alkalmazott szexuális erőszakra 
és erőszakra.

Or. en
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Módosítás 46
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió aktív szerepet vállal a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) egyik kezdeményezésében, 
melynek célja a konfliktusok által érintett 
régiókból származó ásványok 
felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítása, melynek eredményeképpen 
kormányzati támogatást élvező, számos 
érdekelt fél bevonásával zajló folyamat jött 
létre, amely Az OECD útmutatása a 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes ellátási lánca 
tekintetében követendő kellő gondosságról
(a továbbiakban: az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatása5) 
elfogadását eredményezte, beleértve az 
ónra, tantálra, volfrámra és aranyra 
vonatkozó kiegészítéseket. Az OECD 
2011. májusi miniszteri ülése az említett 
útmutatás alkalmazásának aktív 
előmozdítását szorgalmazta.

(3) Az Unió aktív szerepet vállal a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) egyik 
kezdeményezésében, melynek célja a 
konfliktusok által érintett régiókból 
származó ásványok felelősségteljes 
beszerzésének előmozdítása, melynek 
eredményeképpen kormányzati támogatást 
élvező, számos érdekelt fél bevonásával 
zajló folyamat jött létre, amely Az OECD 
útmutatása a konfliktusok által érintett 
vagy nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok felelősségteljes ellátási 
lánca tekintetében követendő kellő 
gondosságról (a továbbiakban: az OECD 
kellő gondosságra vonatkozó útmutatása5) 
elfogadását eredményezte. Az OECD 
2011. májusi miniszteri ülése az említett 
útmutatás alkalmazásának aktív 
előmozdítását szorgalmazta.

__________________ __________________
5 Az OECD útmutatása a konfliktusok által 
érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról: második 
kiadás, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 Az OECD útmutatása a konfliktusok által 
érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról: második 
kiadás, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en
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Módosítás 47
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió aktív szerepet vállal a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) egyik 
kezdeményezésében, melynek célja a 
konfliktusok által érintett régiókból 
származó ásványok felelősségteljes 
beszerzésének előmozdítása, melynek 
eredményeképpen kormányzati támogatást 
élvező, számos érdekelt fél bevonásával 
zajló folyamat jött létre, amely Az OECD 
útmutatása a konfliktusok által érintett 
vagy nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok felelősségteljes ellátási 
lánca tekintetében követendő kellő 
gondosságról (a továbbiakban: az OECD 
kellő gondosságra vonatkozó útmutatása5) 
elfogadását eredményezte, beleértve az 
ónra, tantálra, volfrámra és aranyra 
vonatkozó kiegészítéseket. Az OECD 
2011. májusi miniszteri ülése az említett 
útmutatás alkalmazásának aktív 
előmozdítását szorgalmazta.

(3) Az Unió aktív szerepet vállal a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) egyik 
kezdeményezésében, melynek célja a 
konfliktusok által érintett régiókból 
származó ásványok felelősségteljes 
beszerzésének előmozdítása, melynek 
eredményeképpen kormányzati támogatást 
élvező, számos érdekelt fél bevonásával 
zajló folyamat jött létre, amely Az OECD 
útmutatása a konfliktusok által érintett 
vagy nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok felelősségteljes ellátási 
lánca tekintetében követendő kellő 
gondosságról (a továbbiakban: az OECD 
kellő gondosságra vonatkozó útmutatása5) 
elfogadását eredményezte. Az OECD 
2011. májusi miniszteri ülése az említett 
útmutatás alkalmazásának aktív 
előmozdítását szorgalmazta.

__________________ __________________
5 Az OECD útmutatása a konfliktusok által 
érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról: második 
kiadás, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 Az OECD útmutatása a konfliktusok által 
érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról: második 
kiadás, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Módosítás 48
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében



PE546.838v01-00 18/345 AM\1051627HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió aktív szerepet vállal a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) egyik 
kezdeményezésében, melynek célja a 
konfliktusok által érintett régiókból
származó ásványok felelősségteljes 
beszerzésének előmozdítása, melynek 
eredményeképpen kormányzati támogatást 
élvező, számos érdekelt fél bevonásával 
zajló folyamat jött létre, amely Az OECD 
útmutatása a konfliktusok által érintett 
vagy nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok felelősségteljes ellátási 
lánca tekintetében követendő kellő 
gondosságról (a továbbiakban: az OECD 
kellő gondosságra vonatkozó útmutatása5) 
elfogadását eredményezte, beleértve az 
ónra, tantálra, volfrámra és aranyra 
vonatkozó kiegészítéseket. Az OECD 
2011. májusi miniszteri ülése az említett 
útmutatás alkalmazásának aktív 
előmozdítását szorgalmazta.

(3) Az Unió aktív szerepet vállal a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) egyik 
kezdeményezésében, melynek célja a 
konfliktusok által érintett térségekből
származó ásványok felelősségteljes 
beszerzésének előmozdítása, melynek 
eredményeképpen kormányzati támogatást 
élvező, számos érdekelt fél bevonásával 
zajló folyamat jött létre, amely Az OECD 
útmutatása a konfliktusok által érintett 
vagy nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok felelősségteljes ellátási 
lánca tekintetében követendő kellő 
gondosságról (a továbbiakban: az OECD 
kellő gondosságra vonatkozó útmutatása5) 
elfogadását eredményezte, beleértve az 
ónra, tantálra, volfrámra és aranyra 
vonatkozó kiegészítéseket. Az OECD 
2011. májusi miniszteri ülése az említett 
útmutatás alkalmazásának aktív 
előmozdítását szorgalmazta.

__________________ __________________
5 Az OECD útmutatása a konfliktusok által 
érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról: második 
kiadás, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 Az OECD útmutatása a konfliktusok által 
érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról: második 
kiadás, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Indokolás

A rendeletben a belső jogi következetesség érdekében a konfliktusok által érintett „régiókra” 
vonatkozó összes hivatkozást konfliktusok által érintett „térségre” kell módosítani, hogy 
jobban tükrözzék a 2. cikk fogalommeghatározását, amely csak „térségekről” beszél, és nem 
„régiókról”.



AM\1051627HU.doc 19/345 PE546.838v01-00

HU

Módosítás 49
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió aktív szerepet vállal a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) egyik kezdeményezésében, 
melynek célja a konfliktusok által érintett 
régiókból származó ásványok 
felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítása, melynek eredményeképpen 
kormányzati támogatást élvező, számos 
érdekelt fél bevonásával zajló folyamat jött 
létre, amely Az OECD útmutatása a 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes ellátási lánca 
tekintetében követendő kellő gondosságról
(a továbbiakban: az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatása5) 
elfogadását eredményezte, beleértve az 
ónra, tantálra, volfrámra és aranyra 
vonatkozó kiegészítéseket. Az OECD 
2011. májusi miniszteri ülése az említett 
útmutatás alkalmazásának aktív 
előmozdítását szorgalmazta.

(3) Az Unió aktív szerepet vállal a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) egyik 
kezdeményezésében, melynek célja a 
konfliktusok által érintett régiókból 
származó ásványok felelősségteljes 
beszerzésének előmozdítása, melynek 
eredményeképpen kormányzati támogatást 
élvező, számos érdekelt fél bevonásával 
zajló folyamat jött létre, amely Az OECD 
útmutatása a konfliktusok által érintett 
vagy nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok felelősségteljes ellátási 
lánca tekintetében követendő kellő 
gondosságról (a továbbiakban: az OECD 
kellő gondosságra vonatkozó útmutatása5) 
elfogadását eredményezte. Az OECD 
2011. májusi miniszteri ülése az említett 
útmutatás alkalmazásának aktív 
előmozdítását szorgalmazta.

__________________ __________________
5 Az OECD útmutatása a konfliktusok által 
érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról: második 
kiadás, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 Az OECD útmutatása a konfliktusok által 
érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról: második 
kiadás, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en
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Módosítás 50
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felelősségteljes beszerzés fogalma 
szerepel az OECD multinacionális 
vállalkozásokra vonatkozó 
iránymutatásában6, és összhangban áll az 
üzleti és emberi jogok tekintetében 
irányadó 2011. évi ENSZ-alapelvekkel7 is. 
E dokumentumok célja, hogy előmozdítsák 
a kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási láncra jellemző gyakorlatokat 
azokban az esetekben, amikor a 
vállalkozások konfliktusok vagy 
instabilitás által sújtott régiókból
folytatnak beszerzéseket. A legmagasabb 
nemzetközi szinten az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának 1952 (2010) számú határozata 
kifejezetten a Kongói Demokratikus 
Köztársaságra és az azzal szomszédos 
közép-afrikai országokra összpontosít, 
felszólítva a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc betartására; az 
ENSZ Kongói Demokratikus 
Köztársasággal foglalkozó szakértői 
csoportja a Biztonsági Tanács 1952 (2010) 
számú határozata nyomán szintén az 
OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásának való megfelelésre hív fel.

(4) A felelősségteljes beszerzés fogalma 
szerepel az OECD multinacionális 
vállalkozásokra vonatkozó 
iránymutatásában6, és összhangban áll az 
üzleti és emberi jogok tekintetében 
irányadó 2011. évi ENSZ-alapelvekkel7 is. 
E dokumentumok célja, hogy előmozdítsák 
a kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási láncra jellemző gyakorlatokat 
azokban az esetekben, amikor a 
vállalkozások konfliktusok vagy 
instabilitás által sújtott térségekből
folytatnak beszerzéseket. A legmagasabb 
nemzetközi szinten az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának 1952 (2010) számú határozata 
kifejezetten a Kongói Demokratikus 
Köztársaságra és az azzal szomszédos 
közép-afrikai országokra összpontosít, 
felszólítva a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc betartására; az 
ENSZ Kongói Demokratikus 
Köztársasággal foglalkozó szakértői 
csoportja a Biztonsági Tanács 1952 (2010) 
számú határozata nyomán szintén az 
OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásának való megfelelésre hív fel.

__________________ __________________
6 Az OECD multinacionális 
vállalkozásokra vonatkozó iránymutatása, 
OECD, 2011.

6 Az OECD multinacionális 
vállalkozásokra vonatkozó iránymutatása, 
OECD, 2011.

7 Az üzleti és emberi jogok tekintetében 
irányadó ENSZ-alapelvek, az ENSZ 
Emberi Jogok Főbiztosának Hivatala, New 
York – Genf, 2011.

7 Az üzleti és emberi jogok tekintetében 
irányadó ENSZ-alapelvek, az ENSZ 
Emberi Jogok Főbiztosának Hivatala, New 
York – Genf, 2011.

Or. en
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Indokolás

A rendeletben a belső jogi következetesség érdekében a konfliktusok által érintett „régiókra” 
vonatkozó összes hivatkozást konfliktusok által érintett „térségre” kell módosítani, hogy 
jobban tükrözzék a 2. cikk fogalommeghatározását, amely csak „térségekről” beszél, és nem 
„régiókról”.

Módosítás 51
Franck Proust

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez a rendelet egyik módja annak, 
hogy elérhetővé váljon a fegyveres 
csoportok azon ásványokkal történő 
finanszírozásának a felszámolása, 
amelyek az említett konfliktusok által 
érintett térségekből származnak; ez nem 
mond ellent annak, hogy az uniós kül- és 
fejlesztési politikának a helyi korrupció és 
a határok porózussága elleni harcra, 
valamint a következmények bemutatása 
érdekében a helyi lakosság és képviselőik 
ismereteinek bővítésére kell 
összpontosulnia.

Or. fr

Indokolás

Ezt a rendeletet az illegális kereskedelem elleni harc egy módjának, nem pedig célnak kell 
tekinteni.

Módosítás 52
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság 2008-as közleményében8

megállapította, hogy a nyersanyagokhoz 
való megbízható és torzítatlan piacon való 
beszerezhetősége fontos tényező az Unió 
versenyképessége szempontjából. A 
nyersanyag-politikai kezdeményezés olyan 
integrált stratégia, melynek célja, hogy a 
nem energetikai célú és nem 
mezőgazdasági nyersanyagokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos különböző 
kihívásokra feleljen. A kezdeményezés 
felismeri és előmozdítja a pénzügyek és az 
ellátási lánc átláthatóságát, és ösztönzi a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
normáinak alkalmazását.

törölve

__________________
8 Nyersanyag-politikai kezdeményezés –
az európai gazdasági növekedés és 
foglalkoztatás kritikus szükségleteinek 
kielégítése COM(2008) 699

Or. en

Módosítás 53
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság 2008-as közleményében8

megállapította, hogy a nyersanyagokhoz 
való megbízható és torzítatlan piacon való 
beszerezhetősége fontos tényező az Unió 
versenyképessége szempontjából. A 
nyersanyag-politikai kezdeményezés olyan 
integrált stratégia, melynek célja, hogy a 
nem energetikai célú és nem 
mezőgazdasági nyersanyagokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos különböző 
kihívásokra feleljen. A kezdeményezés 

törölve
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felismeri és előmozdítja a pénzügyek és az 
ellátási lánc átláthatóságát, és ösztönzi a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
normáinak alkalmazását.

__________________
8 Nyersanyag-politikai kezdeményezés –
az európai gazdasági növekedés és 
foglalkoztatás kritikus szükségleteinek 
kielégítése COM(2008) 699

Or. en

Módosítás 54
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság 2008-as közleményében8

megállapította, hogy a nyersanyagokhoz 
való megbízható és torzítatlan piacon való 
beszerezhetősége fontos tényező az Unió 
versenyképessége szempontjából. A 
nyersanyag-politikai kezdeményezés olyan 
integrált stratégia, melynek célja, hogy a 
nem energetikai célú és nem 
mezőgazdasági nyersanyagokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos különböző 
kihívásokra feleljen. A kezdeményezés 
felismeri és előmozdítja a pénzügyek és az 
ellátási lánc átláthatóságát, és ösztönzi a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
normáinak alkalmazását.

törölve

__________________
8 Nyersanyag-politikai kezdeményezés –
az európai gazdasági növekedés és 
foglalkoztatás kritikus szükségleteinek 
kielégítése COM(2008) 699

Or. en
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Módosítás 55
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Parlament 2010. október 7-
én állásfoglalást fogadott el, melyben az 
Egyesült Államok „konfliktusövezetből 
származó ásványokról” szóló 
jogszabályához, azaz a tőzsdei reformról 
és fogyasztóvédelemről szóló Dodd–
Frank-törvény 1502. szakaszához hasonló 
jogszabály meghozatalára kéri fel az 
Uniót, továbbá a Bizottság 2011-es9 és 
2012-es10 közleményeiben bejelentette,
hogy szándékában áll megvizsgálni, 
miként javítható az ellátási lánc 
átláthatósága, ideértve a kellő 
gondossággal kapcsolatos szempontokat 
is. A Bizottság az utóbbi közleményben –
az OECD 2011. májusi miniszteri ülésén 
vállalt elkötelezettségével összhangban –
síkra szállt az OECD multinacionális 
vállalkozásokra vonatkozó 
iránymutatásának, valamint az OECD 
kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásának fokozott támogatása és 
alkalmazása mellett, az OECD-tagok 
körén kívül is.

(7) Az Európai Parlament 2014. február 
26-án állásfoglalást fogadott el a jó 
vállalatirányítás támogatásáról, amely a 
fejlődő országok nyersanyag-kitermelő 
iparágának szerepére is kitért. E 
kezdeményezés keretében az Európai 
Parlament felszólított a Bizottságot,hogy a 
konfliktusok ásványok vásárlásán 
keresztül történő támogatását kötelező 
erejű jogszabályok révén csökkentse; (EP 
2013/2126(INI))

__________________
9 Az árupiacokkal és nyersanyagokkal 
kapcsolatos kihívásokkal való 
szembenézés, COM(2011)25 végleges.
10 Kereskedelem, növekedés és fejlődés, 
COM(2012) 22 final.

Or. de

Módosítás 56
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) 2014 . február 26-án az Európai 
Parlament állásfoglalást fogadott el a 
fejlődés felelősségteljes üzleti gyakorlatok 
révén történő előmozdításáról, ezen belül 
a nyersanyag-kitermelő iparágak fejlődő 
országokban betöltött szerepéről, 
amelyben a Bizottságot felhívják, hogy a 
konfliktusokban szerepet játszó ásványi 
anyagokkal kapcsolatban terjesszen elő 
kötelező érvényű jogszabályt. (EP 
2013/2126(INI))

Or. en

Módosítás 57
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) 2014 . február 26-án az Európai 
Parlament állásfoglalást fogadott el a 
fejlődés felelősségteljes üzleti gyakorlatok 
révén történő előmozdításáról, ezen belül 
a nyersanyag-kitermelő iparágak fejlődő 
országokban betöltött szerepéről, 
amelyben a Bizottságot felhívják, hogy a 
konfliktusokban szerepet játszó ásványi 
anyagokkal kapcsolatban terjesszen elő 
kötelező érvényű jogszabályt.

Or. en
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Módosítás 58
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7 a) A részletes szabályok kidolgozásánál 
bizosítani kell a Dodd-Frank-törvény 
szerinti tanúsítások e rendelet 
alkalmazásában történő elismerését.

Or. de

Módosítás 59
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) 2014 . február 26-án az Európai 
Parlament állásfoglalást fogadott el a 
fejlődés felelősségteljes üzleti gyakorlatok 
révén történő előmozdításáról, ezen belül 
a nyersanyag-kitermelő iparágak fejlődő 
országokban betöltött szerepéről, 
amelyben a Bizottságot felhívják, hogy a 
konfliktusokban szerepet játszó ásványi 
anyagokkal kapcsolatban terjesszen elő 
kötelező érvényű jogszabályt. 

Or. en

Módosítás 60
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Uniós polgárok és civil társadalmi 
szereplők felhívták a figyelmet arra, hogy 
az uniós joghatóság alatt működő 
vállalatok nem vonhatók felelősségre a 
konfliktusok által érintett régiókból 
származó ásványok illegális kitermeléséhez 
és kereskedelméhez fűződő esetleges 
kapcsolatuk miatt. Következésképpen a 
fogyasztási cikkekben esetlegesen 
előforduló ilyen ásványok a fogyasztókat 
összefüggésbe hozzák Unión kívüli 
konfliktusokkal. Ebből adódóan uniós 
állampolgárok petíciók révén kérelmezték, 
hogy terjesszenek olyan 
jogszabályjavaslatot az Európai Parlament 
és a Tanács elé, amely alapján az ENSZ és 
az OECD útmutatásainak megfelelően 
felelősségre vonhatók a vállalatok.

(8) Uniós polgárok és civil társadalmi 
szereplők felhívták a figyelmet arra, hogy 
az uniós joghatóság alatt működő 
vállalatok nem vonhatók felelősségre a 
konfliktusok által érintett régiókból 
származó ásványok illegális kitermeléséhez 
és kereskedelméhez fűződő esetleges 
kapcsolatuk miatt. Következésképpen a 
fogyasztási cikkekben esetlegesen 
előforduló ilyen ásványok a fogyasztókat 
összefüggésbe hozzák Unión kívüli 
konfliktusokkal. Ekképpen a fogyasztók 
közvetve kapcsolatba kerülnek a 
konfliktusokkal, amelyek súlyos hatást 
gyakorolnak az emberi jogokra, 
nevezetesen a nők jogaira, mivel a 
fegyveres csoportok a tömeges nemi 
erőszakot gyakran tudatos stratégiaként 
alkalmazzák a helyi lakosság 
megfélemlítésére és ellenőrzésére, hogy 
védjék saját érdekeiket. Ebből adódóan 
uniós állampolgárok petíciók révén 
kérelmezték, hogy terjesszenek olyan 
jogszabályjavaslatot az Európai Parlament 
és a Tanács elé, amely alapján az ENSZ és 
az OECD útmutatásainak megfelelően 
felelősségre vonhatók a vállalatok.

Or. en

Módosítás 61
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Uniós polgárok és civil társadalmi 
szereplők felhívták a figyelmet arra, hogy 
az uniós joghatóság alatt működő 

(8) Uniós polgárok és civil társadalmi 
szereplők felhívták a figyelmet arra, hogy 
az uniós joghatóság alatt működő 
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vállalatok nem vonhatók felelősségre a 
konfliktusok által érintett régiókból 
származó ásványok illegális 
kitermeléséhez és kereskedelméhez fűződő 
esetleges kapcsolatuk miatt. 
Következésképpen a fogyasztási cikkekben 
esetlegesen előforduló ilyen ásványok a 
fogyasztókat összefüggésbe hozzák Unión 
kívüli konfliktusokkal. Ebből adódóan 
uniós állampolgárok petíciók révén 
kérelmezték, hogy terjesszenek olyan 
jogszabályjavaslatot az Európai Parlament 
és a Tanács elé, amely alapján az ENSZ és 
az OECD útmutatásainak megfelelően 
felelősségre vonhatók a vállalatok.

vállalatok nem vonhatók felelősségre a 
konfliktusok által érintett régiókból 
származó természeti erőforrások illegális 
kitermeléséhez és kereskedelméhez fűződő 
esetleges kapcsolatuk miatt. 
Következésképpen a fogyasztási cikkekben 
esetlegesen előforduló ilyen természeti 
erőforrások a fogyasztókat összefüggésbe 
hozzák Unión kívüli konfliktusokkal. 
Ebből adódóan uniós állampolgárok 
petíciók révén kérelmezték, hogy 
terjesszenek olyan jogszabályjavaslatot az 
Európai Parlament és a Tanács elé, amely 
alapján az ENSZ és az OECD 
útmutatásainak megfelelően felelősségre 
vonhatók a vállalatok.

Or. en

Módosítás 62
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Uniós polgárok és civil társadalmi 
szereplők felhívták a figyelmet arra, hogy 
az uniós joghatóság alatt működő 
vállalatok nem vonhatók felelősségre a 
konfliktusok által érintett régiókból 
származó ásványok illegális 
kitermeléséhez és kereskedelméhez fűződő 
esetleges kapcsolatuk miatt. 
Következésképpen a fogyasztási cikkekben 
esetlegesen előforduló ilyen ásványok a 
fogyasztókat összefüggésbe hozzák Unión 
kívüli konfliktusokkal. Ebből adódóan 
uniós állampolgárok petíciók révén 
kérelmezték, hogy terjesszenek olyan 
jogszabályjavaslatot az Európai Parlament 
és a Tanács elé, amely alapján az ENSZ és 
az OECD útmutatásainak megfelelően 
felelősségre vonhatók a vállalatok.

(8) Uniós polgárok és civil társadalmi 
szereplők felhívták a figyelmet arra, hogy 
az uniós joghatóság alatt működő 
vállalatok nem vonhatók felelősségre a 
konfliktusok által érintett régiókból 
származó természeti erőforrások illegális 
kitermeléséhez és kereskedelméhez fűződő 
esetleges kapcsolatuk miatt. 
Következésképpen a fogyasztási cikkekben 
esetlegesen előforduló ilyen természeti 
erőforrások a fogyasztókat összefüggésbe 
hozzák Unión kívüli konfliktusokkal. 
Ebből adódóan uniós állampolgárok 
petíciók révén kérelmezték, hogy 
terjesszenek olyan jogszabályjavaslatot az 
Európai Parlament és a Tanács elé, amely 
alapján az ENSZ és az OECD 
útmutatásainak megfelelően felelősségre 
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vonhatók a vállalatok.

Or. en

Módosítás 63
Franck Proust

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Uniós polgárok és civil társadalmi 
szereplők felhívták a figyelmet arra, hogy 
az uniós joghatóság alatt működő 
vállalatok nem vonhatók felelősségre a 
konfliktusok által érintett régiókból 
származó ásványok illegális
kitermeléséhez és kereskedelméhez fűződő 
esetleges kapcsolatuk miatt.
Következésképpen a fogyasztási cikkekben 
esetlegesen előforduló ilyen ásványok a 
fogyasztókat összefüggésbe hozzák Unión 
kívüli konfliktusokkal. Ebből adódóan
uniós állampolgárok petíciók révén 
kérelmezték, hogy terjesszenek olyan 
jogszabályjavaslatot az Európai Parlament 
és a Tanács elé, amely alapján az ENSZ és 
az OECD útmutatásainak megfelelően
felelősségre vonhatók a vállalatok.

(8) Uniós polgárok és civil társadalmi 
szereplők felhívták a figyelmet arra, hogy 
az uniós joghatóság alatt működő 
vállalatok nem vonhatók felelősségre a 
konfliktusok által érintett régiókból 
származó ásványok kitermeléséhez és 
kereskedelméhez fűződő esetleges 
kapcsolatuk miatt. Az uniós állampolgárok 
petíciók révén kérelmezték továbbá, hogy 
terjesszenek olyan jogszabályjavaslatot az 
Európai Parlament és a Tanács elé, amely 
alapján az ENSZ és az OECD 
útmutatásainak megfelelően a 
vállalatoknak tevékenységeikről be kell 
számolniuk.

Or. fr

Indokolás

A törlés célja a vállalatok és a konfliktusok, valamint a fogyasztók és a késztermékek közötti 
szerencsétlen összefüggések elkerülése, amelyek azt a benyomást keltik, hogy a vállalatok 
illegális tevékenységekben vesznek részt és a fogyasztók ebben cinkosok.

Módosítás 64
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Uniós polgárok és civil társadalmi 
szereplők felhívták a figyelmet arra, hogy 
az uniós joghatóság alatt működő 
vállalatok nem vonhatók felelősségre a 
konfliktusok által érintett régiókból
származó ásványok illegális kitermeléséhez 
és kereskedelméhez fűződő esetleges 
kapcsolatuk miatt. Következésképpen a 
fogyasztási cikkekben esetlegesen 
előforduló ilyen ásványok a fogyasztókat 
összefüggésbe hozzák Unión kívüli 
konfliktusokkal. Ebből adódóan uniós 
állampolgárok petíciók révén kérelmezték, 
hogy terjesszenek olyan 
jogszabályjavaslatot az Európai Parlament 
és a Tanács elé, amely alapján az ENSZ és 
az OECD útmutatásainak megfelelően 
felelősségre vonhatók a vállalatok.

(8) Uniós polgárok és civil társadalmi 
szereplők felhívták a figyelmet arra, hogy 
az uniós joghatóság alatt működő 
vállalatok nem vonhatók felelősségre a 
konfliktusok által érintett térségekből
származó ásványok illegális kitermeléséhez 
és kereskedelméhez fűződő esetleges 
kapcsolatuk miatt. Következésképpen a 
fogyasztási cikkekben esetlegesen 
előforduló ilyen ásványok a fogyasztókat 
összefüggésbe hozzák Unión kívüli 
konfliktusokkal. Ebből adódóan uniós 
állampolgárok petíciók révén kérelmezték, 
hogy terjesszenek olyan 
jogszabályjavaslatot az Európai Parlament 
és a Tanács elé, amely alapján az ENSZ és 
az OECD útmutatásainak megfelelően 
felelősségre vonhatók a vállalatok.

Or. en

Indokolás

A rendeletben a belső jogi következetesség érdekében a konfliktusok által érintett „régiókra” 
vonatkozó összes hivatkozást konfliktusok által érintett „térségre” kell módosítani, hogy 
jobban tükrözzék a 2. cikk fogalommeghatározását, amely csak „térségekről” beszél, és nem 
„régiókról”.

Módosítás 65
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Uniós polgárok és civil társadalmi 
szereplők felhívták a figyelmet arra, hogy 
az uniós joghatóság alatt működő 

(8) Uniós polgárok és civil társadalmi 
szereplők felhívták a figyelmet arra, hogy 
az uniós joghatóság alatt működő 
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vállalatok nem vonhatók felelősségre a 
konfliktusok által érintett régiókból 
származó ásványok illegális 
kitermeléséhez és kereskedelméhez fűződő 
esetleges kapcsolatuk miatt. 
Következésképpen a fogyasztási cikkekben 
esetlegesen előforduló ilyen ásványok a 
fogyasztókat összefüggésbe hozzák Unión 
kívüli konfliktusokkal. Ebből adódóan 
uniós állampolgárok petíciók révén 
kérelmezték, hogy terjesszenek olyan 
jogszabályjavaslatot az Európai Parlament 
és a Tanács elé, amely alapján az ENSZ és 
az OECD útmutatásainak megfelelően 
felelősségre vonhatók a vállalatok.

vállalatok nem vonhatók felelősségre a 
konfliktusok által érintett régiókból 
származó természeti erőforrások illegális 
kitermeléséhez és kereskedelméhez fűződő 
esetleges kapcsolatuk miatt. 
Következésképpen a fogyasztási cikkekben 
esetlegesen előforduló ilyen természeti 
erőforrások a fogyasztókat összefüggésbe 
hozzák Unión kívüli konfliktusokkal.
Ekképpen a fogyasztók közvetve 
kapcsolatba kerülnek a konfliktusokkal, 
amelyek súlyos hatást gyakorolnak az 
emberi jogokra, nevezetesen a nők 
jogaira, mivel a fegyveres csoportok a 
tömeges nemi erőszakot gyakran tudatos 
stratégiaként alkalmazzák a helyi 
lakosság megfélemlítésére és 
ellenőrzésére, hogy védjék saját 
érdekeiket. Ebből adódóan uniós 
állampolgárok petíciók révén kérelmezték, 
hogy terjesszenek olyan 
jogszabályjavaslatot az Európai Parlament 
és a Tanács elé, amely alapján az ENSZ és 
az OECD útmutatásainak megfelelően 
felelősségre vonhatók a vállalatok.

Or. en

Módosítás 66
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E rendelet összefüggésében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, 
melynek révén az üzleti élet szereplői 
figyelemmel kísérik és nyilvántartják 
beszerzéseiket és értékesítéseiket annak 
érdekében, hogy semmiképpen ne 
járuljanak hozzá konfliktusokhoz és azok 

(9) E rendelet összefüggésében – és 
összhangban az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatásával – a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, 
melynek révén az üzleti élet szereplői 
figyelemmel kísérik és nyilvántartják 
beszerzéseiket és értékesítéseiket annak 
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kedvezőtlen hatásaihoz. érdekében, hogy tiszteletben tartsák az 
emberi jogokat, és semmiképpen ne 
járuljanak hozzá konfliktusokhoz és azok 
kedvezőtlen hatásaihoz.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az OECD-útmutatás rendelkezéseinek megfelelőbb tükrözése.

Módosítás 67
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E rendelet összefüggésében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, 
melynek révén az üzleti élet szereplői 
figyelemmel kísérik és nyilvántartják 
beszerzéseiket és értékesítéseiket annak 
érdekében, hogy semmiképpen ne 
járuljanak hozzá konfliktusokhoz és azok 
kedvezőtlen hatásaihoz.

(9) E rendelet összefüggésében – és 
összhangban az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatásával – a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, 
melynek révén az üzleti élet szereplői 
figyelemmel kísérik és nyilvántartják 
beszerzéseiket és értékesítéseiket annak 
érdekében, hogy tiszteletben tartsák az 
emberi jogokat, és semmiképpen ne 
járuljanak hozzá konfliktusokhoz és azok 
kedvezőtlen hatásaihoz.

Or. en

Módosítás 68
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E rendelet összefüggésében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, 
melynek révén az üzleti élet szereplői
figyelemmel kísérik és nyilvántartják 
beszerzéseiket és értékesítéseiket annak 
érdekében, hogy semmiképpen ne 
járuljanak hozzá konfliktusokhoz és azok 
kedvezőtlen hatásaihoz.

(9) E rendelet összefüggésében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, 
melynek révén az importőrök figyelemmel
kísérhetik és nyilvántarthatják ellátási 
láncaikat annak érdekében, hogy 
semmiképpen ne járuljanak hozzá 
konfliktusokhoz és azok kedvezőtlen 
hatásaihoz.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelet a felelősségteljes importőrökre hivatkozik, és a jogi szövegben ennek 
tükröződnie kell.

Módosítás 69
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E rendelet összefüggésében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, 
melynek révén az üzleti élet szereplői 
figyelemmel kísérik és nyilvántartják 
beszerzéseiket és értékesítéseiket annak 
érdekében, hogy semmiképpen ne 
járuljanak hozzá konfliktusokhoz és azok 
kedvezőtlen hatásaihoz.

(9) E rendelet összefüggésében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, 
melynek révén az üzleti élet szereplői 
figyelemmel kísérik és nyilvántartják 
beszerzéseiket és értékesítéseiket annak 
érdekében, hogy semmiképpen ne 
járuljanak hozzá konfliktusokhoz és azok 
kedvezőtlen hatásaihoz. E rendeletnek 
biztosítania kell, hogy anélkül szakítsák 
meg a konfliktusok és az illegális 
kitermelés közötti kapcsolódást, hogy 
aláásnák az ón, tantál, volfrám és arany 
kereskedelmének az érintett országok 
fejlődése szempontjából betöltött 
gazdasági jelentőségét.
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Or. en

Módosítás 70
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E rendelet összefüggésében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, 
melynek révén az üzleti élet szereplői 
figyelemmel kísérik és nyilvántartják 
beszerzéseiket és értékesítéseiket annak 
érdekében, hogy semmiképpen ne 
járuljanak hozzá konfliktusokhoz és azok 
kedvezőtlen hatásaihoz.

(9) E rendelet összefüggésében – és 
összhangban az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatásával – a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, 
melynek révén az üzleti élet szereplői 
figyelemmel kísérik és nyilvántartják 
beszerzéseiket és értékesítéseiket annak 
érdekében, hogy tiszteletben tartsák az 
emberi jogokat, és semmiképpen ne 
járuljanak hozzá konfliktusokhoz és azok 
kedvezőtlen hatásaihoz.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az OECD-útmutatás rendelkezéseinek megfelelőbb tükrözése.

Módosítás 71
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A rendelet annak szükségességét 
tükrözi, hogy a kellő gondosságnak a 
teljes ellátási lánc mentén – a kitermelés 
helyétől a végtermékig – meg kell 
nyilvánulnia, oly módon, hogy 
valamennyi olyan vállalattól, amely 
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először hozza forgalomba az európai 
piacon a rendelet hatálya alá tartozó 
erőforrásokat – ideértve az erőforrásokat 
tartalmazó termékeket is –, megköveteli a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánc kialakítását, továbbá az e láncról 
való nyilvános jelentéstételt.

A kellő gondosság jellegével összhangban, 
a kellő gondosságra vonatkozóan az e 
rendeletben szereplő kötelezettségek a 
kellő gondosság alkalmazásával 
kapcsolatos folyamat progresszív és 
rugalmas jellegét, továbbá megfelelő 
módon a vállalkozások sajátos helyzetére 
szabott kötelezettségek szükségességét 
tükrözik. A kötelezettségek a társaság 
méretére, hatékonyságára és az ellátási 
láncbeli helyzetére vannak szabva.

Az ellátási láncban elfoglalt helyük miatt 
egyes társaságok elismerten nagy hatással 
vannak az ellátási láncban gyakorolt kellő 
gondosságra a kitermelő országokban. 
Ezekre az általában szűk 
keresztmetszetként említett piaci 
szereplőkre szélesebb körű követelmények 
vonatkoznak, mint más vállalkozásokra. A 
kellő gondossággal kapcsolatos 
kötelezettségek megfelelőképpen tükrözik 
ezt a különbséget.

A downstream vállalkozásoknak ésszerű 
és jóhiszemű erőfeszítéseket kell tenniük 
az ellátási láncaikban megtalálható szűk 
keresztmetszetek azonosítására, és minden 
tőlük telhetőt meg kell tenniük az ilyen 
vállalkozások kellő gondosságának a –
például az említett szereplők ellenőrzési 
jelentései alapján történő – értékeléséhez.

Or. en

Indokolás

Az OECD-útmutatás elismeri az ellátási láncok összetett jellegét, valamint a társaságok 
sajátos helyzetéhez igazított, a kellő arányossággal kapcsolatos kötelezettségek. Az e 
rendeletben szereplő konkrét kötelezettségek csak olyan megfogalmazásokat tartalmaznak, 
amelyek az arányosságot és a legjobb erőfeszítéseket említik, ugyanakkor pedig a különféle 
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ellátási láncokban jelen lévő vállalkozások egyes szegmenseihez vannak igazítva.

Módosítás 72
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A rendelet annak szükségességét 
tükrözi, hogy a kellő gondosságnak a 
teljes ellátási lánc mentén – a kitermelés 
helyétől a végtermékig – meg kell 
nyilvánulnia, oly módon, hogy 
valamennyi olyan vállalattól, amely 
először hozza forgalomba az európai 
piacon a rendelet hatálya alá tartozó 
erőforrásokat – ideértve az erőforrásokat 
tartalmazó termékeket is –, megköveteli a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánc kialakítását, továbbá az e láncról
való nyilvános jelentéstételt.

A kellő gondosság jellegével összhangban, 
a kellő gondosságra vonatkozóan az e 
rendeletben szereplő kötelezettségek a 
kellő gondosság alkalmazásával 
kapcsolatos folyamat progresszív és 
rugalmas jellegét, továbbá megfelelő 
módon a vállalkozások sajátos helyzetére 
szabott kötelezettségek szükségességét 
tükrözik. A kötelezettségek a társaság 
méretére, hatékonyságára és az ellátási 
láncbeli helyzetére vannak szabva.

Az ellátási láncban elfoglalt helyük miatt 
egyes társaságok elismerten nagy hatással 
vannak az ellátási láncban gyakorolt kellő 
gondosságra a kitermelő országokban. 
Ezekre az általában szűk 
keresztmetszetként említett piaci 
szereplőkre szélesebb körű követelmények 
vonatkoznak, mint más vállalkozásokra. A 
kellő gondossággal kapcsolatos 
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kötelezettségek megfelelőképpen tükrözik 
ezt a különbséget.

A downstream vállalkozásoknak ésszerű 
és jóhiszemű erőfeszítéseket kell tenniük 
az ellátási láncaikban megtalálható szűk 
keresztmetszetek azonosítására, és minden 
tőlük telhetőt meg kell tenniük az ilyen 
vállalkozások kellő gondosságának a –
például az említett szereplők ellenőrzési 
jelentései alapján történő – értékeléséhez.

Or. en

Indokolás

Az OECD-útmutatás elismeri az ellátási láncok összetett jellegét, valamint a társaságok 
sajátos helyzetéhez igazított, a kellő arányossággal kapcsolatos kötelezettségek. Az e 
rendeletben szereplő konkrét kötelezettségek csak olyan megfogalmazásokat tartalmaznak, 
amelyek az arányosságot és a legjobb erőfeszítéseket említik, ugyanakkor pedig a különféle 
ellátási láncokban jelen lévő vállalkozások egyes szegmenseihez vannak igazítva.

Módosítás 73
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kellő gondosságra vonatkozó 
OECD-útmutatással összhangban a 
vállalkozásoknak ésszerű és jóhiszemű 
erőfeszítéseket kell tenniük a kellő 
gondosság arra figyelemmel történő 
gyakorlása érdekében, hogy azonosítsák 
és megelőzzék vagy mérsékeljék a 
természeti erőforrásokhoz való hozzáférés 
körülményeivel, valamint a 
konfliktusokkal érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekben működő 
beszállítók kapcsolatával összefüggő 
kedvezőtlen hatásokat.

Or. en
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Indokolás

Az OECD-útmutatás elismeri az ellátási láncok összetett jellegét, és a kellő gondosság mellett 
működő társaságok nehézségeit. Ezért követ az útmutatás a különféle tényezőktől – így 
például a társaság méretétől függő – rugalmasságon alapuló megközelítést. Ez maga után 
vonja azt is, hogy a kellő gondossággal kapcsolatos kötelezettségeket rugalmasabban és 
fokozatosan kell alkalmazni, ha az adott társaság mikrovállalkozás vagy kkv. Ez különösen 
fontos olyan ágazatokban, mint az ékszeripar, ahol nagyszámú nagyon kicsi vagy kézműves 
piaci szereplőt találunk, amelyek kapacitása nagyon korlátozott.

Módosítás 74
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A kellő gondosságra vonatkozó 
OECD-útmutatással összhangban a 
vállalkozásoknak ésszerű és jóhiszemű 
erőfeszítéseket kell tenniük a kellő 
gondosság arra figyelemmel történő 
gyakorlása érdekében, hogy azonosítsák 
és megelőzzék vagy mérsékeljék a 
természeti erőforrásokhoz való hozzáférés 
körülményeivel, valamint a 
konfliktusokkal érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekben működő 
beszállítók kapcsolatával összefüggő 
kedvezőtlen hatásokat.

Or. en

Indokolás

Az OECD-útmutatás elismeri az ellátási láncok összetett jellegét, és a kellő gondosság mellett 
működő társaságok nehézségeit. Ezért követ az útmutatás a különféle tényezőktől – így 
például a társaság méretétől függő – rugalmasságon alapuló megközelítést. Ez maga után 
vonja azt is, hogy a kellő gondossággal kapcsolatos kötelezettségeket rugalmasabban és 
fokozatosan kell alkalmazni, ha az adott társaság kkv.

Módosítás 75
Ska Keller
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A kellő gondosságra vonatkozó 
OECD-útmutatással összhangban a 
vállalkozásoknak ésszerű és jóhiszemű 
erőfeszítéseket kell tenniük a kellő 
gondosság arra figyelemmel történő 
gyakorlása érdekében, hogy azonosítsák 
és megelőzzék vagy mérsékeljék a 
természeti erőforrásokhoz való hozzáférés 
körülményeivel, valamint a 
konfliktusokkal érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekben működő 
beszállítók kapcsolatával összefüggő 
kedvezőtlen hatásokat.

Or. en

Indokolás

Az OECD-útmutatás elismeri az ellátási láncok összetett jellegét, és a kellő gondosság mellett 
működő társaságok nehézségeit. Ezért követ az útmutatás a különféle tényezőktől – így 
például a társaság méretétől függő – rugalmasságon alapuló megközelítést. Ez maga után 
vonja azt is, hogy a kellő gondossággal kapcsolatos kötelezettségeket rugalmasabban és 
fokozatosan kell alkalmazni, ha az adott társaság kkv.

Módosítás 76
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A rendelet annak szükségességét 
tükrözi, hogy a kellő gondosságnak a 
teljes ellátási lánc mentén – a kitermelés 
helyétől a végtermékig – meg kell 
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nyilvánulnia, oly módon, hogy 
valamennyi olyan vállalattól, amely 
először hozza forgalomba az európai 
piacon a rendelet hatálya alá tartozó 
erőforrásokat – ideértve az erőforrásokat 
tartalmazó termékeket is –, megköveteli a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánc kialakítását, továbbá az e láncról 
való nyilvános jelentéstételt.

A kellő gondosság jellegével összhangban, 
a kellő gondosságra vonatkozóan az e 
rendeletben szereplő kötelezettségek a 
kellő gondosság alkalmazásával 
kapcsolatos folyamat progresszív és 
rugalmas jellegét, továbbá megfelelő 
módon a vállalkozások sajátos helyzetére 
szabott kötelezettségek szükségességét 
tükrözik. A kötelezettségek a társaság 
méretére, hatékonyságára és az ellátási 
láncbeli helyzetére vannak szabva.

Az ellátási láncban elfoglalt helyük miatt 
egyes társaságok elismerten nagy hatással 
vannak az ellátási láncban gyakorolt kellő 
gondosságra a kitermelő országokban. 
Ezekre az általában szűk 
keresztmetszetként említett piaci 
szereplőkre szélesebb körű követelmények 
vonatkoznak, mint más vállalkozásokra. A 
kellő gondossággal kapcsolatos 
kötelezettségek megfelelőképpen tükrözik 
ezt a különbséget.

A downstream vállalkozásoknak ésszerű 
és jóhiszemű erőfeszítéseket kell tenniük 
az ellátási láncaikban megtalálható szűk 
keresztmetszetek azonosítására, és minden 
tőlük telhetőt meg kell tenniük az ilyen 
vállalkozások kellő gondosságának a –
például az említett szereplők ellenőrzési 
jelentései alapján történő – értékeléséhez.

Or. en

Indokolás

Az OECD-útmutatás elismeri az ellátási láncok összetett jellegét, valamint a társaságok 
sajátos helyzetéhez igazított, a kellő arányossággal kapcsolatos kötelezettségek. Az e 
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rendeletben szereplő konkrét kötelezettségek csak olyan megfogalmazásokat tartalmaznak, 
amelyek az arányosságot és a legjobb erőfeszítéseket említik.

Módosítás 77
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási láncra jellemző vállalati 
gyakorlatok harmadik fél által végzett 
ellenőrzése a downstream vállalatok 
számára kedvező módon garantálja a 
hitelességet, és hozzájárul a downstream 
vállalatok kellő gondossággal kapcsolatos 
gyakorlatainak javításához.

törölve

Or. en

Indokolás

Az OECD-útmutatás szerint az ellenőrzésre vonatkozó kötelezettségeknek csak a szűk 
keresztmetszetet jelentő piaci szereplőkre kell vonatkozniuk. Ez a preambulumbekezdés a 
bizottsági javaslatnak a kizárólag az ásványok és fémek importőreire vonatkozó 
társaságokkal kapcsolatos hatályát érinti. E preambulumbekezdés részeit a konzisztencia 
miatt összevonták a szűk keresztmetszetekről szóló (13) preambulumbekezdéssel.

Módosítás 78
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási láncra jellemző vállalati 
gyakorlatok harmadik fél által végzett 
ellenőrzése a downstream vállalatok 

törölve
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számára kedvező módon garantálja a 
hitelességet, és hozzájárul a downstream 
vállalatok kellő gondossággal kapcsolatos 
gyakorlatainak javításához.

Or. en

Indokolás

Az OECD-útmutatás szerint az ellenőrzésre vonatkozó kötelezettségeknek csak a szűk 
keresztmetszetet jelentő piaci szereplőkre kell vonatkozniuk. Ez a preambulumbekezdés a 
bizottsági javaslatnak a kizárólag az ásványok és fémek importőreire vonatkozó 
társaságokkal kapcsolatos hatályát érinti. E preambulumbekezdés részeit a konzisztencia 
miatt összevonták a szűk keresztmetszetekről szóló (13) preambulumbekezdéssel.

Módosítás 79
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási láncra jellemző vállalati 
gyakorlatok harmadik fél által végzett 
ellenőrzése a downstream vállalatok 
számára kedvező módon garantálja a 
hitelességet, és hozzájárul a downstream 
vállalatok kellő gondossággal kapcsolatos 
gyakorlatainak javításához.

törölve

Or. en

Indokolás

Az OECD-útmutatás szerint az ellenőrzésre vonatkozó kötelezettségeknek csak az átalakítás 
és nyomonkövethetőség fő pontjaira kell vonatkozniuk. Ez a preambulumbekezdés a bizottsági 
javaslatnak a kizárólag az ásványok és fémek importőreire vonatkozó társaságokkal 
kapcsolatos hatályát érinti.
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Módosítás 80
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási láncra jellemző vállalati 
gyakorlatok harmadik fél által végzett 
ellenőrzése a downstream vállalatok 
számára kedvező módon garantálja a 
hitelességet, és hozzájárul a downstream 
vállalatok kellő gondossággal kapcsolatos 
gyakorlatainak javításához.

(10) Az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatásának megfelelő 
ellátási láncra jellemző vállalati 
gyakorlatok harmadik fél által végzett 
ellenőrzése a downstream vállalatok 
számára kedvező módon garantálja a 
hitelességet, és hozzájárul a downstream 
vállalatok kellő gondossággal kapcsolatos 
gyakorlatainak javításához.

Or. de

Módosítás 81
Franck Proust

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási láncra jellemző vállalati 
szakpolitikákról és gyakorlatokról szóló 
nyilvános jelentések biztosítják a 
nyilvánosság vállalati intézkedésekkel 
szembeni bizalmának kialakításához 
szükséges átláthatóságot.

(11) A kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási láncra jellemző vállalati 
szakpolitikákról és gyakorlatokról szóló 
nyilvános jelentések biztosítják a 
nyilvánosság vállalati intézkedésekkel 
szembeni bizalmának kialakításához 
szükséges átláthatóságot és gyakran a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
keretébe tartoznak.

Or. fr

Módosítás 82
Paul Rübig, Othmar Karas



PE546.838v01-00 44/345 AM\1051627HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A Bizottság a tagállamok és az ipar 
képviselőiből álló bizottsággal folytatott 
konzultációt követően javaslatot tesz a 
konfliktusokkal érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek jegyzékére. Az 
adott bizottság egy ésszerű időtartamot 
követően újabb bejegyzésekkel egészíti ki 
a konfliktusokkal érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek jegyzékét, 
illetve töröl bizonyos bejegyzéseket a 
jegyzékből.

Or. en

Indokolás

A gazdasági szereplőknek kellő szintű jogbiztonságra van szükségük üzleti tevékenységük 
során.

Módosítás 83
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncok számos létező és 
lehetséges jövőbeli rendszere járulhat 
hozzá a rendelet céljainak eléréséhez. Az 
iparban már léteznek olyan rendszerek, 
amelyek célja a konfliktusok és az ón, 
tantál, volfrám és arany beszerzése közötti 
kapcsolat megszakítása. Ezek a 
rendszerek független harmadik fél által 
folytatott ellenőrzéseket vesznek igénybe a 
kohók és finomítók tanúsítására, amelyek 
rendszerekkel rendelkeznek annak 
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biztosítására, hogy csak olyan ásványokat 
szereznek be, amelyek nem konfliktusok 
által érintett térségekből származnak. E 
rendszerek között kölcsönös elismerés 
létezik, amelyet az uniós rendszerben 
figyelembe vesznek. Azonban e rendszerek 
elismerésének kritériumait és eljárásait 
tisztázni kell, hogy lehetővé tegyék a 
magas szintű normák betartását és a 
párhuzamos ellenőrzések elkerülését.

Or. en

Indokolás

Sok vállalat létező sikeres kezdeményezéseken keresztül már működteti a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncokat. Ezekez a kezdeményezéseket a kölcsönös elismerés 
eljárásain keresztül figyelembe kell venni az uniós rendszerben.

Módosítás 84
Daniel Caspary

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A kellő gondosság elvének 
megfelelő önkéntes ellátási láncok számos 
már létező rendszere hozzájárulhat a 
rendelet céljainak eléréséhez.

E rendszerek elismerésének és 
tanúsításának kritériumait és eljárásait 
tisztázni kell, hogy lehetővé tegyék a 
magas szintű normák betartását és a 
szükségtelen párhuzamos ellenőrzések 
elkerülését.

Or. en

Módosítás 85
Pablo Zalba Bidegain
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Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncok számos létező 
rendszere hozzájárulhat a rendelet 
céljainak eléréséhez. Azonban e 
rendszerek elismerésének kritériumait és 
eljárásait tisztázni kell, hogy lehetővé 
tegyék a magas szintű normák betartását 
és a párhuzamos ellenőrzések elkerülését.

Or. en

Módosítás 86
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nyilvános konzultáció során uniós 
vállalatok is kifejezésre juttatták az 
ásványok felelősségteljes beszerzése iránti 
érdeklődésüket, és olyan jelenleg folyó 
ágazati programokról számoltak be, 
melyek kialakításakor a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás célkitűzéseit, az ügyfelek 
kéréseit vagy beszállítóik biztonságát 
tartották szem előtt. Ugyanakkor uniós 
vállalatok a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc megvalósításával 
kapcsolatban a rengeteg – gyakran nem 
kellően tájékozott vagy etikailag közömbös 
– piaci szereplőt érintő, kiterjedt és 
összetett globális láncokból eredő számos 
nehézségről is beszámoltak. A
Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie a 
felelősségteljes beszerzés jelentette 
költségeket és azok versenyképességre 
gyakorolt hatását, különösen a kkv-k 
tekintetében.

(12) A nyilvános konzultáció során uniós 
vállalatok is kifejezésre juttatták az 
ásványok felelősségteljes beszerzése iránti 
érdeklődésüket, és olyan jelenleg folyó 
ágazati programokról számoltak be, 
melyek kialakításakor a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás célkitűzéseit, az ügyfelek 
kéréseit vagy beszállítóik biztonságát 
tartották szem előtt. Az OECD 
útmutatásával összhangban elismerik, 
hogy a kellő gondosságnak a 
konfliktusokkal érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekben való 
gyakorlása gyakorlati kihívásokat jelent, 
továbbá hogy ennélfogva az elv 
alkalmazásához rugalmasság szükséges. 
A kkv-k előtt álló kihívások teljes körű 
figyelembevétele mellett, az adott 
vállalkozás sajátos helyzetének megfelelő 
kellő gondosság jellege és mértéke számos 
tényezőtől – többek között a vállalkozás 
méretétől és az ellátási láncban elfoglalt 
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helyétől – függ.

Or. en

Indokolás

Az OECD-útmutatás elismeri az ellátási láncok összetett jellegét, valamint a társaságok 
sajátos helyzetéhez igazított, a kellő arányossággal kapcsolatos kötelezettségek. Ezért követ 
az útmutatás a különféle tényezőktől – így például a társaság méretétől függő –
rugalmasságon alapuló megközelítést. Ez maga után vonja azt is, hogy a kellő gondossággal 
kapcsolatos kötelezettségeket rugalmasabban és fokozatosan kell alkalmazni, ha az adott 
társaság kkv.

Módosítás 87
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nyilvános konzultáció során uniós 
vállalatok is kifejezésre juttatták az 
ásványok felelősségteljes beszerzése iránti 
érdeklődésüket, és olyan jelenleg folyó 
ágazati programokról számoltak be, 
melyek kialakításakor a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás célkitűzéseit, az ügyfelek 
kéréseit vagy beszállítóik biztonságát 
tartották szem előtt. Ugyanakkor uniós 
vállalatok a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc megvalósításával 
kapcsolatban a rengeteg – gyakran nem 
kellően tájékozott vagy etikailag közömbös 
– piaci szereplőt érintő, kiterjedt és 
összetett globális láncokból eredő számos 
nehézségről is beszámoltak. A
Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie a 
felelősségteljes beszerzés jelentette 
költségeket és azok versenyképességre 
gyakorolt hatását, különösen a kkv-k 
tekintetében.

(12) A nyilvános konzultáció során uniós 
vállalatok is kifejezésre juttatták az 
ásványok felelősségteljes beszerzése iránti 
érdeklődésüket, és olyan jelenleg folyó 
ágazati programokról számoltak be, 
melyek kialakításakor a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás célkitűzéseit, az ügyfelek 
kéréseit vagy beszállítóik biztonságát 
tartották szem előtt. Az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásával 
összhangban elismerik, hogy a kellő
gondosságnak a konfliktusokkal érintett 
és nagy kockázatot jelentő térségekben 
való gyakorlása gyakorlati kihívásokat 
jelent, továbbá hogy ennélfogva az elv 
alkalmazásához rugalmasság szükséges. 
A kkv-k előtt álló kihívások teljes körű 
figyelembevétele mellett, az adott 
vállalkozás sajátos helyzetének megfelelő 
kellő gondosság jellege és mértéke számos 
tényezőtől – többek között a vállalkozás 
méretétől és az ellátási láncban elfoglalt 
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helyétől – függ.

Or. en

Indokolás

Az OECD-útmutatás elismeri az ellátási láncok összetett jellegét, valamint a társaságok 
sajátos helyzetéhez igazított, a kellő arányossággal kapcsolatos kötelezettségek. Ezért követ 
az útmutatás a különféle tényezőktől – így például a társaság méretétől függő –
rugalmasságon alapuló megközelítést. Ez maga után vonja azt is, hogy a kellő gondossággal 
kapcsolatos kötelezettségeket rugalmasabban és fokozatosan kell alkalmazni, ha az adott 
társaság kkv.

Módosítás 88
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nyilvános konzultáció során uniós 
vállalatok is kifejezésre juttatták az 
ásványok felelősségteljes beszerzése iránti 
érdeklődésüket, és olyan jelenleg folyó 
ágazati programokról számoltak be, 
melyek kialakításakor a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás célkitűzéseit, az ügyfelek 
kéréseit vagy beszállítóik biztonságát 
tartották szem előtt. Ugyanakkor uniós 
vállalatok a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc megvalósításával 
kapcsolatban a rengeteg – gyakran nem 
kellően tájékozott vagy etikailag közömbös 
– piaci szereplőt érintő, kiterjedt és 
összetett globális láncokból eredő számos 
nehézségről is beszámoltak. A 
Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie a 
felelősségteljes beszerzés jelentette 
költségeket és azok versenyképességre 
gyakorolt hatását, különösen a kkv-k 
tekintetében.

(12) A nyilvános konzultáció során uniós 
vállalatok is kifejezésre juttatták az 
ásványok felelősségteljes beszerzése iránti 
érdeklődésüket, és olyan jelenleg folyó 
ágazati programokról számoltak be, 
melyek kialakításakor a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás célkitűzéseit, az ügyfelek 
kéréseit vagy beszállítóik biztonságát 
tartották szem előtt. Az önkéntes 
öntanúsítási rendszer versenyelőnyként 
szolgál a részt vevő uniós vállalatok 
számára. Ugyanakkor uniós vállalatok a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánc megvalósításával kapcsolatban a 
rengeteg – gyakran nem kellően tájékozott 
vagy etikailag közömbös – piaci szereplőt 
érintő, kiterjedt és összetett globális 
láncokból eredő számos nehézségről is 
beszámoltak. Emellett a kötelező rendszer 
nem kívánatos, és azt a rendelet jövőbeli 
felülvizsgálatai során lehetőség szerint el 
kell kerülni, mivel egy ilyen kötelező 
rendszer belépési korlátként működhet az 
új kkv-k számára, amivel a már 
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letelepedett, a kötelező rendszerek 
kezeléséhez szükséges erőforrásokkal 
rendelkező uniós vállalatok 
visszaélhetnek. A Bizottságnak szoros
figyelemmel kell kísérnie a felelősségteljes 
beszerzés jelentette költségeket és azok 
versenyképességre gyakorolt hatását, 
különösen a kkv-k tekintetében.

Or. en

Módosítás 89
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nyilvános konzultáció során uniós 
vállalatok is kifejezésre juttatták az 
ásványok felelősségteljes beszerzése iránti 
érdeklődésüket, és olyan jelenleg folyó 
ágazati programokról számoltak be, 
melyek kialakításakor a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás célkitűzéseit, az ügyfelek 
kéréseit vagy beszállítóik biztonságát 
tartották szem előtt. Ugyanakkor uniós 
vállalatok a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc megvalósításával 
kapcsolatban a rengeteg – gyakran nem 
kellően tájékozott vagy etikailag közömbös 
– piaci szereplőt érintő, kiterjedt és 
összetett globális láncokból eredő számos 
nehézségről is beszámoltak. A 
Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie a 
felelősségteljes beszerzés jelentette 
költségeket és azok versenyképességre 
gyakorolt hatását, különösen a kkv-k 
tekintetében.

(12) A nyilvános konzultáció során uniós 
vállalatok is kifejezésre juttatták az 
ásványok felelősségteljes beszerzése iránti 
érdeklődésüket, és olyan jelenleg folyó 
ágazati programokról számoltak be, 
melyek kialakításakor a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás célkitűzéseit, az ügyfelek 
kéréseit vagy beszállítóik biztonságát 
tartották szem előtt. Ugyanakkor uniós 
vállalatok a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc megvalósításával 
kapcsolatban a rengeteg – gyakran nem 
kellően tájékozott vagy etikailag közömbös 
– piaci szereplőt érintő, kiterjedt és 
összetett globális láncokból eredő számos 
nehézségről is beszámoltak. A 
Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie és 
jelentenie kell a felelősségteljes beszerzés
és a harmadik fél által végzett 
ellenőrzések jelentette költségeket és azok 
versenyképességre gyakorolt hatását, 
különösen a kkv-k tekintetében.

Or. en



PE546.838v01-00 50/345 AM\1051627HU.doc

HU

Indokolás

Figyelembe véve a kellő gondosság biztosításának jelentős költségeit, különösen a kkv-k 
esetében, elengedhetetlen, hogy a Bizottság nyomon kövesse és jelentse a felelősségteljes 
beszerzés és a harmadik fél által végzett ellenőrzések jelentette költségeket és azok 
versenyképességre gyakorolt hatását.

Módosítás 90
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nyilvános konzultáció során uniós 
vállalatok is kifejezésre juttatták az 
ásványok felelősségteljes beszerzése iránti 
érdeklődésüket, és olyan jelenleg folyó 
ágazati programokról számoltak be, 
melyek kialakításakor a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás célkitűzéseit, az ügyfelek 
kéréseit vagy beszállítóik biztonságát 
tartották szem előtt. Ugyanakkor uniós 
vállalatok a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc megvalósításával 
kapcsolatban a rengeteg – gyakran nem 
kellően tájékozott vagy etikailag közömbös 
– piaci szereplőt érintő, kiterjedt és 
összetett globális láncokból eredő számos 
nehézségről is beszámoltak. A
Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie a 
felelősségteljes beszerzés jelentette 
költségeket és azok versenyképességre 
gyakorolt hatását, különösen a kkv-k 
tekintetében.

(12) A nyilvános konzultáció során uniós 
vállalatok is kifejezésre juttatták az 
ásványok felelősségteljes beszerzése iránti 
érdeklődésüket, és olyan jelenleg folyó 
ágazati programokról számoltak be, 
melyek kialakításakor a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás célkitűzéseit, az ügyfelek 
kéréseit vagy beszállítóik biztonságát 
tartották szem előtt. Az OECD 
útmutatásával összhangban elismerik, 
hogy a kellő gondosságnak a 
konfliktusokkal érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekben való 
gyakorlása gyakorlati kihívásokat jelent, 
továbbá hogy ennélfogva az elv 
alkalmazásához rugalmasság szükséges. 
A mikro-, kis- és középvállalkozások előtt 
álló kihívások teljes körű figyelembevétele 
mellett, az adott vállalkozás sajátos 
helyzetének megfelelő kellő gondosság 
jellege és mértéke számos tényezőtől –
többek között a vállalkozás méretétől és az 
ellátási láncban elfoglalt helyétől – függ.

Or. en

Indokolás

Az OECD-útmutatás elismeri az ellátási láncok összetett jellegét, valamint a társaságok 
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sajátos helyzetéhez igazított, a kellő arányossággal kapcsolatos kötelezettségek. Ezért követ 
az útmutatás a különféle tényezőktől – így például a társaság méretétől függő –
rugalmasságon alapuló megközelítést. Ez maga után vonja azt is, hogy a kellő gondossággal 
kapcsolatos kötelezettségeket rugalmasabban és fokozatosan kell alkalmazni, ha az adott 
társaság mikrovállalkozás vagy kkv. Ez különösen fontos olyan ágazatokban, mint az 
ékszeripar, ahol nagyszámú nagyon kicsi vagy kézműves piaci szereplőt találunk, amelyek 
kapacitása nagyon korlátozott.

Módosítás 91
Tokia Saïfi, Franck Proust

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nyilvános konzultáció során uniós 
vállalatok is kifejezésre juttatták az 
ásványok felelősségteljes beszerzése iránti 
érdeklődésüket, és olyan jelenleg folyó 
ágazati programokról számoltak be, 
melyek kialakításakor a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás célkitűzéseit, az ügyfelek 
kéréseit vagy beszállítóik biztonságát 
tartották szem előtt. Ugyanakkor uniós 
vállalatok a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc megvalósításával 
kapcsolatban a rengeteg – gyakran nem 
kellően tájékozott vagy etikailag közömbös 
– piaci szereplőt érintő, kiterjedt és 
összetett globális láncokból eredő számos 
nehézségről is beszámoltak. A 
Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie a 
felelősségteljes beszerzés jelentette 
költségeket és azok versenyképességre 
gyakorolt hatását, különösen a kkv-k 
tekintetében.

(12) A nyilvános konzultáció során uniós 
vállalatok is kifejezésre juttatták az 
ásványok felelősségteljes beszerzése iránti 
érdeklődésüket, és olyan jelenleg folyó 
ágazati programokról számoltak be, 
melyek kialakításakor a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás célkitűzéseit, az ügyfelek 
kéréseit vagy beszállítóik biztonságát 
tartották szem előtt. Ugyanakkor uniós 
vállalatok a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc megvalósításával 
kapcsolatban a rengeteg – gyakran nem 
kellően tájékozott vagy etikailag közömbös 
– piaci szereplőt érintő, kiterjedt és 
összetett globális láncokból eredő számos 
nehézségről is beszámoltak. A 
Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie a 
felelősségteljes beszerzés jelentette 
költségeket és adminisztratív 
következményeket, valamint azok 
versenyképességre gyakorolt hatását, 
különösen a kkv-k tekintetében, és a 
Bizottság e rendelet végrehajtása 
érdekében technikai és pénzügyi 
támogatást nyújt a kkv-knak, valamint 
elősegíti az információcserét.

Or. en
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Módosítás 92
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az OECD-nek a kellő gondosság 
elvéről szóló iránymutatásai alapján a 
kellő gondosság által támasztott kihívások 
rugalmasságot igényelnek: a 
kötelezettségek természetének és 
mértékének arányban kell állniuk az 
importőröknek a vállalkozás méretével, a 
tevékenység helyével, egy adott országban, 
ágazatban betöltött szerepével és az 
érintett termékek vagy szolgáltatások 
természetével összefüggő egyedi 
jellemzőivel. Következésképpen a 
mikrovállalkozásokat ki kell zárni e 
rendelet alkalmazási köréből.

Or. it

Módosítás 93
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az ásványok felelősségteljes 
beszerzésére vonatkozó önkéntes 
rendelkezést alkalmazó vállalkozásoknak 
a Bizottság címke formájában 
tanúsítványt ítél oda.

Or. fr

Indokolás

A kellő gondosságra irányuló kezdeményezéseket bevezetni kívánó vállalatok számára egy 
európai felelősségvállalási címke létrehozása egy olyan ösztönző és önkéntes rendszert jelent, 
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amely idővel az ellátási lánc más szereplőire piaci nyomást gyakorolhat. Ezt a címkét nem a 
termékeken helyeznék el. Az európai vállalatok a címkét megemlíthetnék honlapjukon, vagy 
kommunikációs stratégiájukban felhasználhatnák.

Módosítás 94
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Bizottságnak az EKSZ-szel 
együttműködve egy nyilvánosan elérhető 
kézikönyvet kell készítenie a vállalatok 
számára, amely kifejti, hogyan lehet a 
legjobban alkalmazni a kritériumokat 
azokra a térségekre, amelyek e rendelet 
hatálya alá tartozhatnak. Ez azért fontos, 
hogy egyértelmű, biztos és következetes 
helyzetet teremtsenek a gazdasági 
szereplők, különösen a kkv-k körében.

Or. en

Indokolás

A kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncot kialakítani kívánó cégek által 
megfogalmazott aggályok fényében fontos, hogy a Bizottság egy kézikönyvet készítsen, amely 
kifejti, hogyan lehet a legjobban alkalmazni a konfliktusokkal érintett és nagy kockázatot 
jelentő térségek 2. cikkben szereplő fogalommeghatározását.

Módosítás 95
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A 2014. március 5-i közös 
közleményükben1a az Európai Bizottság és 
az Unió külügyi és biztonságpolitikai 



PE546.838v01-00 54/345 AM\1051627HU.doc

HU

főképviselője/a Bizottság alelnöke 
kötelezettséget vállalt a felelősségteljes 
beszerzéshez vezető kísérő intézkedések 
végrehajtására vonatkozóan, azzal a 
céllal, hogy ily módon a vállalkozások 
részvétele magas legyen és kellőképpen 
figyelembe véve a kellő gondossággal 
összefüggő – különösen a kkv-kat és a 
mikrovállalkozásokat sújtó – terheket. 

__________________
1a Közös közlemény az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, „A 
konfliktusok által érintett és magas 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes beszerzése. Az 
integrált uniós megközelítés kialakítása 
felé”, 2014.3.5., (JOIN(2014)/ 8 final).

Or. it

Módosítás 96
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A kohók és a finomítók jelentős 
állomások az ásványok globális ellátási
láncában, mivel jellemzően ezek jelentik 
az utolsó szakaszt, melyben a kellő 
gondosság hatékonyan biztosítható az 
ásványok származási helyével és a 
felügyeleti lánccal kapcsolatos 
információk gyűjtése, nyilvánosságra 
hozatala és ellenőrzése révén. Gyakori 
álláspont, hogy ezen átalakítási szakaszt 
követően lehetetlen az ásványok 
származási helyét visszamenőlegesen 
azonosítani. A felelősségteljes kohók és 
finomítók uniós jegyzéke ebből adódóan 
átláthatóságot és bizonyosságot biztosítana

(13) A kohók és a finomítók elismerten 
szűk keresztmetszeteket képeznek a saját
ellátási láncukban, számottevő hatást 
kifejtve az ellátási láncban alkalmazott 
kellő gondosságra a kitermelő 
országokban. A felelősségteljes, szűk 
keresztmetszetet alkotó piaci szereplők
uniós jegyzéke ebből adódóan 
átláthatóságot és bizonyosságot
biztosíthatna a downstream vállalatok 
számára, figyelemmel a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra jellemző
gyakorlatokra. Az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásával 
összhangban a szűk keresztmetszetet 
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a downstream vállalatok számára a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra jellemző gyakorlatok tekintetében.

képező szereplőknek független, harmadik 
fél által végzett ellenőrzésen kell átesniük 
a kellő gondosságnak megfelelő ellátási 
láncra jellemző gyakorlatok tekintetében, 
figyelemmel egyúttal a felelősségteljes 
piaci szereplők jegyzékébe foglalásukra is.
Az Európai Unión kívüli székhellyel 
rendelkező, szűk keresztmetszetnek 
tekinthető piaci szereplőknek szintén 
lehetőséget kell kapniuk a jegyzékbe való 
felvételre, hogy biztosítani lehessen a 
jegyzék globális hatályát.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy a szöveg jobban tükrözze az OECD-útmutatás szűk 
keresztmetszetekkel és a harmadik fél által folytatott ellenőrzéssel kapcsolatos megközelítését.

Módosítás 97
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A kohók és a finomítók jelentős 
állomások az ásványok globális ellátási
láncában, mivel jellemzően ezek jelentik 
az utolsó szakaszt, melyben a kellő 
gondosság hatékonyan biztosítható az 
ásványok származási helyével és a 
felügyeleti lánccal kapcsolatos 
információk gyűjtése, nyilvánosságra 
hozatala és ellenőrzése révén. Gyakori 
álláspont, hogy ezen átalakítási szakaszt 
követően lehetetlen az ásványok 
származási helyét visszamenőlegesen 
azonosítani. A felelősségteljes kohók és 
finomítók uniós jegyzéke ebből adódóan 
átláthatóságot és bizonyosságot biztosítana
a downstream vállalatok számára a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 

(13) A kohók és a finomítók elismerten 
szűk keresztmetszeteket képeznek a saját
ellátási láncukban, számottevő hatást 
kifejtve az ellátási láncban alkalmazott 
kellő gondosságra a kitermelő 
országokban. A felelősségteljes, szűk 
keresztmetszetet alkotó piaci szereplők
uniós jegyzéke ebből adódóan 
átláthatóságot és bizonyosságot
biztosíthatna a downstream vállalatok 
számára, figyelemmel a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra jellemző
gyakorlatokra. Az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásával 
összhangban a szűk keresztmetszetet 
képező szereplőknek független, harmadik 
fél által végzett ellenőrzésen kell átesniük 
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láncra jellemző gyakorlatok tekintetében. a kellő gondosságnak megfelelő ellátási 
láncra jellemző gyakorlatok tekintetében, 
figyelemmel egyúttal a felelősségteljes 
piaci szereplők jegyzékébe foglalásukra is.
Az Európai Unión kívüli székhellyel 
rendelkező, szűk keresztmetszetnek 
tekinthető piaci szereplőknek szintén 
lehetőséget kell kapniuk a jegyzékbe való 
felvételre, hogy biztosítani lehessen a 
jegyzék globális hatályát.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy a szöveg jobban tükrözze az OECD-útmutatás szűk 
keresztmetszetekkel és a harmadik fél által folytatott ellenőrzéssel kapcsolatos megközelítését.

Módosítás 98
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A kohók és a finomítók jelentős 
állomások az ásványok globális ellátási 
láncában, mivel jellemzően ezek jelentik az 
utolsó szakaszt, melyben a kellő gondosság 
hatékonyan biztosítható az ásványok
származási helyével és a felügyeleti lánccal 
kapcsolatos információk gyűjtése, 
nyilvánosságra hozatala és ellenőrzése 
révén. Gyakori álláspont, hogy ezen 
átalakítási szakaszt követően lehetetlen az 
ásványok származási helyét 
visszamenőlegesen azonosítani. A 
felelősségteljes kohók és finomítók uniós 
jegyzéke ebből adódóan átláthatóságot és 
bizonyosságot biztosítana a downstream 
vállalatok számára a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra jellemző 
gyakorlatok tekintetében.

(13) A kohók és a finomítók jelentős 
állomások az ásványok globális ellátási 
láncában, mivel jellemzően ezek jelentik az 
utolsó szakaszt, melyben a kellő gondosság 
hatékonyan biztosítható az ásványok 
származási helyével és a felügyeleti lánccal 
kapcsolatos információk gyűjtése, 
nyilvánosságra hozatala és ellenőrzése 
révén. Gyakori álláspont, hogy ezen 
átalakítási szakaszt követően lehetetlen az 
ásványok származási helyét 
visszamenőlegesen azonosítani. A 
felelősségteljes kohók és finomítók uniós 
jegyzéke ebből adódóan átláthatóságot és 
bizonyosságot biztosítana a downstream 
vállalatok számára a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra jellemző 
gyakorlatok tekintetében. A Bizottságnak a 
nyilvánosság számára egyszerűen 
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hozzáférhetővé kell tennie az uniós 
jegyzéket, hogy fokozzák az öntanúsítási 
rendszer létezésének, hatékonyságának és 
működésének láthatóságát és tudatosítását 
a nyilvánosság körében.

Or. en

Módosítás 99
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A kohók és a finomítók jelentős 
állomások az ásványok globális ellátási 
láncában, mivel jellemzően ezek jelentik az 
utolsó szakaszt, melyben a kellő gondosság 
hatékonyan biztosítható az ásványok 
származási helyével és a felügyeleti lánccal 
kapcsolatos információk gyűjtése, 
nyilvánosságra hozatala és ellenőrzése 
révén. Gyakori álláspont, hogy ezen 
átalakítási szakaszt követően lehetetlen az 
ásványok származási helyét 
visszamenőlegesen azonosítani. A 
felelősségteljes kohók és finomítók uniós 
jegyzéke ebből adódóan átláthatóságot és 
bizonyosságot biztosítana a downstream 
vállalatok számára a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra jellemző 
gyakorlatok tekintetében.

(13) A kohók és a finomítók jelentős 
állomások az ásványok globális ellátási 
láncában, mivel jellemzően ezek jelentik az 
utolsó szakaszt, melyben a kellő gondosság 
hatékonyan biztosítható az ásványok 
származási helyével és a felügyeleti lánccal 
kapcsolatos információk gyűjtése, 
nyilvánosságra hozatala és ellenőrzése 
révén. Gyakori álláspont, hogy ezen 
átalakítási szakaszt követően lehetetlen az 
ásványok származási helyét 
visszamenőlegesen azonosítani. A 
felelősségteljes kohók és finomítók uniós 
jegyzéke ebből adódóan átláthatóságot
teremt és bizonyosságot nyújt a 
downstream vállalatok számára a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra jellemző gyakorlatok tekintetében.

Or. de

Módosítás 100
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés



PE546.838v01-00 58/345 AM\1051627HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A kohók és a finomítók jelentős 
állomások az ásványok globális ellátási
láncában, mivel jellemzően ezek jelentik 
az utolsó szakaszt, melyben a kellő 
gondosság hatékonyan biztosítható az 
ásványok származási helyével és a 
felügyeleti lánccal kapcsolatos 
információk gyűjtése, nyilvánosságra 
hozatala és ellenőrzése révén. Gyakori 
álláspont, hogy ezen átalakítási szakaszt 
követően lehetetlen az ásványok 
származási helyét visszamenőlegesen 
azonosítani. A felelősségteljes kohók és 
finomítók uniós jegyzéke ebből adódóan 
átláthatóságot és bizonyosságot biztosítana
a downstream vállalatok számára a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra jellemző gyakorlatok tekintetében.

(13) A kohók és a finomítók elismerten 
szűk keresztmetszeteket képeznek a saját
ellátási láncukban, számottevő hatást 
kifejtve az ellátási láncban alkalmazott 
kellő gondosságra a kitermelő 
országokban. A felelősségteljes, szűk 
keresztmetszetet alkotó piaci szereplők
uniós jegyzéke ebből adódóan 
átláthatóságot és bizonyosságot
biztosíthatna a downstream vállalatok 
számára, figyelemmel a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra jellemző
gyakorlatokra. Az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásával 
összhangban a szűk keresztmetszetet 
képező szereplőknek független, harmadik 
fél által végzett ellenőrzésen kell átesniük 
a kellő gondosságnak megfelelő ellátási 
láncra jellemző gyakorlatok tekintetében, 
figyelemmel egyúttal a felelősségteljes 
piaci szereplők jegyzékébe foglalásukra is.
Az Európai Unión kívüli székhellyel 
rendelkező, szűk keresztmetszetnek 
tekinthető piaci szereplőknek szintén 
lehetőséget kell kapniuk a jegyzékbe való 
felvételre, hogy biztosítani lehessen a 
jegyzék globális hatályát.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy a szöveg jobban tükrözze az OECD-útmutatás szűk 
keresztmetszetekkel és a harmadik fél által folytatott ellenőrzéssel kapcsolatos megközelítését.

Módosítás 101
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A kohók és a finomítók jelentős 
állomások az ásványok globális ellátási 
láncában, mivel jellemzően ezek jelentik az 
utolsó szakaszt, melyben a kellő gondosság 
hatékonyan biztosítható az ásványok 
származási helyével és a felügyeleti lánccal 
kapcsolatos információk gyűjtése, 
nyilvánosságra hozatala és ellenőrzése 
révén. Gyakori álláspont, hogy ezen 
átalakítási szakaszt követően lehetetlen az 
ásványok származási helyét 
visszamenőlegesen azonosítani. A 
felelősségteljes kohók és finomítók uniós
jegyzéke ebből adódóan átláthatóságot és 
bizonyosságot biztosítana a downstream 
vállalatok számára a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra jellemző 
gyakorlatok tekintetében.

(13) A kohók és a finomítók jelentős 
állomások az ásványok globális ellátási 
láncában, mivel jellemzően ezek jelentik az 
utolsó szakaszt, melyben a kellő gondosság 
hatékonyan biztosítható az ásványok 
származási helyével és a felügyeleti lánccal 
kapcsolatos információk gyűjtése, 
nyilvánosságra hozatala és ellenőrzése 
révén. Ezen átalakítási szakaszt követően 
lehetetlen az ásványok származási helyét 
visszamenőlegesen azonosítani. Ugyanez 
érvényes az újrahasznosított fémekre, 
amelyek az átalakítási folyamat során még 
több lépésen mentek át. A felelősségteljes 
kohók, importőrök és finomítók
nyilvánosan elérhető uniós jegyzékei ebből 
adódóan átláthatóságot és bizonyosságot 
biztosítana a downstream vállalatok és a 
fogyasztók számára a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra jellemző 
gyakorlatok tekintetében. Ezeket a 
jegyzékeket az OECD-vel, a London 
Bullion Market Association-nel, a nem 
konfliktusok által érintett térségekből 
származó nyersanyagot használó kohók 
programjával, a felelősségteljes ékszeripar 
programjával és más egyenértékű 
rendszerekkel konzultálva kell közzétenni.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy láthatóvá váljanak a nyilvánosság számára azok a cégek, amelyek a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási láncokat alakítanak ki. Emiatt fontos, hogy ezek a 
jegyzékek teljes mértékben nyilvánosak legyenek. Ezeket a jegyzékeket a kellő gondosság 
elvének megfelelő, megfelelő sikeres rendszerekkel konzultálva kell kidolgozni.

Módosítás 102
Pablo Zalba Bidegain
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Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A kohók és a finomítók jelentős 
állomások az ásványok globális ellátási 
láncában, mivel jellemzően ezek jelentik az 
utolsó szakaszt, melyben a kellő gondosság 
hatékonyan biztosítható az ásványok 
származási helyével és a felügyeleti lánccal 
kapcsolatos információk gyűjtése, 
nyilvánosságra hozatala és ellenőrzése 
révén. Gyakori álláspont, hogy ezen 
átalakítási szakaszt követően lehetetlen az 
ásványok származási helyét 
visszamenőlegesen azonosítani. A 
felelősségteljes kohók és finomítók uniós 
jegyzéke ebből adódóan átláthatóságot és 
bizonyosságot biztosítana a downstream 
vállalatok számára a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra jellemző 
gyakorlatok tekintetében.

(13) A kohók és a finomítók jelentős 
állomások az ásványok globális ellátási 
láncában, mivel jellemzően ezek jelentik az 
utolsó szakaszt, melyben a kellő gondosság 
hatékonyan biztosítható az ásványok 
származási helyével és a felügyeleti lánccal 
kapcsolatos információk gyűjtése, 
nyilvánosságra hozatala és ellenőrzése 
révén. Gyakori álláspont, hogy ezen 
átalakítási szakaszt követően lehetetlen az 
ásványok származási helyét 
visszamenőlegesen azonosítani. Ugyanez 
érvényes az újrahasznosított fémekre, 
amelyek az átalakítási folyamat során még 
több lépésen mentek át. A felelősségteljes 
kohók és finomítók uniós jegyzéke ebből 
adódóan átláthatóságot és bizonyosságot 
biztosítana a downstream vállalatok 
számára a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncra jellemző 
gyakorlatok tekintetében.

Or. en

Módosítás 103
Marielle de Sarnez

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az érceket és azok koncentrátumait
feldolgozó és importáló kohók és 
finomítók kötelesek a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó, e rendelet szerinti európai 
rendszert alkalmazni.

Or. fr
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Indokolás

A kohók és finomítók az ellátási lánc „kulcsszereplői”, mivel az ércek és azok 
koncentrátumainak feldolgozásában vesznek részt. Ők azok tehát, akik a legalkalmasabbak az 
ásványok származására és az azzal kapcsolatosan felelősséget viselő különböző szereplőkre 
vonatkozó információk gyűjtésére, nyilvánosságra hozatalára és ellenőrzésére. A rendeletnek 
ezért rájuk nézve kötelezőnek kell lennie.

Módosítás 104
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13 a) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
valamennyi ásvány és fém 
felhasználásának meg kell felelnie e 
rendelet előírásainak. Az importőröknek 
be kell tartaniuk a rendelet rendelkezéseit.

Or. de

Módosítás 105
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Az ásványokat és fémeket importáló 
európai kis- és középvállalkozások, 
amelyek a kellő gondosság elvének 
megfelelő rendszert vezetnek be, a 
Bizottság COSME programja révén 
pénzügyi támogatásban részesülnek.

Or. fr

Indokolás

Az e rendelet hatálya alá tartozó, importtal foglalkozó kis- és középvállalkozások a kellő 
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gondosság elvének megfelelő rendszer bevezetésénél vagy ellátási láncuk ellenőrzési 
eljárásainak lefolytatásánál technikai vagy pénzügyi nehézségekbe ütközhetnek. E célból a 
kis- és középvállalkozásokra és a vállalatok versenyképességére irányuló új bizottsági 
program, a COSME keretében pénzügyi támogatásban kell részesülniük.

Módosítás 106
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az illetékes tagállami hatóságok 
feladata megfelelő utólagos 
ellenőrzésekkel biztosítani a 
felelősségteljes importőrök 
öntanúsításának egységes megfelelését,
ellenőrizve, hogy a rendelet hatálya alá 
tartozó ásványok és/vagy fémek 
öntanúsító felelősségteljes importőrei 
teljesítik-e a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánccal kapcsolatos 
kötelezettségeket. Az ilyen ellenőrzésekről 
készült nyilvántartást legalább öt évig meg 
kell őrizni. A tagállamoknak meg kell 
állapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek 
megsértése esetén alkalmazandó 
szabályokat.

(14) Az illetékes tagállami hatóságok 
feladata megfelelő utólagos 
ellenőrzésekkel biztosítani azt, hogy a
piaci szereplők egységesen betartják a 
kellő gondosság gyakorlására irányuló 
kötelezettséget. Az ilyen ellenőrzésekről 
készült nyilvántartást legalább öt évig meg 
kell őrizni. A tagállamoknak meg kell 
állapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek 
megsértése esetén alkalmazandó 
szabályokat.

Or. en

Módosítás 107
Paul Rübig, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az illetékes tagállami hatóságok
feladata megfelelő utólagos 

(14) Az uniós szintű illetékes hatóság
feladata megfelelő utólagos 
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ellenőrzésekkel biztosítani a 
felelősségteljes importőrök 
öntanúsításának egységes megfelelését, 
ellenőrizve, hogy a rendelet hatálya alá 
tartozó ásványok és/vagy fémek öntanúsító 
felelősségteljes importőrei teljesítik-e a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánccal kapcsolatos kötelezettségeket. Az 
ilyen ellenőrzésekről készült nyilvántartást 
legalább öt évig meg kell őrizni. A 
tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e 
rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szabályokat.

ellenőrzésekkel biztosítani a 
felelősségteljes importőrök 
öntanúsításának egységes megfelelését, 
ellenőrizve, hogy a rendelet hatálya alá 
tartozó ásványok és/vagy fémek öntanúsító 
felelősségteljes importőrei teljesítik-e a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánccal kapcsolatos kötelezettségeket. Az 
ilyen ellenőrzésekről készült nyilvántartást 
legalább öt évig meg kell őrizni. Az uniós 
szintű illetékes hatóságnak meg kell
állapítania az e rendelet rendelkezéseinek 
megsértése esetén alkalmazandó 
szabályokat.

Or. en

Indokolás

E rendelet végrehajtása érdekében egyetlen uniós szintű illetékes hatóságot javasolunk 28 
nemzeti hatóság helyett. Ez lehetővé tenné a bürokratikus eljárások csökkentését, mivel 
ellenkező esetben a vállalatoknak 28 különböző hatósággal kellene kapcsolatot tartaniuk. 
Emellett úgy gondoljuk, hogy az egyetlen illetékes hatóság lenne az adófizetők számára szerte 
az Európai Unióban a legkevesebb teherrel járó, leginkább költséghatékony megoldás.

Módosítás 108
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az illetékes tagállami hatóságok 
feladata megfelelő utólagos 
ellenőrzésekkel biztosítani a 
felelősségteljes importőrök 
öntanúsításának egységes megfelelését,
ellenőrizve, hogy a rendelet hatálya alá 
tartozó ásványok és/vagy fémek 
öntanúsító felelősségteljes importőrei 
teljesítik-e a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánccal kapcsolatos 
kötelezettségeket. Az ilyen ellenőrzésekről 
készült nyilvántartást legalább öt évig meg 

(14) Az illetékes tagállami hatóságok 
feladata megfelelő utólagos 
ellenőrzésekkel biztosítani azt, hogy a
piaci szereplők egységesen betartják a 
kellő gondosság gyakorlására irányuló 
kötelezettséget. Az ilyen ellenőrzésekről 
készült nyilvántartást legalább öt évig meg 
kell őrizni. A tagállamoknak meg kell 
állapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek 
megsértése esetén alkalmazandó 
szabályokat.
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kell őrizni. A tagállamoknak meg kell 
állapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek 
megsértése esetén alkalmazandó 
szabályokat.

Or. en

Módosítás 109
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az illetékes tagállami hatóságok 
feladata megfelelő utólagos 
ellenőrzésekkel biztosítani a 
felelősségteljes importőrök
öntanúsításának egységes megfelelését, 
ellenőrizve, hogy a rendelet hatálya alá 
tartozó ásványok és/vagy fémek
öntanúsító felelősségteljes importőrei 
teljesítik-e a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánccal kapcsolatos 
kötelezettségeket. Az ilyen ellenőrzésekről 
készült nyilvántartást legalább öt évig meg 
kell őrizni. A tagállamoknak meg kell 
állapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek 
megsértése esetén alkalmazandó 
szabályokat.

(14) Az illetékes tagállami hatóságok 
feladata megfelelő utólagos 
ellenőrzésekkel biztosítani a 
felelősségteljes importőrök
nyilatkozattételének egységes 
megfelelését, ellenőrizve, hogy a rendelet 
hatálya alá tartozó ásványok és/vagy fémek
nyilatkozatot tevő felelősségteljes 
importőrei teljesítik-e a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánccal 
kapcsolatos kötelezettségeket. Az ilyen 
ellenőrzésekről készült nyilvántartást 
legalább öt évig meg kell őrizni. A 
tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e 
rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szabályokat.

Or. en

Indokolás

E rendelet alkalmazásában a „nyilatkozat” kifejezés helyénvalóbb, mint az „öntanúsítás”.

Módosítás 110
Joachim Schuster
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Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az illetékes tagállami hatóságok 
feladata megfelelő utólagos 
ellenőrzésekkel biztosítani a 
felelősségteljes importőrök 
öntanúsításának egységes megfelelését, 
ellenőrizve, hogy a rendelet hatálya alá 
tartozó ásványok és/vagy fémek
öntanúsító felelősségteljes importőrei 
teljesítik-e a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánccal kapcsolatos 
kötelezettségeket. Az ilyen ellenőrzésekről 
készült nyilvántartást legalább öt évig meg 
kell őrizni. A tagállamoknak meg kell
állapítaniuk az e rendelet
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szabályokat.

(14) Az illetékes tagállami hatóságok 
feladata megfelelő utólagos 
ellenőrzésekkel biztosítani a 
felelősségteljes importőrök 
öntanúsításának egységes megfelelését, 
ellenőrizve, hogy a rendelet hatálya alá 
tartozó ásványok és/vagy fémek importőrei 
teljesítik-e a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánccal kapcsolatos 
kötelezettségeket. Az ilyen ellenőrzésekről 
készült nyilvántartást legalább öt évig meg 
kell őrizni. Az Európai Bizottságnak meg 
kell állapítania az e rendelet megsértése 
esetén alkalmazandó szabályokat és 
pénzügyi szankciókat.

Or. de

Módosítás 111
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az illetékes tagállami hatóságok 
feladata megfelelő utólagos 
ellenőrzésekkel biztosítani a 
felelősségteljes importőrök 
öntanúsításának egységes megfelelését,
ellenőrizve, hogy a rendelet hatálya alá 
tartozó ásványok és/vagy fémek 
öntanúsító felelősségteljes importőrei 
teljesítik-e a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánccal kapcsolatos 
kötelezettségeket. Az ilyen ellenőrzésekről 
készült nyilvántartást legalább öt évig meg 
kell őrizni. A tagállamoknak meg kell 

(14) Az illetékes tagállami hatóságok 
feladata megfelelő utólagos 
ellenőrzésekkel biztosítani azt, hogy a
piaci szereplők egységesen betartják a 
kellő gondosság gyakorlására irányuló 
kötelezettséget. Az ilyen ellenőrzésekről 
készült nyilvántartást legalább öt évig meg 
kell őrizni. A tagállamoknak meg kell 
állapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek 
megsértése esetén alkalmazandó 
szabályokat.
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állapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek 
megsértése esetén alkalmazandó 
szabályokat.

Or. en

Módosítás 112
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az illetékes tagállami hatóságok 
feladata megfelelő utólagos 
ellenőrzésekkel biztosítani a 
felelősségteljes importőrök 
öntanúsításának egységes megfelelését, 
ellenőrizve, hogy a rendelet hatálya alá 
tartozó ásványok és/vagy fémek öntanúsító 
felelősségteljes importőrei teljesítik-e a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánccal kapcsolatos kötelezettségeket. Az 
ilyen ellenőrzésekről készült nyilvántartást 
legalább öt évig meg kell őrizni. A 
tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e 
rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szabályokat.

(14) Az illetékes tagállami hatóságok 
feladata megfelelő utólagos 
ellenőrzésekkel biztosítani a 
felelősségteljes importőrök 
öntanúsításának egységes megfelelését, 
ellenőrizve, hogy a rendelet hatálya alá 
tartozó ásványokkal és/vagy fémekkel 
foglalkozó öntanúsító felelősségteljes
gazdasági szereplők teljesítik-e a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánccal kapcsolatos kötelezettségeket. Az 
ilyen ellenőrzésekről készült nyilvántartást 
legalább öt évig meg kell őrizni. A 
tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e 
rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szabályokat.

Or. en

Módosítás 113
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) E rendelet hatékony 
végrehajtásának fokozása, továbbá a 
közvetlenül a konfliktusok által érintett és 
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nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó természeti erőforrások 
kiaknázásához kapcsolódó fejlesztési 
szükségletek kérdésének kezelése céljából 
kísérő intézkedéseket hajtanak végre. Az 
Európai Bizottság és az Európai Külügyi 
Szolgálat integrált uniós megközelítést fog 
alkalmazni, és továbbfejleszti a 
felelősségteljes beszerzést illetően, 
ahogyan azt „A konfliktusok által érintett 
és magas kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok felelősségteljes 
beszerzése. Az integrált uniós 
megközelítés kialakítása felé” című, az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
szóló közös közlemény (JOIN (2014) 8) is 
kezdeményezte. Különösen, a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó természeti 
erőforrások felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását, valamint a kellő gondosság 
elvének a felelős beszerzést szolgáló 
nemzetközi kereteinek kialakítását 
integrálják a belső és külső 
szakpolitikákba, és különösen a 
partnerországokkal, helyi hatóságokkal és 
a magánágazatbeli érintettekkel folytatott 
politikai és szakpolitikai párbeszédekbe. 
Különös figyelmet fordítanak a kisüzemi 
és informális bányászati ágazatnak a 
helyiek megélhetéséhez való 
hozzájárulására és az ágazat 
fenntarthatósági kihívásaira.

Or. en

Módosítás 114
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14 a) Az Európai Bizottságnak ezenkívül 
az importőrök tájékozódásának 
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megkönnyítése érdekében a 
rendelkezésükre kell bocsátania a 
felelősségteljes kohók és finomítók 
listáját.

Or. de

Módosítás 115
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) E rendelet hatékony 
végrehajtásának fokozása, továbbá a 
közvetlenül a konfliktusok által érintett és 
nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó természeti erőforrások 
kiaknázásához kapcsolódó fejlesztési 
szükségletek kérdésének kezelése céljából 
kísérő intézkedéseket hajtanak végre. Az 
Európai Bizottság és az Európai Külügyi 
Szolgálat integrált uniós megközelítést fog 
alkalmazni, és továbbfejleszti a 
felelősségteljes beszerzést illetően, 
ahogyan azt „A konfliktusok által érintett 
és magas kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok felelősségteljes 
beszerzése. Az integrált uniós 
megközelítés kialakítása felé” című, az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
szóló közös közlemény (JOIN (2014) 8) is 
kezdeményezte. Különösen, a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó természeti 
erőforrások felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását, valamint a kellő gondosság 
elvének a felelős beszerzést szolgáló 
nemzetközi kereteinek kialakítását 
integrálják a belső és külső 
szakpolitikákba, és különösen a 
partnerországokkal, helyi hatóságokkal és 
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a magánágazatbeli érintettekkel folytatott 
politikai és szakpolitikai párbeszédekbe. 
Különös figyelmet fordítanak a kisüzemi 
és informális bányászati ágazatnak a 
helyiek megélhetéséhez való 
hozzájárulására és az ágazat 
fenntarthatósági kihívásaira.

Or. en

Módosítás 116
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) E rendelet hatékony 
végrehajtásának fokozása, továbbá a 
közvetlenül a konfliktusok által érintett és 
nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó természeti erőforrások 
kiaknázásához kapcsolódó fejlesztési 
szükségletek kérdésének kezelése céljából 
kísérő intézkedéseket hajtanak végre. Az 
Európai Bizottság és az Európai Külügyi 
Szolgálat integrált uniós megközelítést fog 
alkalmazni, és továbbfejleszti a 
felelősségteljes beszerzést illetően, 
ahogyan azt „A konfliktusok által érintett 
és magas kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok felelősségteljes 
beszerzése. Az integrált uniós 
megközelítés kialakítása felé” című, az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
szóló közös közlemény (JOIN (2014) 8) is 
kezdeményezte. Különösen, a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó természeti 
erőforrások felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását, valamint a kellő gondosság 
elvének a felelős beszerzést szolgáló 
nemzetközi kereteinek kialakítását 
integrálják a belső és külső 
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szakpolitikákba, és különösen a 
partnerországokkal, helyi hatóságokkal és 
a magánágazatbeli érintettekkel folytatott 
politikai és szakpolitikai párbeszédekbe. 
Különös figyelmet fordítanak a kisüzemi 
és informális bányászati ágazatnak a 
helyiek megélhetéséhez való 
hozzájárulására és az ágazat 
fenntarthatósági kihívásaira.

Or. en

Módosítás 117
Paul Rübig, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) E rendelet megfelelő végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot 
végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. 
A felelősségteljes kohók és finomítók 
jegyzékével és az illetékes tagállami 
hatóságok jegyzékével kapcsolatos 
végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU 
rendelettel11 összhangban kell gyakorolni.

(15) E rendelet megfelelő végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot 
végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. 
A felelősségteljes kohók és finomítók 
jegyzékével és az uniós szintű illetékes
hatósággal kapcsolatos végrehajtási 
hatásköröket a 182/2011/EU rendelettel11

összhangban kell gyakorolni.

__________________ __________________
11 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 
február 16-i 182/2011/EU rendelete a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról (HL 
L 55., 2011.2.28., 13. o.).

11 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 
február 16-i 182/2011/EU rendelete a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról (HL 
L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 118
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) E rendelet megfelelő végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot
végrehajtási hatáskörökkel kell
felruházni. A felelősségteljes kohók és 
finomítók jegyzékével és az illetékes 
tagállami hatóságok jegyzékével 
kapcsolatos végrehajtási hatásköröket a 
182/2011/EU rendelettel11 összhangban 
kell gyakorolni.

(15) E rendelet I. mellékletének és II. 
mellékletének módosítása érdekében a 
Bizottságot az e rendeletben előírt 
rendelkezések értelmében az EUMSZ 290. 
cikke szerinti felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására kell
felhatalmazni.

__________________
11 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 119
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) E rendelet megfelelő végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot
végrehajtási hatáskörökkel kell
felruházni. A felelősségteljes kohók és 
finomítók jegyzékével és az illetékes 
tagállami hatóságok jegyzékével 
kapcsolatos végrehajtási hatásköröket a 
182/2011/EU rendelettel11 összhangban 
kell gyakorolni.

(15) E rendelet I. mellékletének és Ia. 
mellékletének módosítása érdekében a 
Bizottságot az e rendeletben előírt 
rendelkezések értelmében az EUMSZ 290. 
cikke szerinti felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására kell
felhatalmazni.
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__________________
11 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 120
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) E rendelet megfelelő végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot
végrehajtási hatáskörökkel kell
felruházni. A felelősségteljes kohók és 
finomítók jegyzékével és az illetékes 
tagállami hatóságok jegyzékével 
kapcsolatos végrehajtási hatásköröket a 
182/2011/EU rendelettel11 összhangban 
kell gyakorolni.

(15) E rendelet természeti erőforrásokkal 
kapcsolatos hatályának kiterjesztése
érdekében a Bizottságot az e rendeletben 
előírt rendelkezések értelmében az 
EUMSZ 290. cikke szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására kell felhatalmazni.

__________________
11 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 121
Christofer Fjellner
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Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A Bizottságnak rendszeresen felül 
kell vizsgálnia pénzügyi támogatását és 
politikai kötelezettségvállalásait azokkal a 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekkel 
kapcsolatban, ahol ónt, tantált, volfrámot 
és aranyat bányásznak, különösen a 
Nagy-tavak régióval kapcsolatban, hogy 
biztosítsa politikai koherenciát, valamint 
ösztönözze és erősítse a felelősségteljes 
kormányzás, a jogállamiság, de 
mindenekelőtt az etikus bányászat 
elveinek tiszteletben tartását.

Or. en

Módosítás 122
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) E rendelet végrehajtásának 
hatékony biztosítása érdekében egy 
kétéves átmeneti időszakot kell előírni, 
hogy az Európai Bizottság létre tudja 
hozni a harmadik felek által végzett 
ellenőrzések rendszerét, és hogy a 
felelősségteljes importőrök 
megismerhessék az e rendelet szerinti 
kötelezettségeiket.

Or. en

Módosítás 123
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Bizottság a Tanács és az Európai 
Parlament számára rendszeresen jelentést 
készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a 
hatálybalépést követő legkésőbb három 
éven belül, majd azt követően hatévenként 
felülvizsgálja e rendelet működését és 
hatékonyságát, beleértve a rendelet 
hatálya alá eső, konfliktusok által érintett 
és nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok felelősségteljes 
beszerzésének előmozdítását. A 
jelentéseket – szükség esetén – megfelelő 
jogalkotási javaslatok kísérhetik, melyek 
tartalmazhatnak kötelező intézkedéseket,

(16) A Bizottság a Tanács és az Európai 
Parlament számára rendszeresen jelentést 
készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a 
hatálybalépést követő legkésőbb három 
éven belül, majd azt követően hatévenként 
felülvizsgálja e rendelet működését és 
hatékonyságát,

Or. en

Módosítás 124
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Bizottság a Tanács és az Európai 
Parlament számára rendszeresen jelentést 
készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a 
hatálybalépést követő legkésőbb három 
éven belül, majd azt követően hatévenként 
felülvizsgálja e rendelet működését és 
hatékonyságát, beleértve a rendelet hatálya 
alá eső, konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását. A jelentéseket – szükség 
esetén – megfelelő jogalkotási javaslatok 
kísérhetik, melyek tartalmazhatnak 
kötelező intézkedéseket,

(16) A Bizottság a Tanács és az Európai 
Parlament számára rendszeresen jelentést 
készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a 
hatálybalépést követő legkésőbb három 
éven belül, majd azt követően hatévenként 
felülvizsgálja e rendelet működését és 
hatékonyságát, beleértve a rendelet hatálya 
alá eső, konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását.

Or. de
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Módosítás 125
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Bizottság a Tanács és az Európai 
Parlament számára rendszeresen jelentést 
készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a 
hatálybalépést követő legkésőbb három
éven belül, majd azt követően hatévenként
felülvizsgálja e rendelet működését és 
hatékonyságát, beleértve a rendelet hatálya 
alá eső, konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását. A jelentéseket – szükség 
esetén – megfelelő jogalkotási javaslatok 
kísérhetik, melyek tartalmazhatnak 
kötelező intézkedéseket,

(16) A Bizottság a Tanács és az Európai 
Parlament számára rendszeresen jelentést 
készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a 
hatálybalépést követő két éven belül, majd 
azt követően ötévenként felülvizsgálja e 
rendelet működését és hatékonyságát, 
beleértve a rendelet hatálya alá eső, 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását. A jelentéseket – szükség 
esetén – megfelelő jogalkotási javaslatok 
kísérhetik, melyek tartalmazhatnak 
kötelező intézkedéseket,

Or. en

Módosítás 126
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Bizottság a Tanács és az Európai 
Parlament számára rendszeresen jelentést 
készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a 
hatálybalépést követő legkésőbb három 
éven belül, majd azt követően hatévenként 
felülvizsgálja e rendelet működését és 
hatékonyságát, beleértve a rendelet 
hatálya alá eső, konfliktusok által érintett 
és nagy kockázatot jelentő térségekből 

(16) A Bizottság a Tanács és az Európai 
Parlament számára rendszeresen jelentést 
készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a 
hatálybalépést követő legkésőbb három 
éven belül, majd azt követően hatévenként 
felülvizsgálja e rendelet működését és 
hatékonyságát,
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származó ásványok felelősségteljes 
beszerzésének előmozdítását. A 
jelentéseket – szükség esetén – megfelelő 
jogalkotási javaslatok kísérhetik, melyek 
tartalmazhatnak kötelező intézkedéseket,

Or. en

Módosítás 127
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Bizottság a Tanács és az Európai 
Parlament számára rendszeresen jelentést 
készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a 
hatálybalépést követő legkésőbb három
éven belül, majd azt követően hatévenként
felülvizsgálja e rendelet működését és 
hatékonyságát, beleértve a rendelet hatálya 
alá eső, konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását. A jelentéseket – szükség 
esetén – megfelelő jogalkotási javaslatok 
kísérhetik, melyek tartalmazhatnak 
kötelező intézkedéseket,

(16) A Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács számára rendszeresen jelentést 
készít a rendszer hatásairól. A Bizottság az 
alkalmazás időpontját követő két éven 
belül, majd azt követően három évenként
felülvizsgálja e rendelet működését és 
hatékonyságát, valamint a rendszer által 
helyi szinten kifejtett aktuális hatást a
rendelet hatálya alá eső, konfliktusok által 
érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását illetően, és jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A felülvizsgálat során a 
Bizottságnak teljes körűen elemeznie és 
értékelnie kell a rendelet valamennyi 
szempontját, valamint hatásait és 
költségeit, figyelembe véve a rendelet 
hatálya alá tartozó minden egyes ásvány 
tekintetében azoknak a százalékos piaci 
részesedését, amelyek tanúsítottan nem 
konfliktusok által érintett térségekből 
származnak, a kellő gondosságot bevezető 
kohók, finomítók és importőrök 
százalékos arányát, a kereskedelem 
lehetséges elterelését bizonyos bányászati 
térségekből, valamint a helyszínen 
dolgozó emberek megélhetésére gyakorolt 
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hatást, különös tekintettel a kisüzemi 
bányászokra. Emellett a felülvizsgálatnak 
széles körben be kell vonnia az érdekelt 
feleket, beleértve a kormányokat, a 
vállalkozásokat és a helyi civil 
társadalmat, valamint a konfliktusok által 
sújtott térségekben a helyszínen 
közvetlenül érintetteket. A jelentéseket –
szükség esetén – megfelelő jogalkotási 
javaslatok kísérhetik,

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a Bizottság teljes körűen elemezze a rendelet hatásainak valamennyi 
szempontját, legfőképpen a fegyveres csoportok és biztonsági erők azon lehetőségeinek 
korlátozására gyakorolt hatását, hogy ónnal, tantállal és volfrámmal, azok érceivel, valamint 
arannyal kereskedhessenek. Erről az elemzésről be kell számolni a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek.

Módosítás 128
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Bizottság a Tanács és az Európai 
Parlament számára rendszeresen jelentést 
készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a 
hatálybalépést követő legkésőbb három 
éven belül, majd azt követően hatévenként 
felülvizsgálja e rendelet működését és 
hatékonyságát, beleértve a rendelet 
hatálya alá eső, konfliktusok által érintett 
és nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok felelősségteljes 
beszerzésének előmozdítását. A 
jelentéseket – szükség esetén – megfelelő 
jogalkotási javaslatok kísérhetik, melyek 
tartalmazhatnak kötelező intézkedéseket,

(16) A Bizottság a Tanács és az Európai 
Parlament számára rendszeresen jelentést 
készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a 
hatálybalépést követő legkésőbb három 
éven belül, majd azt követően hatévenként 
felülvizsgálja e rendelet működését és 
hatékonyságát,
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Or. en

Módosítás 129
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Bizottság a Tanács és az Európai 
Parlament számára rendszeresen jelentést 
készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a 
hatálybalépést követő legkésőbb három 
éven belül, majd azt követően hatévenként
felülvizsgálja e rendelet működését és 
hatékonyságát, beleértve a rendelet hatálya 
alá eső, konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását. A jelentéseket – szükség 
esetén – megfelelő jogalkotási javaslatok 
kísérhetik, melyek tartalmazhatnak 
kötelező intézkedéseket,

(16) A Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács számára rendszeresen jelentést 
készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a 
hatálybalépést követő legkésőbb három 
éven belül, majd azt követően három 
évenként felülvizsgálja e rendelet 
működését és hatékonyságát, beleértve a 
rendelet hatálya alá eső, konfliktusok által 
érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását. A jelentéseket – szükség 
esetén – megfelelő jogalkotási javaslatok 
kísérhetik, melyek tartalmazhatnak 
kötelező intézkedéseket,

Or. en

Módosítás 130
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A 2014. március 5-i közös 
közleményükben az Európai Bizottság és 
az Európai Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője 
kötelezettséget vállalt arra, hogy e 
rendelettel párhuzamosan olyan kísérő 
intézkedéseket hajt végre, amelyek a 
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felelősségteljes beszerzést célzó integrált 
uniós megközelítéshez vezetnek, nem csak 
azzal a céllal, hogy elérje a vállalkozások 
magas szintű részvételét az ebben a 
rendeletben előírt uniós rendszerben, 
hanem annak biztosítása érdekében is, 
hogy egy globális, koherens és átfogó 
megközelítést kövessenek a konfliktusok 
által érintett térségekből származó 
ásványok felelősségteljes beszerzés 
előmozdítása céljából.

Or. en

Indokolás

A konfliktusok által érintett térségekből származó ásványok a fegyveres konfliktusok egyik 
mozgatórugója. Gyakran más politikai, gazdasági és társadalmi okok a fő mozgatórugók, és 
ezeket figyelembe kell venni. Ezért elengedhetetlen, hogy ez a rendelet olyan fellépések és 
intézkedések szélesebb keretrendszerében kapjon helyet, amelyek célja a fegyveres 
konfliktusok megakadályozása és befejezése.

Módosítás 131
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet létrehozza a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó uniós öntanúsítás rendszerét 
annak érdekében, hogy korlátozza a 
fegyveres csoportok és biztonsági erők12

ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
kereskedelméből adódó lehetőségeit. A 
rendeletet célja, hogy átláthatóságot és 
bizonyosságot biztosítson a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből beszerzést folytató importőrök, 
kohók és finomítók ellátási gyakorlatai 
tekintetében.

(1) E rendelet létrehozza a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó uniós öntanúsítás rendszerét 
annak érdekében, hogy korlátozza a 
fegyveres csoportok és biztonsági erők12

ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
kereskedelméből adódó lehetőségeit, és 
hogy korlátozzák a háborús tevékenységek 
finanszírozását, amelyek drámai 
mértékben sújtják a helyi közösségeket, 
nevezetesen a nőket és gyerekeket. A 
rendeletet célja, hogy átláthatóságot és 
bizonyosságot biztosítson a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 



PE546.838v01-00 80/345 AM\1051627HU.doc

HU

térségekből beszerzést folytató importőrök, 
kohók és finomítók ellátási gyakorlatai 
tekintetében.

__________________ __________________
12 A „fegyveres csoportok és biztonsági 
erők” Az OECD útmutatása a konfliktusok 
által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról II. 
mellékletében meghatározottak szerint 
értendő: második kiadás, OECD Publishing
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

12 A „fegyveres csoportok és biztonsági 
erők” Az OECD útmutatása a konfliktusok 
által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról II. 
mellékletében meghatározottak szerint 
értendő: második kiadás, OECD Publishing
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Módosítás 132
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet létrehozza a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó uniós öntanúsítás rendszerét 
annak érdekében, hogy korlátozza a 
fegyveres csoportok és biztonsági erők12

ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
kereskedelméből adódó lehetőségeit. A 
rendeletet célja, hogy átláthatóságot és 
bizonyosságot biztosítson a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből beszerzést folytató importőrök, 
kohók és finomítók ellátási gyakorlatai 
tekintetében.

(1) E rendelet létrehozza a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó uniós rendszert, amelynek célja 
a következő:

__________________
12 A „fegyveres csoportok és biztonsági 
erők” Az OECD útmutatása a 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
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ásványok felelősségteljes ellátási lánca 
tekintetében követendő kellő gondosságról 
II. mellékletében meghatározottak szerint 
értendő: második kiadás, OECD 
Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Módosítás 133
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet létrehozza a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó uniós öntanúsítás rendszerét
annak érdekében, hogy korlátozza a 
fegyveres csoportok és biztonsági erők12

ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
kereskedelméből adódó lehetőségeit. A 
rendeletet célja, hogy átláthatóságot és 
bizonyosságot biztosítson a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből beszerzést folytató importőrök, 
kohók és finomítók ellátási gyakorlatai 
tekintetében.

(1) E rendelet létrehozza a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó, nyilatkozattételen alapuló
uniós rendszert annak érdekében, hogy 
korlátozza és megszüntesse a fegyveres 
csoportok és biztonsági erők12 ón, tantál, 
volfrám, ezek ércei és arany 
kereskedelméből adódó lehetőségeit. A 
rendeletet célja, hogy átláthatóságot és 
bizonyosságot biztosítson a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből beszerzést folytató importőrök, 
kohók és finomítók ellátási gyakorlatai 
tekintetében.

__________________ __________________
12 A „fegyveres csoportok és biztonsági 
erők” Az OECD útmutatása a konfliktusok 
által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról II. 
mellékletében meghatározottak szerint 
értendő: második kiadás, OECD Publishing
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

12 A „fegyveres csoportok és biztonsági 
erők” Az OECD útmutatása a konfliktusok 
által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról II. 
mellékletében meghatározottak szerint 
értendő: második kiadás, OECD Publishing
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.
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Or. en

Indokolás

E rendelet alkalmazásában a „nyilatkozat” kifejezés helyénvalóbb, mint az „öntanúsítás”.

Módosítás 134
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. E rendelet létrehozza a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó uniós öntanúsítás rendszerét
annak érdekében, hogy korlátozza a 
fegyveres csoportok és biztonsági erők12

ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
kereskedelméből adódó lehetőségeit. A 
rendeletet célja, hogy átláthatóságot és 
bizonyosságot biztosítson a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből beszerzést folytató importőrök, 
kohók és finomítók ellátási gyakorlatai 
tekintetében.

1. E rendelet létrehozza az OECD kellő
gondosságra vonatkozó útmutatásának
megfelelő ellátási láncra vonatkozó
kötelező uniós rendszert annak érdekében, 
hogy korlátozza a fegyveres csoportok és 
biztonsági erők12 ón, tantál, volfrám, ezek 
ércei és arany kereskedelméből adódó 
lehetőségeit. A rendeletet célja, hogy 
átláthatóságot és bizonyosságot biztosítson 
a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből beszerzést 
folytató importőrök, kohók és finomítók 
ellátási gyakorlatai tekintetében.

__________________ __________________
12 A „fegyveres csoportok és biztonsági 
erők" Az OECD útmutatása a konfliktusok 
által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról II. 
mellékletében meghatározottak szerint 
értendő. (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

12 A „fegyveres csoportok és biztonsági 
erők" Az OECD útmutatása a konfliktusok 
által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról II. 
mellékletében meghatározottak szerint 
értendő. (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. de

Módosítás 135
Ska Keller
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet létrehozza a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó uniós öntanúsítás rendszerét 
annak érdekében, hogy korlátozza a 
fegyveres csoportok és biztonsági erők12

ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
kereskedelméből adódó lehetőségeit. A 
rendeletet célja, hogy átláthatóságot és 
bizonyosságot biztosítson a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből beszerzést folytató importőrök, 
kohók és finomítók ellátási gyakorlatai 
tekintetében.

(1) E rendelet létrehozza a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó uniós rendszert, amelynek célja 
a következő:

__________________
12 A „fegyveres csoportok és biztonsági 
erők” Az OECD útmutatása a 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes ellátási lánca 
tekintetében követendő kellő gondosságról 
II. mellékletében meghatározottak szerint 
értendő: második kiadás, OECD 
Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Módosítás 136
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet létrehozza a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó uniós öntanúsítás rendszerét
annak érdekében, hogy korlátozza a
fegyveres csoportok és biztonsági erők12

ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
kereskedelméből adódó lehetőségeit. A 
rendeletet célja, hogy átláthatóságot és 
bizonyosságot biztosítson a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből beszerzést folytató importőrök, 
kohók és finomítók ellátási gyakorlatai 
tekintetében.

(1) E rendelet létrehozza a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó uniós rendszert annak 
érdekében, hogy korlátozza a konfliktusok 
finanszírozására és/vagy emberi jogi 
jogsértések vagy visszaélések szítására 
használt természeti erőforrások 
beszerzésének, szállításának és 
kereskedelmének lehetőségeit. A 
rendeletet célja, hogy növelje a 
bizonyosságot és átláthatóságot a 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből beszerzést 
folytató vállalatok ellátási gyakorlatai 
tekintetében, és segítséget nyújtson nekik 
az emberi jogok tiszteletben tartásában és 
annak elkerülésében, hogy 
tevékenységeiken és beszerzési 
döntéseiken keresztül hozzájáruljanak a 
konfliktushoz.

__________________
12 A „fegyveres csoportok és biztonsági 
erők” Az OECD útmutatása a 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes ellátási lánca 
tekintetében követendő kellő gondosságról 
II. mellékletében meghatározottak szerint 
értendő: második kiadás, OECD 
Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Indokolás

Ezek a célkitűzések a Bizottság javasolt célkitűzésein alapulnak, és további célkitűzéseket és 
szövegrészeket emelnek be a Bizottság hatásvizsgálatából és az OECD-útmutatásból. Az 
ellátási láncra irányadó kellő gondosság uniós rendszere céljának szélesebb körűnek kell 
lennie a bizottsági javaslatban szereplőnél, amely arra korlátozza a célt, hogy csökkentse a 
meghatározott piaci szereplőknek a rendelet hatálya alá tartozó ásványok kereskedelmével 
kapcsolatos lehetőségeit.A célnak szélesebb körűnek kell lennie: a természeti erőforrások 
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beszerzése, szállítása, kereskedelme, kezelése és kivitel, valamint a konfliktusok és az emberi 
jogok megsértése közötti kapcsolódás megszakítására kell irányulnia.

Módosítás 137
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet létrehozza a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó uniós öntanúsítás rendszerét 
annak érdekében, hogy korlátozza a 
fegyveres csoportok és biztonsági erők12

ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
kereskedelméből adódó lehetőségeit. A 
rendeletet célja, hogy átláthatóságot és 
bizonyosságot biztosítson a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből beszerzést folytató importőrök, 
kohók és finomítók ellátási gyakorlatai 
tekintetében.

(1) E rendelet létrehozza a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó uniós öntanúsítás rendszerét 
annak érdekében, hogy korlátozza a 
fegyveres csoportok és biztonsági erők12

ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
kereskedelméből adódó lehetőségeit. A 
rendeletet célja, hogy átláthatóságot és 
bizonyosságot biztosítson a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből beszerzést folytató piaci 
szereplők, kohók és finomítók ellátási 
gyakorlatai tekintetében.

__________________ __________________
12 A „fegyveres csoportok és biztonsági 
erők” Az OECD útmutatása a konfliktusok 
által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról II. 
mellékletében meghatározottak szerint 
értendő: második kiadás, OECD Publishing
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

12 A „fegyveres csoportok és biztonsági 
erők” Az OECD útmutatása a konfliktusok 
által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról II. 
mellékletében meghatározottak szerint 
értendő: második kiadás, OECD Publishing
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Módosítás 138
Daniel Caspary
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet létrehozza a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó uniós öntanúsítás rendszerét
annak érdekében, hogy korlátozza a 
fegyveres csoportok és biztonsági erők12

ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
kereskedelméből adódó lehetőségeit. A 
rendeletet célja, hogy átláthatóságot és 
bizonyosságot biztosítson a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből beszerzést folytató importőrök, 
kohók és finomítók ellátási gyakorlatai 
tekintetében.

(1) E rendelet létrehozza a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó, nyilatkozattételen alapuló
uniós rendszert annak érdekében, hogy 
korlátozza a fegyveres csoportok és 
biztonsági erők12 ón, tantál, volfrám, ezek 
ércei és arany kereskedelméből adódó 
lehetőségeit. A rendeletet célja, hogy 
átláthatóságot és bizonyosságot biztosítson 
a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből beszerzést 
folytató importőrök, kohók és finomítók 
ellátási gyakorlatai tekintetében.

__________________ __________________
12 A „fegyveres csoportok és biztonsági 
erők” Az OECD útmutatása a konfliktusok 
által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról II. 
mellékletében meghatározottak szerint 
értendő: második kiadás, OECD Publishing
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

12 A „fegyveres csoportok és biztonsági 
erők” Az OECD útmutatása a konfliktusok 
által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról II. 
mellékletében meghatározottak szerint 
értendő: második kiadás, OECD Publishing
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

(Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik)

Or. en

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által 
javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben 
megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás 139
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a bizonyosság és az átláthatóság 
növelése a konfliktusok által érintett és 
nagy kockázatot jelentő térségekből 
beszerzést folytató társaságok ellátási 
gyakorlatai tekintetében;

Or. en

Indokolás

Ezek a célkitűzések a Bizottság javasolt célkitűzésein alapulnak, és további célkitűzéseket és 
szövegrészeket emelnek be a Bizottság hatásvizsgálatából és az OECD-útmutatásból.

Módosítás 140
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a bizonyosság és az átláthatóság 
növelése a konfliktusok által érintett és 
nagy kockázatot jelentő térségekből 
beszerzést folytató társaságok ellátási 
gyakorlatai tekintetében;

Or. en

Indokolás

Ezek a célkitűzések a Bizottság javasolt célkitűzésein alapulnak, és további célkitűzéseket és 
szövegrészeket emelnek be a Bizottság hatásvizsgálatából és az OECD-útmutatásból.

Módosítás 141
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a természeti erőforrások beszerzéséből, 
szállításából és kereskedelméből a 
konfliktusok finanszírozására és/vagy az 
emberi jogok megsértésére vagy az emberi 
jogi visszaélések táplálására adódó 
lehetőségek korlátozása;

Or. en

Indokolás

Az új b) célkitűzés felülvizsgálja a bizottsági dokumentum szövegét azon lehetőségekkel 
kapcsolatban, amelyek „korlátozására” a rendszer szolgál. Az ellátási láncra irányadó kellő 
gondosság uniós rendszere céljának szélesebb körűnek kell lennie a bizottsági javaslatban 
szereplőnél, amely arra korlátozza a célt, hogy csökkentse a meghatározott piaci szereplőknek 
a rendelet hatálya alá tartozó ásványok kereskedelmével kapcsolatos lehetőségeit. A célnak 
szélesebb körűnek kell lennie: a természeti erőforrások beszerzése, szállítása, kereskedelme, 
kezelése és kivitel, valamint a konfliktusok és az emberi jogok megsértése közötti kapcsolódás 
megszakítására kell irányulnia.

Módosítás 142
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a természeti erőforrások beszerzéséből, 
szállításából és kereskedelméből a 
konfliktusok finanszírozására és/vagy az 
emberi jogok megsértésére vagy az emberi 
jogi visszaélések táplálására adódó 
lehetőségek korlátozása;

Or. en
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Indokolás

Az új b) célkitűzés felülvizsgálja a bizottsági dokumentum szövegét azon lehetőségekkel 
kapcsolatban, amelyek „korlátozására” a rendszer szolgál. Az ellátási láncra irányadó kellő 
gondosság uniós rendszere céljának szélesebb körűnek kell lennie a bizottsági javaslatban 
szereplőnél, amely arra korlátozza a célt, hogy csökkentse a meghatározott piaci szereplőknek 
a rendelet hatálya alá tartozó ásványok kereskedelmével kapcsolatos lehetőségeit.A célnak 
szélesebb körűnek kell lennie: a természeti erőforrások beszerzése, szállítása, kereskedelme, 
kezelése és kivitel, valamint a konfliktusok és az emberi jogok megsértése közötti kapcsolódás 
megszakítására kell irányulnia.

Módosítás 143
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) segítségnyújtás a vállalkozások 
számára az emberi jogok tiszteletben 
tartásához, valamint annak elkerüléséhez, 
hogy tevékenységeik és beszerzési 
döntéseik révén hozzájáruljanak a 
konfliktusokhoz.

Or. en

Indokolás

Az új c) célkitűzés magában foglalja a kellő gondosság valódi, az OECD-útmutató 13. 
oldalán meghatározott célját. Az OECD-útmutató a következőképpen fogalmaz: „A kellő 
gondosság folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, amelynek révén a társaságok biztosítani 
tudják, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat, és hogy nem járulnak hozzá 
konfliktusokhoz (…) A kockázat alapú kellő gondosság a társaságok által megteendő 
lépésekre utal (…), amelyeket azért kell megtenniük, hogy így megelőzhessék vagy 
mérsékelhessék a tevékenységeikkel vagy beszerzési döntéseikkel összefüggő kedvezőtlen 
hatásokat”.

Módosítás 144
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) segítségnyújtás a vállalkozások 
számára az emberi jogok tiszteletben 
tartásához, valamint annak elkerüléséhez, 
hogy tevékenységeik és beszerzési 
döntéseik révén hozzájáruljanak a 
konfliktusokhoz.

Or. en

Indokolás

Az új c) célkitűzés magában foglalja a kellő gondosság valódi, az OECD-útmutató 13. 
oldalán meghatározott célját. Az OECD-útmutató a következőképpen fogalmaz: „A kellő 
gondosság folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, amelynek révén a társaságok biztosítani 
tudják, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat, és hogy nem járulnak hozzá 
konfliktusokhoz (…) A kockázat alapú kellő gondosság a társaságok által megteendő 
lépésekre utal (…), amelyeket azért kell megtenniük, hogy így megelőzhessék vagy 
mérsékelhessék a tevékenységeikkel vagy beszerzési döntéseikkel összefüggő kedvezőtlen 
hatásokat”.

Módosítás 145
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet megállapítja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozó kötelezettségeket azokra 
az uniós importőrökre vonatkozóan, akik 
öntanúsítás alapján az I. mellékletben 
rögzített ónt, tantált, volfrámot és aranyat 
tartalmazó vagy abból álló ásványokat 
vagy fémeket behozó felelősségteljes 
importőrnek kívánnak minősülni.

törölve
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Or. en

Módosítás 146
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet megállapítja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozó kötelezettségeket azokra 
az uniós importőrökre vonatkozóan, akik 
öntanúsítás alapján az I. mellékletben 
rögzített ónt, tantált, volfrámot és aranyat 
tartalmazó vagy abból álló ásványokat 
vagy fémeket behozó felelősségteljes 
importőrnek kívánnak minősülni.

törölve

Or. en

Módosítás 147
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet megállapítja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozó kötelezettségeket azokra 
az uniós importőrökre vonatkozóan, akik 
öntanúsítás alapján az I. mellékletben 
rögzített ónt, tantált, volfrámot és aranyat 
tartalmazó vagy abból álló ásványokat 
vagy fémeket behozó felelősségteljes 
importőrnek kívánnak minősülni.

törölve

Or. en
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Módosítás 148
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet megállapítja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozó kötelezettségeket azokra 
az uniós importőrökre vonatkozóan, akik
öntanúsítás alapján az I. mellékletben 
rögzített ónt, tantált, volfrámot és aranyat 
tartalmazó vagy abból álló ásványokat 
vagy fémeket behozó felelősségteljes 
importőrnek kívánnak minősülni.

(2) Ez a rendelet megállapítja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozó kötelezettségeket azokra 
az uniós importőrökre vonatkozóan, akik
nyilatkoznak arról, hogy az I. mellékletben 
rögzített ónt, tantált, volfrámot és aranyat 
tartalmazó vagy abból álló ásványokat 
vagy fémeket behozó felelősségteljes 
importőrnek kívánnak minősülni.

Or. en

Indokolás

E rendelet alkalmazásában a „nyilatkozat” kifejezés helyénvalóbb, mint az „öntanúsítás”.

Módosítás 149
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ez a rendelet megállapítja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozó kötelezettségeket azokra 
az uniós importőrökre vonatkozóan, akik
öntanúsítás alapján az I. mellékletben 
rögzített ónt, tantált, volfrámot és aranyat 
tartalmazó vagy abból álló ásványokat 
vagy fémeket behozó felelősségteljes 
importőrnek kívánnak minősülni.

2. Ez a rendelet megállapítja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozó kötelezettségeket azokra 
az uniós importőrökre vonatkozóan, akik 
az I. mellékletben rögzített ónt, tantált, 
volfrámot és aranyat tartalmazó ásványokat 
vagy fémeket importálják.

Or. de
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Módosítás 150
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet megállapítja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozó kötelezettségeket azokra 
az uniós importőrökre vonatkozóan, akik 
öntanúsítás alapján az I. mellékletben 
rögzített ónt, tantált, volfrámot és aranyat 
tartalmazó vagy abból álló ásványokat 
vagy fémeket behozó felelősségteljes 
importőrnek kívánnak minősülni.

(2) Ez a rendelet megállapítja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozó kötelezettségeket azokra 
az uniós importőrökre vonatkozóan, akik 
öntanúsítás alapján az I. mellékletben 
rögzített ónt, tantált, volfrámot és aranyat 
tartalmazó vagy abból álló ásványokat 
vagy fémeket behozó felelősségteljes 
importőrnek kívánnak minősülni.Nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá azok a 
fémek, amelyekről ésszerűen
feltételezhető, hogy újrahasznosítják. 

Or. en

Indokolás

Az OECD-nek a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról szóló 
útmutatásával összhangban nem tartoznak e rendelet hatálya alá azok a fémek, amelyekről 
ésszerűen feltételezhető, hogy újrahasznosítják.

Módosítás 151
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet megállapítja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozó kötelezettségeket azokra 
az uniós importőrökre vonatkozóan, akik 
öntanúsítás alapján az I. mellékletben 
rögzített ónt, tantált, volfrámot és aranyat 

(2) Ez a rendelet megállapítja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozó kötelezettségeket azokra 
az uniós piaci szereplőkre vonatkozóan,
akiknek öntanúsítást kell végezniük, hogy
az I. mellékletben rögzített ónt, tantált, 
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tartalmazó vagy abból álló ásványokat 
vagy fémeket behozó felelősségteljes
importőrnek kívánnak minősülni.

volfrámot és aranyat tartalmazó vagy abból 
álló ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes piaci szereplőnek 
minősülnek.Nem tartoznak e rendelet 
hatálya alá azok a fémek, amelyekről 
ésszerűen feltételezhető, hogy 
újrahasznosítják.

Or. en

Módosítás 152
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon fémeket, amelyekről ésszerűen 
feltételezhető, hogy újrafeldolgozottak, ki 
kell zárni e rendelet hatálya alól.

Or. it

Módosítás 153
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „ásvány”: ónt, tantált, volfrámot és 
aranyat tartalmazó ércek és 
koncentrátumok, az I. mellékletben 
meghatározottak szerint;

törölve

Or. en
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Indokolás

A „rendelet hatálya alá tartozó erőforrások” javasolt szélesebb köre miatt erre a 
fogalommeghatározásra már nincs szükség.

Módosítás 154
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „ásvány”: ónt, tantált, volfrámot és 
aranyat tartalmazó ércek és 
koncentrátumok, az I. mellékletben 
meghatározottak szerint;

törölve

Or. en

Indokolás

A „rendelet hatálya alá tartozó erőforrások” javasolt szélesebb köre miatt erre a 
fogalommeghatározásra már nincs szükség.

Módosítás 155
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „ásvány”: ónt, tantált, volfrámot és 
aranyat tartalmazó ércek és 
koncentrátumok, az I. mellékletben 
meghatározottak szerint;

a) „rendelet hatálya alá tartozó 
erőforrások”: valamennyi természeti 
erőforrás;

Or. en

Módosítás 156
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 



PE546.838v01-00 96/345 AM\1051627HU.doc

HU

Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „ásvány”: ónt, tantált, volfrámot és 
aranyat tartalmazó ércek és 
koncentrátumok, az I. mellékletben
meghatározottak szerint;

a) „a rendelet hatálya alá tartozó 
erőforrások”: az – adott esetben e 
rendelettel összhangban időről időre 
módosított vagy helyettesített – I. 
mellékletben megállapított valamennyi 
természeti erőforrás;

Or. en

Indokolás

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’(3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1new and as explained in 
the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply chains. 
This amendment,read in conjunction with amendments concerning covered products and 
regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals,semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 a). At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Módosítás 157
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatása”: a konfliktusok 
által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok felelős 
ellátási láncára vonatkozó, a kellő 
gondosságról szóló OECD-útmutatások: 
második kiadás, OECD Publishing 
(OECD [2013])1a, ideértve valamennyi –
adott esetben időszakonként módosított 
vagy más jogszabályokkal felváltott –
tanácsi ajánlást, mellékletet és 
kiegészítést;

Or. en

Indokolás

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company’s size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

Módosítás 158
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatása”: a konfliktusok 
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által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok felelős 
ellátási láncára vonatkozó, a kellő 
gondosságról szóló OECD-útmutatások: 
második kiadás, OECD Publishing 
(OECD [2013])1a, ideértve valamennyi –
adott esetben időszakonként módosított 
vagy más jogszabályokkal felváltott –
tanácsi ajánlást, mellékletet és 
kiegészítést;

Or. en

Indokolás

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company’s size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

Módosítás 159
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) „a rendelet hatálya alá tartozó 
erőforrások”: az – adott esetben e 
rendelettel összhangban időszakonként 
módosított – I. mellékletben megállapított 
valamennyi természeti erőforrás;

Or. en
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Indokolás

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’ (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 bis 2).At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Módosítás 160
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) „a rendelet hatálya alá tartozó 
erőforrások”: az – adott esetben e 
rendelettel összhangban időszakonként 
módosított – I. mellékletben megállapított 
valamennyi természeti erőforrás;

Or. en

Indokolás

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’ (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
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in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13). At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related terms 
throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural obligations 
are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Módosítás 161
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) „a rendelet hatálya alá tartozó 
termékek”: a rendelet hatálya alá tartozó 
erőforrásokból álló vagy azokat 
tartalmazó, a rendelet hatálya alá tartozó 
valamennyi erőforrás és termék;

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat csak a rendelet hatálya alá tartozó erőforrások nyersanyagaira és 
bizonyos feldolgozott fémekre vonatkozik. Következésképpen nincs garancia arra, hogy az 
európai piacra kerülő termékekben lévő ásványokat felelősen szerzik be. A kellő gondosság 
nem az ellátási lánc egyetlen láncszemének felelőssége, és nem is arra szolgál, hogy ilyen 
módon történő megvalósítása esetén is hatékony legyen. Ez a módosítás kiszélesíti a rendelet 
hatálya alá tartozó erőforrásokat tartalmazó termékek körét – ily módon a 
végfelhasználáshoz közelebb eső downstream vállalatokra is.

Módosítás 162
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) „a rendelet hatálya alá tartozó 
termékek”: a rendelet hatálya alá tartozó 
erőforrásokból álló vagy azokat 
tartalmazó, a rendelet hatálya alá tartozó 
valamennyi erőforrás és termék;

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat csak a rendelet hatálya alá tartozó erőforrások nyersanyagaira és 
bizonyos feldolgozott fémekre vonatkozik. Következésképpen nincs garancia arra, hogy az 
európai piacra kerülő termékekben lévő ásványokat felelősen szerzik be. A kellő gondosság 
nem az ellátási lánc egyetlen láncszemének felelőssége, és nem is arra szolgál, hogy ilyen 
módon történő megvalósítása esetén is hatékony legyen. Ez a módosítás kiszélesíti a rendelet 
hatálya alá tartozó erőforrásokat tartalmazó termékek körét – ily módon a 
végfelhasználáshoz közelebb eső downstream vállalatokra is.

Módosítás 163
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ad) „újrahasznosított erőforrások”: 
visszanyert végfelhasználói vagy 
fogyasztói felhasználás utáni termékek, 
illetve a termékgyártás során keletkezett 
selejtből feldolgozott erőforrások, így 
például a felesleges, elavult, hibás és 
selejt, amelyek olyan finomított vagy 
feldolgozott erőforrásokat tartalmaznak, 
amelyek alkalmasak a bármely anyag 
gyártása során való újrahasznosításra. A 
részben feldolgozott, feldolgozatlan 
ásványok, illetve a valamely más ércből 
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származó melléktermék nem minősülnek 
újrahasznosított erőforrásnak;

Or. en

Indokolás

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Módosítás 164
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ad) „újrahasznosított erőforrások”: 
visszanyert végfelhasználói vagy 
fogyasztói felhasználás utáni termékek, 
illetve a termékgyártás során keletkezett 
selejtből feldolgozott erőforrások, így 
például a felesleges, elavult, hibás és 
selejt, amelyek olyan finomított vagy 
feldolgozott erőforrásokat tartalmaznak, 
amelyek alkalmasak a bármely anyag 
gyártása során való újrahasznosításra. A 
részben feldolgozott, feldolgozatlan 
ásványok, illetve a valamely más ércből 
származó melléktermék nem minősülnek 
újrahasznosított erőforrásnak;

Or. en
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Indokolás

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Módosítás 165
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ae) „piaci szereplő”: az a természetes vagy 
jogi személy, amely a rendelet hatálya alá 
tartozó terméket első alkalommal piaci 
forgalomba hozza;

Or. en

Indokolás

A jól meghatározott „piaci szereplő” kifejezésnek az „első alkalommal történő forgalomba 
hozatal” kifejezéssel együttes használata biztosítja azt, hogy az sok különféle gazdasági 
szereplőre is kiterjedjen, ugyanakkor ne kelljen külön-külön azonosítani vagy leírni őket. A 
kifejezés méretüktől függetlenül is vonatkozik a gazdasági szereplőkre, ugyanakkor az egyes 
cikkekben megtalálható további jellemzők gondoskodnak a bizonyos csoportok – szükség 
szerinti – megkülönböztetéséről.

Módosítás 166
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a e pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ae) „piaci szereplő”: az a természetes vagy 
jogi személy, amely a rendelet hatálya alá 
tartozó terméket első alkalommal piaci 
forgalomba hozza;

Or. en

Indokolás

A jól meghatározott „piaci szereplő” kifejezésnek az „első alkalommal történő forgalomba 
hozatal” kifejezéssel együttes használata biztosítja azt, hogy az sok különféle gazdasági 
szereplőre is kiterjedjen, ugyanakkor ne kelljen külön-külön azonosítani vagy leírni őket. A 
kifejezés méretüktől függetlenül is vonatkozik a gazdasági szereplőkre, ugyanakkor az egyes 
cikkekben megtalálható további jellemzők gondoskodnak a bizonyos csoportok – szükség 
szerinti – megkülönböztetéséről.

Módosítás 167
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

af) „forgalomba hozatal”: a termékek 
bármilyen módon, első alkalommal 
történő forgalmazása a belső piacon – az 
alkalmazott értékesítési technikától 
függetlenül –, illetve kereskedelmi 
tevékenység keretében történő értékesítés 
vagy felhasználás céljából, fizetés 
ellenében vagy ingyenesen, beleértve a 
97/7/EK irányelvben meghatározott 
távközlő eszközök útján történő szállítást 
is. A „forgalomba hozatal” magában 
foglalja a rendelet hatálya alá tartozó, a 
belső piacon már forgalomba hozott 
termékekből származó termékeknek a 
belső piacra való szállítását is.

Or. en
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Indokolás

In conjunction with the amendments above, this definition of ‘placing on the market’ 
broadens the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the 
same time it ensures that ‘importation’ is not the triggering point but ‘placing on the internal 
market’.‘Placing on the market’ is different from ‘importation’ in a number of ways. Firstly, 
it refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are 
only in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that 
are in storage and those that are imported for ‘use’ as opposed to marketing. ‘Placing on the 
market’ also differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also 
‘first placed’. As a consequence, producers of new products using raw materials that were 
previously imported into the European Union are subject to due diligence obligations. At the 
same time the definition ensures that not every company that sells products containing 
covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action 
of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstream supply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment after 
purchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered.The use of 
‘placing on the market’ is preferable in the context of this Regulation as there is strong legal 
precedent for ‘placing on the market’, see for instance the EU Timber Regulation, the EU 
Seals Regulation, the EU Medical Equipment Directive.

Módosítás 168
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

af) „forgalomba hozatal”: a termékek 
bármilyen módon, első alkalommal 
történő forgalmazása a belső piacon – az 
alkalmazott értékesítési technikától 
függetlenül –, illetve kereskedelmi 
tevékenység keretében történő értékesítés 
vagy felhasználás céljából, fizetés 
ellenében vagy ingyenesen, beleértve a 
97/7/EK irányelvben meghatározott 
távközlő eszközök útján történő szállítást 
is. A „forgalomba hozatal” magában 
foglalja a rendelet hatálya alá tartozó, a 
belső piacon már forgalomba hozott 
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termékekből származó termékeknek a 
belső piacra való szállítását is.

Or. en

Indokolás

In conjunction with the amendments above, this definition of ‘placing on the market’ 
broadens the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the 
same time it ensures that ‘importation’ is not the triggering point but ‘placing on the internal 
market’.‘Placing on the market’ is different from ‘importation’ in a number of ways. Firstly, 
it refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are 
only in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that 
are in storage and those that are imported for ‘use’ as opposed to marketing. ‘Placing on the 
market’ also differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also 
‘first placed’. As a consequence, producers of new products using raw materials that were 
previously imported into the European Union are subject to due diligence obligations. At the 
same time the definition ensures that not every company that sells products containing 
covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action 
of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstream supply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment after 
purchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered.The use of 
‘placing on the market’ is preferable in the context of this Regulation as there is strong legal 
precedent for ‘placing on the market’, see for instance the EU Timber Regulation, the EU
Seals Regulation, the EU Medical Equipment Directive.

Módosítás 169
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „fém”: ónt, tantált, volfrámot és 
aranyat tartalmazó vagy ezekből álló fém, 
az I. mellékletben meghatározottak 
szerint;

törölve

Or. en
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Indokolás

A „rendelet hatálya alá tartozó erőforrások” javasolt szélesebb köre miatt erre a 
fogalommeghatározásra már nincs szükség.

Módosítás 170
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „fém”: ónt, tantált, volfrámot és 
aranyat tartalmazó vagy ezekből álló fém, 
az I. mellékletben meghatározottak 
szerint;

törölve

Or. en

Indokolás

A „rendelet hatálya alá tartozó erőforrások” javasolt szélesebb köre miatt erre a 
fogalommeghatározásra már nincs szükség.

Módosítás 171
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „fém”: ónt, tantált, volfrámot és 
aranyat tartalmazó vagy ezekből álló fém, 
az I. mellékletben meghatározottak 
szerint;

törölve

Or. en

Módosítás 172
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 



PE546.838v01-00 108/345 AM\1051627HU.doc

HU

Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „fém”: ónt, tantált, volfrámot és 
aranyat tartalmazó vagy ezekből álló fém, 
az I. mellékletben meghatározottak 
szerint;

b) „újrahasznosított erőforrások”:
visszanyert végfelhasználói vagy
fogyasztói felhasználás utáni termékek, 
illetve a termékgyártás során keletkezett 
selejtből feldolgozott erőforrások, így 
például a felesleges, elavult, hibás és 
selejt, amelyek olyan finomított vagy 
feldolgozott erőforrásokat tartalmaznak, 
amelyek alkalmasak a bármely anyag 
gyártása során való újrahasznosításra. A 
részben feldolgozott, feldolgozatlan 
ásványok, illetve a valamely más ércből 
származó melléktermék nem minősülnek 
újrahasznosított erőforrásnak;

Or. en

Indokolás

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Módosítás 173
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) „újrahasznosított fémek”: visszanyert 
végfelhasználói vagy fogyasztói 
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felhasználás utáni termékek, illetve a 
termékgyártás során keletkezett selejtből 
feldolgozott termékek; az 
„újrahasznosított fémek” magukban 
foglalják a felesleges, elavult, hibás és
selejt fémeket, amelyek alkalmasak a az 
ón, a tantál, a volfrám és/vagy arany 
gyártása során való újrahasznosításra; a 
részben feldolgozott, feldolgozatlan 
ásványok, illetve a valamely más ércből 
származó melléktermék nem minősülnek 
újrahasznosított fémnek;

Or. en

Indokolás

Az OECD-nek a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról szóló 
útmutatásával összhangban nem tartoznak e rendelet hatálya alá azok a fémek, amelyekről 
ésszerűen feltételezhető, hogy újrahasznosítják.

Módosítás 174
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „ásványok ellátási lánca”: az ásványok 
kitermelési helyétől a késztermékben 
történő felhasználásukig tartó folyamatban 
a szállításban és feldolgozásban érintett 
tevékenységek, szervezetek, szereplők, 
technológiák, információk, erőforrások és 
szolgáltatások rendszere;

c) „erőforrások ellátási lánca”: az
erőforrások beszerzési helyétől a 
késztermékben történő felhasználásukig 
tartó folyamatban a szállításban és 
feldolgozásban érintett tevékenységek, 
szervezetek, szereplők, technológiák, 
információk, erőforrások és szolgáltatások 
rendszere;

Or. en
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Indokolás

Ez a rendelet erőforrásokkal kapcsolatos szélesebb hatálynak felel meg. Lásd a „rendelet 
hatálya alá tartozó erőforrás” új fogalommeghatározását.

Módosítás 175
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „ásványok ellátási lánca”: az ásványok 
kitermelési helyétől a késztermékben 
történő felhasználásukig tartó folyamatban 
a szállításban és feldolgozásban érintett 
tevékenységek, szervezetek, szereplők, 
technológiák, információk, erőforrások és 
szolgáltatások rendszere;

c) „erőforrások ellátási lánca”: az
erőforrások beszerzési helyétől a 
késztermékben történő felhasználásukig 
tartó folyamatban a szállításban és 
feldolgozásban érintett tevékenységek, 
szervezetek, szereplők, technológiák, 
információk, erőforrások és szolgáltatások 
rendszere;

Or. en

Indokolás

Ez a rendelet erőforrásokkal kapcsolatos szélesebb hatálynak felel meg. Lásd a „rendelet 
hatálya alá tartozó erőforrás” új fogalommeghatározását.

Módosítás 176
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „ásványok ellátási lánca”: az ásványok
kitermelési helyétől a késztermékben 
történő felhasználásukig tartó folyamatban 
a szállításban és feldolgozásban érintett 
tevékenységek, szervezetek, szereplők, 
technológiák, információk, erőforrások és 

c) „erőforrások ellátási lánca”: a rendelet 
hatálya alá tartozó erőforrások kitermelési 
helyétől a késztermékben történő 
felhasználásukig tartó folyamatban a 
szállításban és feldolgozásban érintett 
tevékenységek, szervezetek, szereplők, 
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szolgáltatások rendszere; technológiák, információk, erőforrások és 
szolgáltatások rendszere;

Or. en

Módosítás 177
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „a kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási lánc”: a piaci szereplőknek az 
irányítási rendszereikhez, a 
kockázatkezeléshez, a harmadik fél által 
végzett ellenőrzésekhez és nyilvánosságra 
hozatalhoz kapcsolódó kötelezettségei, 
amelyek célja, hogy meghatározza, kezelje 
és nyilvánosan jelentse a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekhez fűződő tényleges és lehetséges 
kockázatokat a beszerzési 
tevékenységeikkel összefüggő kedvezőtlen 
hatások megelőzése vagy mérséklése 
érdekében;

Or. en

Indokolás

A „piaci szereplők” kifejezés alkalmazása a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt 
tükrözi, és biztosítja, hogy a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó 
kötelezettségek a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi társaságra vonatkozzanak. A 
„jelentéstételre” való hivatkozás azért került bele, hogy a szöveg így tükrözze a rendeletben 
már szereplő jelentéstételi kötelezettségeket.

Módosítás 178
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „a kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási lánc”: a piaci szereplőknek az 
irányítási rendszereikhez, a 
kockázatkezeléshez, a harmadik fél által 
végzett ellenőrzésekhez és nyilvánosságra 
hozatalhoz kapcsolódó kötelezettségei, 
amelyek célja, hogy meghatározza, kezelje 
és nyilvánosan jelentse a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekhez fűződő tényleges és lehetséges 
kockázatokat a beszerzési 
tevékenységeikkel összefüggő kedvezőtlen 
hatások megelőzése vagy mérséklése 
érdekében;

Or. en

Indokolás

A „piaci szereplők” kifejezés alkalmazása a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt 
tükrözi, és biztosítja, hogy a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó 
kötelezettségek a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi társaságra vonatkozzanak. A 
„jelentéstételre” való hivatkozás azért került bele, hogy a szöveg így tükrözze a rendeletben 
már szereplő jelentéstételi kötelezettségeket.

Módosítás 179
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) „az ellátási láncban alkalmazott 
szakpolitikai modell”: az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásának II. 
mellékletében szereplő, az ellátási láncban 
alkalmazott szakpolitikai modell;

Or. en
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Indokolás

Az ellátási láncban alkalmazott szakpolitikai modellre való valamennyi hivatkozást az OECD 
kellő gondosságra vonatkozó útmutatásában megállapított, az ellátási láncban alkalmazott 
szakpolitikai modellre történő hivatkozásként kell értelmezni. A bizottsági javaslatban 
szereplő további szöveg felesleges, ezért törölték.

Módosítás 180
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) „az ellátási láncban alkalmazott 
szakpolitikai modell”: az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásának II. 
mellékletében szereplő, az ellátási láncban 
alkalmazott szakpolitikai modell;

Or. en

Indokolás

Az ellátási láncban alkalmazott szakpolitikai modellre való valamennyi hivatkozást az OECD 
kellő gondosságra vonatkozó útmutatásában megállapított, az ellátási láncban alkalmazott 
szakpolitikai modellre történő hivatkozásként kell értelmezni. A bizottsági javaslatban 
szereplő további szöveg felesleges, ezért törölték.

Módosítás 181
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „a felügyeleti lánc vagy az ellátási lánc 
nyomkövethetőségi rendszere”: az ellátási 

d) „a felügyeleti lánc vagy az ellátási lánc 
nyomkövethetőségi rendszere”: az ellátási 
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láncban érintett ásványok és fémek
felügyeletét ellátó, egymást váltó 
gazdálkodó egységek nyilvántartása;

láncban érintett erőforrások felügyeletét 
ellátó, egymást váltó gazdálkodó egységek
meghatározására és nyilvántartására 
szolgáló rendszer;

Or. en

Módosítás 182
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „a felügyeleti lánc vagy az ellátási lánc 
nyomkövethetőségi rendszere”: az ellátási 
láncban érintett ásványok és fémek
felügyeletét ellátó, egymást váltó 
gazdálkodó egységek nyilvántartása;

d) „a felügyeleti lánc vagy az ellátási lánc 
nyomkövethetőségi rendszere”: az ellátási 
láncban érintett erőforrások felügyeletét 
ellátó, egymást váltó gazdálkodó egységek
meghatározására és nyilvántartására 
szolgáló rendszer;

Or. en

Módosítás 183
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „a felügyeleti lánc vagy az ellátási lánc 
nyomkövethetőségi rendszere”: az ellátási 
láncban érintett ásványok és fémek
felügyeletét ellátó, egymást váltó 
gazdálkodó egységek nyilvántartása;

d) „a felügyeleti lánc vagy az ellátási lánc 
nyomkövethetőségi rendszere”: az ellátási 
láncban érintett, a rendelet hatálya alá 
tartozó erőforrások felügyeletét ellátó, 
egymást váltó gazdálkodó egységek
meghatározására és nyilvántartására 
szolgáló rendszer;

Or. en
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Módosítás 184
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) „kockázatkezelési terv”: valamely 
piaci szereplő írásbeli válasza az ellátási 
láncban alkalmazott szakpolitikájával 
összhangban az 5. cikk alapján 
azonosított ellátási láncbeli kockázatokra;

Or. en

Indokolás

A módosítások megfelelnek a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatálynak, valamint a 
„kockázatkezelési terv” OECD-útmutatásban szereplő jelentésének (lásd a 3T kiegészítés 3. 
lépésének B pontját.)

Módosítás 185
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) „kockázatkezelési terv”: valamely 
piaci szereplő írásbeli válasza az ellátási 
láncban alkalmazott szakpolitikájával 
összhangban az 5. cikk alapján 
azonosított ellátási láncbeli kockázatokra;

Or. en

Indokolás

A módosítások megfelelnek a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatálynak, valamint a 
„kockázatkezelési terv” OECD-útmutatásban szereplő jelentésének (lásd a 3T kiegészítés 3. 
lépésének B pontját.)
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Módosítás 186
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek”: fegyveres 
konfliktus vagy bizonytalan, konfliktus 
utáni helyzet jellemezte térségek, valamint 
gyenge vagy nem létező kormányzás és 
biztonság – például bukott államok, a 
nemzetközi jogszabályok széles körű és 
rendszeres megsértése, ezen belül az 
emberi jogokkal való visszaélés –
jellemezte térségek;

e) „konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek”: fegyveres 
konfliktus vagy bizonytalan, konfliktus 
utáni helyzet jellemezte térségek, valamint 
gyenge vagy nem létező kormányzás és 
biztonság – például bukott államok, a 
nemzetközi jogszabályok széles körű és 
rendszeres megsértése, ezen belül az 
emberi jogokkal való visszaélés és a nők és 
gyermekek jogainak megsértése –
jellemezte térségek;

Or. en

Módosítás 187
Paul Rübig, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek”: fegyveres 
konfliktus vagy bizonytalan, konfliktus 
utáni helyzet jellemezte térségek, valamint 
gyenge vagy nem létező kormányzás és 
biztonság – például bukott államok, a 
nemzetközi jogszabályok széles körű és 
rendszeres megsértése, ezen belül az 
emberi jogokkal való visszaélés –
jellemezte térségek;

e) „konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek”: fegyveres 
konfliktus vagy bizonytalan, konfliktus 
utáni helyzet jellemezte térségek, valamint 
gyenge vagy nem létező kormányzás és 
biztonság – például bukott államok, a 
nemzetközi jogszabályok széles körű és 
rendszeres megsértése, ezen belül az 
emberi jogokkal való visszaélés –
jellemezte térségek; a Bizottság a 
tagállamok és az ipar képviselőiből álló 
bizottsággal folytatott konzultációt 
követően dönt a konfliktusokkal érintett és 
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nagy kockázatot jelentő térségek 
jegyzékéről;

Or. en

Módosítás 188
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek”: fegyveres 
konfliktus vagy bizonytalan, konfliktus 
utáni helyzet jellemezte térségek, valamint 
gyenge vagy nem létező kormányzás és 
biztonság – például bukott államok, a 
nemzetközi jogszabályok széles körű és 
rendszeres megsértése, ezen belül az 
emberi jogokkal való visszaélés –
jellemezte térségek;

e) „konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek”: fegyveres 
konfliktus, széles körben elterjedt erőszak
vagy az embereknek okozott kár egyéb 
kockázatainak jelenléte által jellemzett
térségek, és – ezek alkalmazásában –
elismert tény, hogy:

i. a fegyveres konfliktus sokféle formát 
ölthet, így például lehet nemzetközi jellegű 
vagy nem nemzetközi jellegű konfliktus, 
amely két vagy több államra is kiterjedhet, 
illetve amely állhat felszabadító 
háborúból, felkelésből, polgárháborúból 
stb.; és

ii. a nagy kockázatot jelentő térségek közé 
tartozhatnak a politikai instabilitás vagy 
elnyomás, intézményi hiányosságok, 
bizonytalanság, a polgári infrastruktúra 
összeomlása és a széles körben elterjedt 
erőszak jellemezte térségek, amely 
területeken kiterjedten van jelen az emberi 
jogokkal való visszaélés és a nemzeti vagy 
nemzetközi jog megsértése;

Or. en



PE546.838v01-00 118/345 AM\1051627HU.doc

HU

Indokolás

A nemzetközi normákhoz való igazodás érdekében a módosítások a „a konfliktusok által 
érintett és nagy kockázatot jelentő térségek” fogalomnak az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatásában használt meghatározásának felelnek meg.

Módosítás 189
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek”: fegyveres 
konfliktus vagy bizonytalan, konfliktus 
utáni helyzet jellemezte térségek, valamint 
gyenge vagy nem létező kormányzás és 
biztonság – például bukott államok, a 
nemzetközi jogszabályok széles körű és 
rendszeres megsértése, ezen belül az 
emberi jogokkal való visszaélés –
jellemezte térségek;

e) „konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek”: fegyveres 
konfliktus, széles körben elterjedt erőszak
vagy az embereknek okozott kár egyéb 
kockázatainak jelenléte által jellemzett
térségek, és – ezek alkalmazásában –
elismert tény, hogy:

Or. en

Módosítás 190
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek”: fegyveres 
konfliktus vagy bizonytalan, konfliktus 
utáni helyzet jellemezte térségek, valamint 
gyenge vagy nem létező kormányzás és 
biztonság – például bukott államok, a 

e) „konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek”: fegyveres 
konfliktus vagy bizonytalan, konfliktus 
utáni helyzet jellemezte térségek, valamint 
gyenge vagy nem létező kormányzás és 
biztonság – például bukott államok, a 
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nemzetközi jogszabályok széles körű és 
rendszeres megsértése, ezen belül az 
emberi jogokkal való visszaélés –
jellemezte térségek;

nemzetközi jogban lefektetett emberi 
jogok széles körű és rendszeres megsértése 
– jellemezte térségek;

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt fogalommeghatározás továbbra is homályos, és a végrehajtás során 
bizonytalansághoz vezethet. Ezért az egyértelmű jogi helyzet érdekében a 
fogalommeghatározás módosítását javasoljuk.

Módosítás 191
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek”: fegyveres 
konfliktus vagy bizonytalan, konfliktus 
utáni helyzet jellemezte térségek, valamint 
gyenge vagy nem létező kormányzás és 
biztonság – például bukott államok, a 
nemzetközi jogszabályok széles körű és 
rendszeres megsértése, ezen belül az 
emberi jogokkal való visszaélés –
jellemezte térségek;

e) „konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek”: fegyveres 
konfliktus, széles körben elterjedt erőszak
vagy az embereknek okozott kár egyéb 
kockázatainak jelenléte által jellemzett
térségek, és – ezek alkalmazásában –
elismert tény, hogy: 

i. a fegyveres konfliktus sokféle formát 
ölthet, így például lehet nemzetközi jellegű 
vagy nem nemzetközi jellegű konfliktus, 
amely két vagy több államra is kiterjedhet, 
illetve amely állhat felszabadító 
háborúból, felkelésből, polgárháborúból 
stb.; és 

ii. a nagy kockázatot jelentő térségek közé 
tartozhatnak a politikai instabilitás vagy 
elnyomás, intézményi hiányosságok, 
bizonytalanság, a polgári infrastruktúra 
összeomlása és a széles körben elterjedt 
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erőszak jellemezte térségek, amely 
területeken kiterjedten van jelen az emberi 
jogokkal való visszaélés és a nemzeti vagy 
nemzetközi jog megsértése;

Or. en

Indokolás

A nemzetközi normákhoz való igazodás érdekében a módosítások a „a konfliktusok által 
érintett és nagy kockázatot jelentő térségek” fogalomnak az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatásában használt meghatározásának felelnek meg.

Módosítás 192
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a fegyveres konfliktus sokféle formát 
ölthet, így például lehet nemzetközi jellegű 
vagy nem nemzetközi jellegű konfliktus, 
amely két vagy több államra is kiterjedhet, 
illetve amely állhat felszabadító 
háborúból, felkelésből, polgárháborúból 
stb.; és

Or. en

Módosítás 193
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a nagy kockázatot jelentő térségek közé 
tartozhatnak a politikai instabilitás vagy 
elnyomás, intézményi hiányosságok, 
bizonytalanság, a polgári infrastruktúra 
összeomlása és a széles körben elterjedt 
erőszak jellemezte térségek, amely 
területeken kiterjedten van jelen az emberi 
jogokkal való visszaélés és a nemzeti vagy 
nemzetközi jog megsértése;

Or. en

Indokolás

A nemzetközi normákhoz való igazodás érdekében a módosítások a „a konfliktusok által 
érintett és nagy kockázatot jelentő térségek” fogalomnak az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatásában használt meghatározásának felelnek meg.

Módosítás 194
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „downstream”: a fémek ellátási 
láncának a kohóktól vagy finomítóktól a 
végfelhasználásig tartó szakasza;

törölve

Or. en

Indokolás

Az erőforrásokkal kapcsolatos szélesebb hatály fényében ez a fogalommeghatározás 
felesleges. Számos olyan, a konfliktusok finanszírozását és az emberi jogi visszaélések 
fenntartását biztosító ásvány és más erőforrás van, amelyet nem olvasztanak meg vagy 
finomítanak (pl. a szén). Ehelyett adott esetben az ellátási lánc szűk keresztmetszeteire, 
például a kohókra és finomítókra mint „II. melléklet szerinti piaci szereplők” vagy „II. 
melléklet szerinti szereplők” hivatkoznak. Lásd a fogalommeghatározásokkal kapcsolatos 
megjegyzéseket.
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Módosítás 195
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „downstream”: a fémek ellátási 
láncának a kohóktól vagy finomítóktól a 
végfelhasználásig tartó szakasza;

törölve

Or. en

Indokolás

Az erőforrásokkal kapcsolatos szélesebb hatály fényében ez a fogalommeghatározás 
felesleges. Számos olyan, a konfliktusok finanszírozását és az emberi jogi visszaélések 
fenntartását biztosító ásvány és más erőforrás van, amelyet nem olvasztanak meg vagy 
finomítanak (pl. a szén). Ehelyett adott esetben az ellátási lánc szűk keresztmetszeteire, 
például a kohókra és finomítókra mint „Ia. melléklet szerinti piaci szereplők” vagy „Ia. 
melléklet szerinti szereplők” hivatkoznak. Lásd a fogalommeghatározásokkal kapcsolatos 
megjegyzéseket.

Módosítás 196
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „downstream”: a fémek ellátási láncának 
a kohóktól vagy finomítóktól a
végfelhasználásig tartó szakasza;

f) „downstream”: az erőforrások ellátási 
láncának az átalakítás és 
nyomonkövethetőség szűk 
keresztmetszeteitől a végfelhasználásig 
tartó szakasza;

Or. en
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Módosítás 197
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „importőr”: bármely természetes vagy 
jogi személy, aki az e rendelet hatálya alá 
tartozó ásványokat vagy fémeket jelent be 
szabad forgalomba bocsátásra a 
2913/1992/EGK tanácsi rendelet13 79. 
cikke értelmében;

törölve

__________________
13 A Tanács 1992. október 12-i 
2913/92/EGK rendelete a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 
1992.10.19., 1. o.).

Or. en

Indokolás

A „piaci szereplő” és a „forgalomba hozatal” fogalmának bevezetése és használata miatt 
erre a fogalommeghatározásra a továbbiakban nincs szükség. Ez a két kifejezés együttesen 
hatékonyan lép az „importőr” fogalmának helyébe, mivel az e rendeletbe foglalt 
kötelezettségek alapját jelentik.

Módosítás 198
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „importőr”: bármely természetes vagy 
jogi személy, aki az e rendelet hatálya alá 
tartozó ásványokat vagy fémeket jelent be 
szabad forgalomba bocsátásra a 

törölve
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2913/1992/EGK tanácsi rendelet13 79. 
cikke értelmében;

__________________
13 A Tanács 1992. október 12-i 
2913/92/EGK rendelete a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 
1992.10.19., 1. o.).

Or. en

Indokolás

A „piaci szereplő” és a „forgalomba hozatal” fogalmának bevezetése és használata miatt 
erre a fogalommeghatározásra a továbbiakban nincs szükség. Ez a két kifejezés együttesen 
hatékonyan lép az „importőr” fogalmának helyébe, mivel az e rendeletbe foglalt 
kötelezettségek alapját jelentik.

Módosítás 199
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „importőr”: bármely természetes vagy 
jogi személy, aki az e rendelet hatálya alá 
tartozó ásványokat vagy fémeket jelent be 
szabad forgalomba bocsátásra a 
2913/1992/EGK tanácsi rendelet13 79. 
cikke értelmében;

g) „piaci szereplő”: az a természetes vagy 
jogi személy, aki az a rendelet hatálya alá 
tartozó termékeket első alkalommal
forgalomba hozza;

__________________
13 A Tanács 1992. október 12-i 
2913/92/EGK rendelete a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 
1992.10.19., 1. o.).

Or. en

Módosítás 200
Joachim Schuster
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „importőr”: bármely természetes vagy 
jogi személy, aki az e rendelet hatálya alá 
tartozó ásványokat vagy fémeket jelent be 
szabad forgalomba bocsátásra a 
2913/1992/EGK tanácsi rendelet13 79. 
cikke értelmében;

g) „importőr”: bármely természetes vagy 
jogi személy, aki az e rendelet hatálya alá 
tartozó ásványokat vagy fémeket, valamint 
az ásványokat vagy fémeket tartalmazó 
termékalkatrészeket jelent be szabad 
forgalomba bocsátásra a 2913/1992/EGK 
tanácsi rendelet13 79. cikke értelmében;

__________________ __________________
13 A Tanács 1992. október 12-i 
2913/92/EGK rendelete a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 
1992.10.19., 1. o.).

13 A Tanács 1992. október 12-i 
2913/92/EGK rendelete a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 
1992.10.19., 1. o.).

Or. de

Módosítás 201
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „importőr”: bármely természetes vagy 
jogi személy, aki az e rendelet hatálya alá 
tartozó ásványokat vagy fémeket jelent be 
szabad forgalomba bocsátásra a 
2913/1992/EGK tanácsi rendelet13 79. 
cikke értelmében;

g) „downstream piaci szereplő”: bármely 
természetes vagy jogi személy, aki első 
alkalommal hozza forgalomba a belső 
piacon kereskedelmi tevékenység 
keretében történő értékesítés vagy 
felhasználás céljából bármely, a rendelet 
hatálya alá tartozó erőforrásokból álló
vagy azokat tartalmazó terméket;

__________________
13 A Tanács 1992. október 12-i 
2913/92/EGK rendelete a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 
1992.10.19., 1. o.).

Or. en
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Indokolás

Theuse of the well-defined term ‘operator’ in conjunction with the term ‘firstplacing on the 
market’ broadens the scope of companies subject to obligations contained in this regulation. 
Placing on the market’ differs fromimportation in the very important way that products newly 
manufactured in theEuropean Union and then marketed on the internal market, are also 
‘firstplaced’. At the same time the definition ensures that not every companythat sells 
products containing covered resources are subject to due diligenceobligation. The relevant 
criteria is the action of first placing on the internal market. This ensures that obligations are 
confined to companies that make supply decisions with a certain degree of power and 
influence over the upstreamsupply chain. Small corner shops selling headphones and other 
equipment afterpurchasing them from an EU based company, for instance, would not be 
covered.

Módosítás 202
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „importőr”: bármely természetes vagy 
jogi személy, aki az e rendelet hatálya alá 
tartozó ásványokat vagy fémeket jelent be 
szabad forgalomba bocsátásra a 
2913/1992/EGK tanácsi rendelet13 79. 
cikke értelmében;

g) „piaci szereplő”: bármely természetes 
vagy jogi személy, aki az e rendelet hatálya 
alá tartozó ásványokat vagy fémeket első 
alkalommal forgalomba hozza;

ga) „forgalomba hozatal”: a termékek 
bármilyen módon, első alkalommal 
történő forgalmazása a belső piacon – az 
alkalmazott értékesítési technikától 
függetlenül –, illetve kereskedelmi 
tevékenység keretében történő értékesítés 
vagy felhasználás céljából, fizetés 
ellenében vagy ingyenesen, beleértve a 
97/7/EK irányelvben meghatározott 
távközlő eszközök útján történő szállítást 
is. A „forgalomba hozatal” magában 
foglalja a rendelet hatálya alá tartozó, a 
belső piacon már forgalomba hozott 
ásványokból vagy fémekből származó 
termékeknek a belső piacra való 
szállítását is.

__________________
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13 A Tanács 1992. október 12-i 
2913/92/EGK rendelete a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 
1992.10.19., 1. o.).

Or. en

Módosítás 203
Daniel Caspary

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „importőr”: bármely természetes vagy 
jogi személy, aki az e rendelet hatálya alá 
tartozó ásványokat vagy fémeket jelent be 
szabad forgalomba bocsátásra a 
2913/1992/EGK tanácsi rendelet13 79. 
cikke értelmében;

g) „importőr”: bármely, Unióban 
székhellyel rendelkező természetes vagy 
jogi személy, akinek nevében az e rendelet 
hatálya alá tartozó ásványoknak vagy
fémnek az Unió vámterületére történő 
fizikai behozatala érdekében a vámáru-
nyilatkozatot benyújtják (nyilvántartás 
szerinti importőr) a 2913/1992/EGK 
tanácsi rendelet13 79. cikke értelmében vett 
szabad forgalomba bocsátás céljából;

__________________ __________________
13 A Tanács 1992. október 12-i 
2913/92/EGK rendelete a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 
1992.10.19., 1. o.).

13 A Tanács 1992. október 12-i 
2913/92/EGK rendelete a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 
1992.10.19., 1. o.).

Or. en

Módosítás 204
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „újrafeldolgozott fémek”: 
végfelhasználóktól vagy fogyasztóktól 
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származó visszanyert termékek vagy 
hulladékból feldolgozott, a termékgyártás 
során előállított fémek. Az 
újrafeldolgozott fémek közé tartoznak a 
fémmaradvány-, fémhulladék- és 
fémtörmelékanyagok, amelyek finomított 
vagy feldolgozott fémeket tartalmaznak, 
amelyek az ón, tantál, volfrám és arany 
feldolgozása során alkalmasak 
újrafeldolgozásra; a részben feldolgozott, 
feldolgozatlan ásványok vagy a más 
ércből származó melléktermékek nem 
tekintendők újrafeldolgozott fémeknek;

Or. it

Módosítás 205
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „a rendelet hatálya alá tartozó 
termékek”: a rendelet hatálya alá tartozó 
erőforrásokból álló vagy azokat 
tartalmazó, a rendelet hatálya alá tartozó 
valamennyi erőforrás és termék 
[Megjegyzés: a fogalommeghatározást 
lásd alább a C. pontban];

Or. en

Módosítás 206
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) „forgalomba hozatal”: a termékek 
bármilyen módon, első alkalommal 
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történő forgalmazása a belső piacon – az 
alkalmazott értékesítési technikától 
függetlenül –, illetve kereskedelmi 
tevékenység keretében történő értékesítés 
vagy felhasználás céljából, fizetés 
ellenében vagy ingyenesen, beleértve a 
97/7/EK irányelvben meghatározott 
távközlő eszközök útján történő szállítást 
is. A „forgalomba hozatal” magában 
foglalja a rendelet hatálya alá tartozó, a 
belső piacon már forgalomba hozott 
termékekből származó termékeknek a 
belső piacra való szállítását is.

Or. en

Módosítás 207
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „felelősségteljes importőr”: bármely 
importőr, aki az e rendeletben 
meghatározott szabályok szerinti 
öntanúsítás mellett dönt;

törölve

Or. en

Indokolás

A „felelősségteljes importőr” és az „öntanúsítás” fogalma felesleges, ha a társaságokra 
kötelező követelmények vonatkoznak.

Módosítás 208
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „felelősségteljes importőr”: bármely 
importőr, aki az e rendeletben 
meghatározott szabályok szerinti 
öntanúsítás mellett dönt;

törölve

Or. en

Indokolás

A „felelősségteljes importőr” és az „öntanúsítás” fogalma felesleges, ha a társaságokra 
kötelező követelmények vonatkoznak.

Módosítás 209
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „felelősségteljes importőr”: bármely 
importőr, aki az e rendeletben 
meghatározott szabályok szerinti 
öntanúsítás mellett dönt;

törölve

Or. de

Módosítás 210
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „felelősségteljes importőr”: bármely 
importőr, aki az e rendeletben 
meghatározott szabályok szerinti
öntanúsítás mellett dönt;

h) „felelősségteljes importőr”: bármely 
importőr, aki az e rendeletben 
meghatározott szabályok szerinti
nyilatkozat mellett dönt;
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Or. en

Indokolás

E rendelet alkalmazásában a „nyilatkozat” kifejezés helyénvalóbb, mint az „öntanúsítás”.

Módosítás 211
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „felelősségteljes importőr”: bármely 
importőr, aki az e rendeletben 
meghatározott szabályok szerinti 
öntanúsítás mellett dönt;

h) „upstream”: a természeti erőforrás 
ellátási láncának a beszerzés helyétől az 
átalakítás és nyomonkövethetőség végső 
szűk keresztmetszetéig tartó szakasza;

Or. en

Módosítás 212
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „felelősségteljes importőr”: bármely
importőr, aki az e rendeletben 
meghatározott szabályok szerinti 
öntanúsítás mellett dönt;

h) „felelősségteljes piaci szereplő”: 
bármely piaci szereplő, aki az e 
rendeletben meghatározott szabályok
szerint öntanúsítást végez;

Or. en

Módosítás 213
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „öntanúsítás”: nyilatkozat, mely szerint 
az érintett teljesíti az irányítási 
rendszerekhez, kockázatkezeléshez, 
harmadik fél által folytatott ellenőrzéshez 
és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 
kötelezettségeit az e rendeletben 
rögzítetteknek megfelelően;

törölve

Or. en

Indokolás

Az öntanúsítás fogalommeghatározása most már felesleges.

Módosítás 214
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „öntanúsítás”: nyilatkozat, mely szerint 
az érintett teljesíti az irányítási 
rendszerekhez, kockázatkezeléshez, 
harmadik fél által folytatott ellenőrzéshez 
és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 
kötelezettségeit az e rendeletben 
rögzítetteknek megfelelően;

törölve

Or. en

Indokolás

Az öntanúsítás fogalommeghatározása most már felesleges.

Módosítás 215
Joachim Schuster
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „öntanúsítás”: nyilatkozat, mely szerint 
az érintett teljesíti az irányítási 
rendszerekhez, kockázatkezeléshez, 
harmadik fél által folytatott ellenőrzéshez 
és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 
kötelezettségeit az e rendeletben 
rögzítetteknek megfelelően;

törölve

Or. de

Módosítás 216
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „öntanúsítás”: nyilatkozat, mely szerint 
az érintett teljesíti az irányítási 
rendszerekhez, kockázatkezeléshez, 
harmadik fél által folytatott ellenőrzéshez 
és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 
kötelezettségeit az e rendeletben 
rögzítetteknek megfelelően;

i) „nyilatkozattétel”: nyilatkozat, mely 
szerint az érintett teljesíti az irányítási 
rendszerekhez, kockázatkezeléshez, 
harmadik fél által folytatott ellenőrzéshez 
és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 
kötelezettségeit az e rendeletben 
rögzítetteknek megfelelően;

Or. en

Indokolás

E rendelet alkalmazásában a „nyilatkozat” kifejezés helyénvalóbb, mint az „öntanúsítás”.

Módosítás 217
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „öntanúsítás”: nyilatkozat, mely szerint 
az érintett teljesíti az irányítási 
rendszerekhez, kockázatkezeléshez, 
harmadik fél által folytatott ellenőrzéshez 
és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 
kötelezettségeit az e rendeletben 
rögzítetteknek megfelelően;

i) „upstream piaci szereplő”: bármely 
természetes vagy jogi személy, aki egy 
erőforrás-ellátási láncban az átalakítás és 
nyomonkövethetőség szűk 
keresztmetszeténél, például kohóknál, 
finomítóknál és nyersanyagtőzsdéknél 
működnek;

Or. en

Indokolás

Az OECD-útmutatás a kellő gondossággal kapcsolatos legfontosabb kötelezettségeket az 
úgynevezett szűk keresztmetszetekre írja elő, például a kohókra, finomítókra stb. Ez a 
fogalommeghatározás globálisan lefedi ezeket a szűk keresztmetszetet alkotó vállalatokat. 
Másrészről az upstream piaci szereplő következő fogalommeghatározása hivatkozik ezekre a 
vállalatokra, amikor az EU-ba importálnak. A bizottsági javaslat minden 
nyersanyagimportőrt ugyanúgy kezel, függetlenül attól, hogy szűk keresztmetszetet alkotó 
vállalatok, vagy egyszerű kereskedők. Ez azzal a kockázattal jár, hogy néhány downstream 
vállalatot upstream vállalatként kezelnek.

Módosítás 218
Daniel Caspary

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „öntanúsítás”: nyilatkozat, mely szerint 
az érintett teljesíti az irányítási 
rendszerekhez, kockázatkezeléshez, 
harmadik fél által folytatott ellenőrzéshez
és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 
kötelezettségeit az e rendeletben 
rögzítetteknek megfelelően;

i) „öntanúsítás”: nyilatkozat, mely szerint 
az érintett teljesíti az irányítási 
rendszerekhez, kockázatkezeléshez, 
harmadik fél által folytatott
megfelelőségértékeléshez és 
nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 
kötelezettségeit az e rendeletben 
rögzítetteknek megfelelően;

(Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben 
mindenütt el kell végezni a szükséges 
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módosításokat.)

Or. en

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által 
javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben 
megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás 219
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „upstream piaci szereplő”: bármely
upstream szereplő, aki első alkalommal 
hozza forgalomba a belső piacon 
kereskedelmi tevékenység keretében 
történő értékesítés vagy felhasználás 
céljából bármely, a rendelet hatálya alá 
tartozó erőforrást;

Or. en

Módosítás 220
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „panaszkezelési mechanizmus”: korai 
kockázattudatosítási előrejelző 
mechanizmus, mely lehetővé teszi bármely 
érdekelt fél vagy visszaélést jelentő 
személy számára, hogy aggodalmát fejezze 
ki a konfliktusok által érintett és nagy 

j) „panaszkezelési mechanizmus”: korai 
kockázattudatosítási előrejelző 
mechanizmus, mely lehetővé teszi bármely 
érdekelt fél vagy visszaélést jelentő 
személy számára, hogy aggodalmát fejezze 
ki a konfliktusok által érintett és nagy 
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kockázatot jelentő térségekben az 
ásványok kitermelésének, 
kereskedelmének, kezelésének és 
exportjának körülményeivel kapcsolatosan;

kockázatot jelentő térségekből származó 
erőforrások tekintetében az erőforrások 
beszerzésének, kereskedelmének, 
kezelésének és exportjának körülményeivel 
kapcsolatosan;

Or. en

Indokolás

A módosítások a rendelet erőforrásokkal kapcsolatos szélesebb hatályát tükrözik.

Módosítás 221
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „panaszkezelési mechanizmus”: korai 
kockázattudatosítási előrejelző 
mechanizmus, mely lehetővé teszi bármely 
érdekelt fél vagy visszaélést jelentő 
személy számára, hogy aggodalmát fejezze 
ki a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekben az 
ásványok kitermelésének, 
kereskedelmének, kezelésének és 
exportjának körülményeivel kapcsolatosan;

j) „panaszkezelési mechanizmus”: korai 
kockázattudatosítási előrejelző 
mechanizmus, mely lehetővé teszi bármely 
érdekelt fél vagy visszaélést jelentő 
személy számára, hogy aggodalmát fejezze 
ki a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
erőforrások tekintetében az erőforrások 
beszerzésének, kereskedelmének, 
kezelésének és exportjának körülményeivel 
kapcsolatosan;

Or. en

Indokolás

A módosítások a rendelet erőforrásokkal kapcsolatos szélesebb hatályát tükrözik.

Módosítás 222
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „panaszkezelési mechanizmus”: korai 
kockázattudatosítási előrejelző 
mechanizmus, mely lehetővé teszi bármely 
érdekelt fél vagy visszaélést jelentő 
személy számára, hogy aggodalmát fejezze 
ki a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekben az 
ásványok kitermelésének, 
kereskedelmének, kezelésének és 
exportjának körülményeivel kapcsolatosan;

j) „panaszkezelési mechanizmus”: korai 
kockázattudatosítási előrejelző 
mechanizmus, mely lehetővé teszi bármely 
érdekelt fél vagy visszaélést jelentő 
személy számára, hogy aggodalmát fejezze 
ki a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
erőforrások tekintetében az erőforrások
kitermelésének, kereskedelmének, 
kezelésének és exportjának körülményeivel 
kapcsolatosan;

Or. en

Módosítás 223
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) „a II. melléklet szerinti piaci 
szereplő”: a II. mellékletben 
meghatározott jellegű minden piaci 
szereplő;

Or. en

Indokolás

A javaslat kizárólag a kohókra és finomítókra koncentrál. Annak biztosítása érdekében, hogy 
az e rendeletbe foglalt, a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó 
kötelezettségeket eredményesen lehessen alkalmazni a kohóktól és finomítóktól eltérő szűk 
keresztmetszetekkel rendelkező ellátási láncokra, szükséges az, hogy – amint rendelkezésre 
állnak – a szűk keresztmetszetet jelentő új piaci szereplőket ehhez hozzá lehessen adni. Emiatt 
ez a módosítás egy mellékletben (a II. mellékletben) szereplő jegyzékükre hivatkozik, és a II. 
melléklet szerinti piaci szereplőknek nevezi őket.
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Módosítás 224
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) „az Ia. melléklet szerinti piaci 
szereplő”: az Ia. mellékletben 
meghatározott jellegű minden piaci 
szereplő;

Or. en

Indokolás

A javaslat kizárólag a kohókra és finomítókra koncentrál. Annak biztosítása érdekében, hogy 
az e rendeletbe foglalt, a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó 
kötelezettségeket eredményesen lehessen alkalmazni a kohóktól és finomítóktól eltérő szűk 
keresztmetszetekkel rendelkező ellátási láncokra, szükséges az, hogy – amint rendelkezésre 
állnak – a szűk keresztmetszetet jelentő új piaci szereplőket ehhez hozzá lehessen adni. Emiatt 
ez a módosítás egy mellékletben (az Ia. mellékletben) szereplő jegyzékükre hivatkozik, és az 
Ia. melléklet szerinti piaci szereplőknek nevezi őket.

Módosítás 225
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) „a II. melléklet szerinti szereplő”: a II. 
mellékletben meghatározott jellegű 
természetes vagy jogi személy;

Or. en
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Indokolás

Ez a fogalommeghatározás egy csoportba sorolja az összes olyan személyt, amely szűk 
keresztmetszetet alkot a rendelet hatálya alá tartozó ellátási láncokban. Magában foglalja a 
globális kohókat, finomítókat és az ellátási láncnak a II. mellékletben felsorolt többi szűk 
keresztmetszetét. Különbözik „a II. melléklet szerinti piaci szereplőktől”. A 
fogalommeghatározás biztosítja, hogy bizonyos downstream kötelezettségek valamennyi 
globális, a II. melléklet szerinti szereplőre vonatkoznak. Ezek a kötelezettségek szükségessé 
teszik valamennyi II. melléklet szerinti szereplő globális azonosítását, és nem csak azokét, 
akiknek székhelye az EU-ban van.

Módosítás 226
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) „az Ia. melléklet szerinti szereplő”: az 
Ia. mellékletben meghatározott jellegű 
természetes vagy jogi személy;

Or. en

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás egy csoportba sorolja az összes olyan személyt, amely szűk 
keresztmetszetet alkot a rendelet hatálya alá tartozó ellátási láncokban. Magában foglalja a 
globális kohókat, finomítókat és az ellátási láncnak az Ia. mellékletben felsorolt többi szűk 
keresztmetszetét. Különbözik „az Ia. melléklet szerinti piaci szereplőktől”. A 
fogalommeghatározás biztosítja, hogy bizonyos downstream kötelezettségek valamennyi 
globális, az Ia. melléklet szerinti szereplőre vonatkoznak. Ezek a kötelezettségek szükségessé 
teszik valamennyi Ia. melléklet szerinti szereplő globális azonosítását, és nem csak azokét, 
akiknek székhelye az EU területén van.

Módosítás 227
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – j c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jc) „a II. melléklet szerinti felelősségteljes 
szereplő”: az e rendeletnek vagy az OECD 
kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásának megfelelő és a 7. cikk (3) 
bekezdésével vagy a 7. cikk (7) 
bekezdésével összhangban valamely 
tagállamnak a 6. cikk szerinti ellenőrzési 
jelentéseket benyújtó, a II. melléklet 
szerinti szereplő;

Or. en

Indokolás

A „felelősségteljes kohókra és finomítókra” történő minden hivatkozás helyébe a „II. 
melléklet szerinti felelősségteljes szereplő(k)” lép(nek). Lásd a „II. melléklet szerinti 
felelősségteljes szereplővel” kapcsolatos megjegyzéseket és az alábbi 8. cikket.

Módosítás 228
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – j c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jc) „az Ia. melléklet szerinti 
felelősségteljes szereplő”: az e rendeletnek 
vagy az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatásának megfelelő és a 
7. cikk (3) bekezdésével vagy a 7. cikk (6) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
valamely tagállamnak a 6. cikk szerinti 
ellenőrzési jelentéseket benyújtó, az Ia. 
melléklet szerinti szereplő;

Or. en
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Indokolás

A „felelősségteljes kohókra és finomítókra” történő minden hivatkozás helyébe az „Ia. 
melléklet szerinti felelősségteljes szereplő(k)” lép(nek). Lásd az „Ia. melléklet szerinti 
felelősségteljes szereplővel” kapcsolatos megjegyzéseket és az alábbi 8. cikket.

Módosítás 229
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – j d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jd) „üzleti titoktartás és egyéb versennyel 
kapcsolatos megfontolások”: az árral 
kapcsolatos információk és a beszállítói 
kapcsolatok, az ezt követő, folyamatosan 
alakuló értelmezés sérelme nélkül;

Or. en

Indokolás

A fogalmat a bizonytalanság elkerülése érdekében kell meghatározni. Az itt használt 
fogalommeghatározás az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásában szereplő 
meghatározás.

Módosítás 230
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – j d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jd) „üzleti titoktartás és egyéb versennyel 
kapcsolatos megfontolások”: az árral 
kapcsolatos információk és a beszállítói 
kapcsolatok, az ezt követő, folyamatosan 
alakuló értelmezés sérelme nélkül;
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Or. en

Indokolás

A fogalmat a bizonytalanság elkerülése érdekében kell meghatározni. Az itt használt 
fogalommeghatározás az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásában szereplő 
meghatározás.

Módosítás 231
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „az ellátási láncban alkalmazott 
szakpolitikai modell”: megfelel az OECD 
kellő gondosságra vonatkozó útmutatása 
II. mellékletének, mely ismerteti a 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok kitermelésével, kereskedelmével, 
kezelésével és exportjával kapcsolatosan 
adott esetben felmerülő jelentős 
kedvezőtlen hatások kockázatait;

törölve

Or. en

Indokolás

A sorrend megváltozása miatt.

Módosítás 232
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – k pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „az ellátási láncban alkalmazott 
szakpolitikai modell”: megfelel az OECD 
kellő gondosságra vonatkozó útmutatása 
II. mellékletének, mely ismerteti a 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok kitermelésével, kereskedelmével, 
kezelésével és exportjával kapcsolatosan 
adott esetben felmerülő jelentős 
kedvezőtlen hatások kockázatait;

törölve

Or. en

Indokolás

A sorrend megváltozása miatt.

Módosítás 233
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „az ellátási láncban alkalmazott 
szakpolitikai modell”: megfelel az OECD 
kellő gondosságra vonatkozó útmutatása
II. mellékletének, mely ismerteti a 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok kitermelésével, kereskedelmével, 
kezelésével és exportjával kapcsolatosan 
adott esetben felmerülő jelentős 
kedvezőtlen hatások kockázatait;

k) „az ellátási láncban alkalmazott 
szakpolitikai modell”: az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásának II.
mellékletében szereplő, az ellátási láncban 
alkalmazott szakpolitikai modell;

Or. en
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Módosítás 234
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „kockázatkezelési terv”: az importőr 
írásbeli válasza az ellátási láncban 
azonosított kockázatokra, az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásának14

III. melléklete alapján;

törölve

__________________
14 Az OECD útmutatása a konfliktusok 
által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról: második 
kiadás, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Indokolás

A sorrend megváltozása miatt.

Módosítás 235
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „kockázatkezelési terv”: az importőr 
írásbeli válasza az ellátási láncban 
azonosított kockázatokra, az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásának14

III. melléklete alapján;

törölve
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__________________
14 Az OECD útmutatása a konfliktusok 
által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról: második 
kiadás, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Indokolás

A sorrend megváltozása miatt.

Módosítás 236
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „kockázatkezelési terv”: az importőr
írásbeli válasza az ellátási láncban 
azonosított kockázatokra, az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásának14

III. melléklete alapján;

l) „kockázatkezelési terv”: a piaci szereplő
írásbeli válasza az ellátási láncban az 5. 
cikk a) pontja alapján azonosított 
kockázatokra, az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatásának14 III. melléklete
szerint;

__________________ __________________
14 Az OECD útmutatása a konfliktusok 
által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról: második 
kiadás, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

14 Az OECD útmutatása a konfliktusok 
által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról: második 
kiadás, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en
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Módosítás 237
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „kockázatkezelési terv”: az importőr
írásbeli válasza az ellátási láncban 
azonosított kockázatokra, az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásának14

III. melléklete alapján;

l) „kockázatkezelési terv”: a piaci szereplő
írásbeli válasza az ellátási láncban 
azonosított kockázatokra, az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásának14

III. melléklete alapján;

__________________ __________________
14 Az OECD útmutatása a konfliktusok 
által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról: második 
kiadás, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

14 Az OECD útmutatása a konfliktusok 
által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében 
követendő kellő gondosságról: második 
kiadás, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Módosítás 238
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) „upstream”: az ásványok ellátási 
láncának a kitermelési helyüktől a 
kohókig, köztük a finomítókig tartó 
szakasza;

törölve

Or. en

Indokolás

Az erőforrásokkal kapcsolatos szélesebb hatály fényében ez a fogalommeghatározás 
felesleges. Számos olyan, a konfliktusok finanszírozását és az emberi jogi visszaélések 
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fenntartását biztosító ásvány és más erőforrás van, amelyet nem olvasztanak meg vagy 
finomítanak (pl. a szén). Ehelyett adott esetben az ellátási lánc szűk keresztmetszeteire, 
például a kohókra és finomítókra mint „II. melléklet szerinti piaci szereplők” vagy „II. 
melléklet szerinti szereplők” hivatkoznak.

Módosítás 239
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) „upstream”: az ásványok ellátási 
láncának a kitermelési helyüktől a 
kohókig, köztük a finomítókig tartó 
szakasza;

törölve

Or. en

Indokolás

Az erőforrásokkal kapcsolatos szélesebb hatály fényében ez a fogalommeghatározás 
felesleges. Számos olyan, a konfliktusok finanszírozását és az emberi jogi visszaélések 
fenntartását biztosító ásvány és más erőforrás van, amelyet nem olvasztanak meg vagy 
finomítanak (pl. a szén). Ehelyett adott esetben az ellátási lánc szűk keresztmetszeteire, 
például a kohókra és finomítókra mint „Ia. melléklet szerinti piaci szereplők” vagy „Ia. 
melléklet szerinti szereplők” hivatkoznak. 

Módosítás 240
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „a kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási lánc”: az ónt, tantált, volfrámot és 
ezek érceit, valamint aranyat behozó
felelősségteljes importőrök irányítási 
rendszerekhez, kockázatkezeléshez, 

o) „a kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási lánc”: az ónt, tantált, volfrámot és 
ezek érceit, valamint aranyat behozó 
importőrök irányítási rendszerekhez, 
kockázatkezeléshez, harmadik fél által 
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harmadik fél által folytatott 
ellenőrzésekhez és nyilvánosságra 
hozatalhoz kapcsolódó kötelezettségei, 
melyek célja, hogy azonosítsa és kezelje a 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekhez fűződő 
tényleges és lehetséges kockázatokat a 
beszerzési tevékenységeikkel összefüggő 
kedvezőtlen hatások megelőzése vagy 
mérséklése érdekében;

folytatott ellenőrzésekhez és az 
információknak a megfelelő tagállami 
hatóságokhoz történő továbbításához
kapcsolódó kötelezettségei, melyek célja,
hogy azonosítsa és kezelje a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekhez fűződő tényleges és lehetséges 
kockázatokat a beszerzési 
tevékenységeikkel összefüggő kedvezőtlen 
hatások megelőzése vagy mérséklése 
érdekében;

Or. de

Módosítás 241
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „a kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási lánc”: az ónt, tantált, volfrámot és 
ezek érceit, valamint aranyat behozó 
felelősségteljes importőrök irányítási 
rendszerekhez, kockázatkezeléshez, 
harmadik fél által folytatott
ellenőrzésekhez és nyilvánosságra 
hozatalhoz kapcsolódó kötelezettségei, 
melyek célja, hogy azonosítsa és kezelje a 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekhez fűződő 
tényleges és lehetséges kockázatokat a 
beszerzési tevékenységeikkel összefüggő 
kedvezőtlen hatások megelőzése vagy 
mérséklése érdekében;

o) „a kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási lánc”: a piaci szereplőknek az
irányítási rendszereikhez, a
kockázatkezeléshez, a harmadik fél által
végzett ellenőrzésekhez és adott esetben
nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 
kötelezettségei, melyek célja, hogy 
azonosítsa, kezelje és jelentse a 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekhez fűződő 
tényleges és lehetséges kockázatokat a 
beszerzési tevékenységeikkel összefüggő 
kedvezőtlen hatások megelőzése vagy 
mérséklése érdekében;

Or. en

Módosítás 242
Pablo Zalba Bidegain
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „a kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási lánc”: az ónt, tantált, volfrámot és 
ezek érceit, valamint aranyat behozó
felelősségteljes importőrök irányítási 
rendszerekhez, kockázatkezeléshez, 
harmadik fél által folytatott 
ellenőrzésekhez és nyilvánosságra 
hozatalhoz kapcsolódó kötelezettségei, 
melyek célja, hogy azonosítsa és kezelje a 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekhez fűződő 
tényleges és lehetséges kockázatokat a 
beszerzési tevékenységeikkel összefüggő 
kedvezőtlen hatások megelőzése vagy 
mérséklése érdekében;

o) „a kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási lánc”: az ónnal, tantállal, 
volfrámmal és ezek érceivel, valamint
arannyal foglalkozó felelősségteljes piaci 
szereplők irányítási rendszerekhez, 
kockázatkezeléshez, harmadik fél által 
folytatott ellenőrzésekhez és 
nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 
kötelezettségei, melyek célja, hogy 
azonosítsa és kezelje a konfliktusok által 
érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekhez fűződő tényleges és lehetséges 
kockázatokat a beszerzési 
tevékenységeikkel összefüggő kedvezőtlen 
hatások megelőzése vagy mérséklése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 243
Marielle de Sarnez

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – t p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „felelősségteljes kohók vagy 
finomítók”: a felelősségteljes importőrök 
ellátási láncában szereplő kohók vagy 
finomítók;

p) „kohók vagy finomítók”: a 
felelősségteljes importőrök ellátási 
láncában szereplő kohók vagy finomítók;

Or. fr

Indokolás

Az európai kohók és finomítók kötelezően alkalmazzák a rendeletet.
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Módosítás 244
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „felelősségteljes kohók vagy 
finomítók”: a felelősségteljes importőrök 
ellátási láncában szereplő kohók vagy
finomítók;

p) „felelősségteljes upstream szereplők”:
olyan upstream szereplő, aki megfelel az 
OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásának, és a 7. cikk (3) 
bekezdésével vagy a 7. cikk (7) 
bekezdésével összhangban benyújtotta az 
ellenőrzési jelentéseket;

Or. en

Módosítás 245
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „felelősségteljes kohók vagy 
finomítók”: a felelősségteljes importőrök
ellátási láncában szereplő kohók vagy 
finomítók;

p) „felelősségteljes kohók vagy 
finomítók”: a felelősségteljes piaci 
szereplők ellátási láncában szereplő kohók 
vagy finomítók;

Or. en

Módosítás 246
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) „mikrovállalkozás”: a Bizottság 
2003/361/CE 1a ajánlása értelmében olyan 
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vállalkozások, amelyek maximum 10 főt 
foglalkoztatnak és éves forgalmuk vagy 
mérlegük nem haladja meg a 2 millió 
eurót;

_______________
1a A mikro-, kis és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló, 2003. május 3-i 
2003/361/CEK bizottsági ajánlás (HL L 
124., 2003.5.20, 36. o.).

Or. it

Módosítás 247
Paul Rübig, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „illetékes tagállami hatóságok”: egy
vagy több hatóság, melyet ellenőrzési 
hatáskörrel és ismeretekkel ruháznak fel a 
nyersanyagok és az ipari folyamatok 
vonatkozásában.

q) „uniós szintű illetékes hatóság”: egy
uniós szintű hatóság, melyet ellenőrzési 
hatáskörrel és ismeretekkel ruháznak fel a 
nyersanyagok és az ipari folyamatok 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 248
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „illetékes tagállami hatóságok”: egy 
vagy több hatóság, melyet ellenőrzési 
hatáskörrel és ismeretekkel ruháznak fel a 
nyersanyagok és az ipari folyamatok 
vonatkozásában.

q) „illetékes tagállami hatóságok”: egy 
vagy több hatóság, melyet ellenőrzési 
hatáskörrel és ismeretekkel ruháznak fel a 
nyersanyagok és az ipari folyamatok, 
valamint az emberi jogok vonatkozásában, 
beleértve annak fontosságát is, hogy 
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megvédjék a nők és gyermekek életét a 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekben.

Or. en

Módosítás 249
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „illetékes tagállami hatóságok”: egy 
vagy több hatóság, melyet ellenőrzési 
hatáskörrel és ismeretekkel ruháznak fel a 
nyersanyagok és az ipari folyamatok 
vonatkozásában.

q) „illetékes tagállami hatóságok”: egy 
vagy több hatóság, melyet ellenőrzési és 
vizsgálati hatáskörrel és ismeretekkel 
ruháznak fel a nyersanyagok és az ipari 
folyamatok vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 250
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „illetékes tagállami hatóságok”: egy 
vagy több hatóság, melyet ellenőrzési 
hatáskörrel és ismeretekkel ruháznak fel a 
nyersanyagok és az ipari folyamatok 
vonatkozásában.

q) „illetékes tagállami hatóságok”: egy 
vagy több hatóság, melyet ellenőrzési és 
vizsgálati hatáskörrel és ismeretekkel 
ruháznak fel a nyersanyagok és az ipari 
folyamatok vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 251
Joachim Schuster
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – t q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „illetékes tagállami hatóságok”: egy
vagy több hatóság, melyet ellenőrzési 
hatáskörrel és ismeretekkel ruháznak fel a 
nyersanyagok és az ipari folyamatok 
vonatkozásában.

q) „illetékes tagállami hatóságok”: egy
kijelölt hatóság, amelynek az 
importőröknek be kell nyújtaniuk a 
rendeletnek való megfelelésre vonatkozó 
bizonyítékokat.

Or. de

Módosítás 252
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

qa) „üzleti titoktartás és egyéb versennyel 
kapcsolatos megfontolások”: az árral 
kapcsolatos információk és a beszállítói 
kapcsolatok, az ezt követő, folyamatosan 
alakuló értelmezés sérelme nélkül; 
minden információt az intézményesített 
regionális vagy globális mechanizmusok 
rendelkezésére bocsátanak, amint azok 
létrejöttek azzal a megbízatással, hogy 
információkat gyűjtsenek és dolgozzanak 
fel a konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványokról;

Or. en

Módosítás 253
Daniel Caspary

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

qa) „ágazati program”: a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánccal 
kapcsolatos önkéntes eljárások, eszközök 
vagy mechanizmusok kombinációja, 
amelyet az adott ágazati szövetség dolgoz 
ki és felügyel, beleértve a harmadik felek 
által végzett megfelelőségértékelést is;

Or. en

Módosítás 254
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

qa) újrahasznosított fémek”: visszanyert 
végfelhasználói vagy fogyasztói 
felhasználás utáni termékek, illetve a 
termékgyártás során keletkezett selejtből 
feldolgozott termékek; az 
„újrahasznosított fémek” magukban 
foglalják a felesleges, elavult, hibás és 
selejt fémeket, amelyek alkalmasak a az 
ón, a tantál, a volfrám és/vagy arany 
gyártása során való újrahasznosításra; a 
részben feldolgozott, feldolgozatlan 
ásványok, illetve a valamely más ércből 
származó melléktermék nem minősülnek 
újrahasznosított fémnek;

Or. en

Módosítás 255
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

qb) „mikrovállalkozás”: a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról 
szóló, 2003. május 6-i bizottsági 
ajánlásban meghatározott vállalkozás, 
amely kevesebb mint 10 személyt 
foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja 
meg a 2 millió eurót;

Or. en

Módosítás 256
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

qa) „ágazati program”: a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánccal 
kapcsolatos eljárások, eszközök vagy 
mechanizmusok kombinációja, amelyet az 
adott ágazati szövetség dolgoz ki és 
felügyel, beleértve a harmadik felek által 
végzett ellenőrzéseket is;

Or. en

Módosítás 257
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

qc) „az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatása”: a konfliktusok 
által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
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térségekből származó ásványok felelős 
ellátási láncára vonatkozó, a kellő 
gondosságról szóló OECD-útmutatások: 
második kiadás, OECD Publishing
(OECD [2013])1a, ideértve valamennyi –
adott esetben időszakonként módosított 
vagy más jogszabályokkal felváltott –
tanácsi határozatot, mellékletet és 
kiegészítést;

Or. en

Módosítás 258
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségteljes importőr minősítés 
öntanúsítás alapján

A piaci szereplők kötelezettségei 

Or. en

Módosítás 259
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségteljes importőr minősítés 
öntanúsítás alapján

A piaci szereplők kötelezettségei 

Or. en

Módosítás 260
Joachim Schuster
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségteljes importőr minősítés 
öntanúsítás alapján

A konfliktusok által érintett térségek 
meghatározásának folyamata

Or. de

Módosítás 261
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségteljes importőr minősítés
öntanúsítás alapján

A felelősségteljes importőr minősítés
nyilatkozat alapján

Or. en

Indokolás

E rendelet alkalmazásában a „nyilatkozat” kifejezés helyénvalóbb, mint az „öntanúsítás”.

Módosítás 262
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségteljes importőr minősítés 
öntanúsítás alapján

A piaci szereplők rugalmas kötelezettségei

Or. en
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Módosítás 263
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségteljes importőr minősítés 
öntanúsítás alapján

A felelősségteljes piaci szereplő minősítés 
öntanúsítás alapján

Or. en

Módosítás 264
Paul Rübig, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelet hatálya alá tartozó bármely 
ásvány- vagy fémimportőr öntanúsítás 
alapján felelősségteljes importőrnek 
minősülhet, amennyiben nyilatkozatot tesz
valamely illetékes tagállami hatóságnak, 
hogy teljesíti a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében az e 
rendeletben rögzített kötelezettségeket. A 
nyilatkozat dokumentációt tartalmaz, 
melyben az importőr megerősíti, hogy 
teljesíti a kötelezettségeket, továbbá 
mellékeli a független harmadik fél által 
folytatott ellenőrzések eredményeit.

(1) A rendelet hatálya alá tartozó bármely 
ásvány- vagy fémimportőr öntanúsítás 
alapján felelősségteljes importőrnek 
minősülhet, amennyiben nyilatkozatot tesz
az uniós szintű illetékes hatóságnak, hogy 
teljesíti a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében az e 
rendeletben rögzített kötelezettségeket. A 
nyilatkozat dokumentációt tartalmaz, 
melyben az importőr megerősíti, hogy 
teljesíti a kötelezettségeket, továbbá 
mellékeli a független harmadik fél által 
folytatott ellenőrzések eredményeit.

Or. en

Módosítás 265
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelet hatálya alá tartozó bármely 
ásvány- vagy fémimportőr öntanúsítás 
alapján felelősségteljes importőrnek 
minősülhet, amennyiben nyilatkozatot tesz 
valamely illetékes tagállami hatóságnak, 
hogy teljesíti a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében az e
rendeletben rögzített kötelezettségeket. A
nyilatkozat dokumentációt tartalmaz, 
melyben az importőr megerősíti, hogy 
teljesíti a kötelezettségeket, továbbá 
mellékeli a független harmadik fél által 
folytatott ellenőrzések eredményeit.

(1) A kellő gondosságra vonatkozó 
OECD-útmutatással összhangban a piaci 
szereplőknek minden ésszerű lépést és 
jóhiszemű erőfeszítést meg kell tenniük a
kellő gondosság gyakorlásával 
kapcsolatos, a 4. és 5. cikk szerinti 
kötelezettségeiknek teljesítése érdekében. 
Valamennyi piaci szereplőnek 
gondoskodnia kell arról, hogy fokozatos, 
mérhető és időbeni javulást ér el az e
kötelezettségeinek való megfelelés 
tekintetében. A megfelelő kellő gondosság 
jellege és mértéke a sajátos helyzettől 
függ, és különféle tényezők befolyásolják, 
így például a piaci szereplőnek az ellátási 
láncban elfoglalt helye, a piaci szereplő 
mérete, a piaci szereplő tevékenységeinek 
színhelye, az adott országbeli helyzet, 
valamint az érintett termékek vagy 
szolgáltatások ágazata és jellege.

Or. en

Indokolás

Az új (1) bekezdés az OECD kellő gondosságra vonatkozó iránymutatásának szövegét tükrözi, 
azzal az elvárással együtt, hogy a társaságoknak mérhető és fokozatos előrehaladást kell 
elérniük a kellő gondosság elvének gyakorlása tekintetében.

Módosítás 266
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelet hatálya alá tartozó bármely 
ásvány- vagy fémimportőr öntanúsítás 
alapján felelősségteljes importőrnek 

(1) A kellő gondosságra vonatkozó 
OECD-útmutatással összhangban a piaci 
szereplőknek minden ésszerű lépést és 
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minősülhet, amennyiben nyilatkozatot tesz 
valamely illetékes tagállami hatóságnak, 
hogy teljesíti a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében az e
rendeletben rögzített kötelezettségeket. A
nyilatkozat dokumentációt tartalmaz, 
melyben az importőr megerősíti, hogy 
teljesíti a kötelezettségeket, továbbá 
mellékeli a független harmadik fél által 
folytatott ellenőrzések eredményeit.

jóhiszemű erőfeszítést meg kell tenniük a
kellő gondosság gyakorlásával 
kapcsolatos, a 4. és 5. cikk szerinti 
kötelezettségeiknek teljesítése érdekében. 
Valamennyi piaci szereplőnek 
gondoskodnia kell arról, hogy fokozatos, 
mérhető és időbeni javulást ér el az e
kötelezettségeinek való megfelelés 
tekintetében. A megfelelő kellő gondosság 
jellege és mértéke a sajátos helyzettől 
függ, és különféle tényezők befolyásolják, 
így például a piaci szereplőnek az ellátási 
láncban elfoglalt helye, a piaci szereplő 
mérete, a piaci szereplő tevékenységeinek 
színhelye, az adott országbeli helyzet, 
valamint az érintett termékek vagy 
szolgáltatások ágazata és jellege.

Or. en

Indokolás

Az új (1) bekezdés az OECD kellő gondosságra vonatkozó iránymutatásának szövegét tükrözi, 
azzal az elvárással együtt, hogy a társaságoknak mérhető és fokozatos előrehaladást kell 
elérniük a kellő gondosság elvének gyakorlása tekintetében.

Módosítás 267
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelet hatálya alá tartozó bármely 
ásvány- vagy fémimportőr öntanúsítás 
alapján felelősségteljes importőrnek
minősülhet, amennyiben nyilatkozatot tesz 
valamely illetékes tagállami hatóságnak, 
hogy teljesíti a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében az e 
rendeletben rögzített kötelezettségeket. A 
nyilatkozat dokumentációt tartalmaz, 
melyben az importőr megerősíti, hogy 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó bármely 
ásvány- vagy fémimportőr felelősségteljes 
importőrnek nyilváníthatja magát, 
amennyiben nyilatkozatot tesz valamely 
illetékes tagállami hatóságnak, hogy 
teljesíti a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében az e 
rendeletben rögzített kötelezettségeket. A 
nyilatkozat dokumentációt tartalmaz, 
melyben az importőr megerősíti, hogy 
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teljesíti a kötelezettségeket, továbbá 
mellékeli a független harmadik fél által 
folytatott ellenőrzések eredményeit.

teljesíti a kötelezettségeket, továbbá 
mellékeli a független harmadik fél által 
folytatott ellenőrzések eredményeit.

Or. en

Indokolás

E rendelet alkalmazásában a „nyilatkozat” kifejezés helyénvalóbb, mint az „öntanúsítás”.

Módosítás 268
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelet hatálya alá tartozó bármely 
ásvány- vagy fémimportőr öntanúsítás 
alapján felelősségteljes importőrnek
minősülhet, amennyiben nyilatkozatot tesz 
valamely illetékes tagállami hatóságnak, 
hogy teljesíti a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében az e 
rendeletben rögzített kötelezettségeket. A 
nyilatkozat dokumentációt tartalmaz, 
melyben az importőr megerősíti, hogy 
teljesíti a kötelezettségeket, továbbá 
mellékeli a független harmadik fél által 
folytatott ellenőrzések eredményeit.

(1) A rendelet hatálya alá tartozó bármely 
ásvány- vagy fémimportőr öntanúsítás 
alapján felelősségteljes importőrnek
minősül, amennyiben nyilatkozatot tesz 
valamely illetékes tagállami hatóságnak, 
hogy teljesíti a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében az e 
rendeletben rögzített kötelezettségeket. A 
nyilatkozat dokumentációt tartalmaz, 
melyben az importőr megerősíti, hogy 
teljesíti a kötelezettségeket, továbbá 
mellékeli a független harmadik fél által 
folytatott ellenőrzések eredményeit.

Or. en

Módosítás 269
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A rendelet hatálya alá tartozó bármely 1. A konfluktusokkal érintett, újonnan 
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ásvány- vagy fémimportőr öntanúsítás 
alapján felelősségteljes importőrnek 
minősülhet, amennyiben nyilatkozatot tesz 
valamely illetékes tagállami hatóságnak, 
hogy teljesíti a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében az e 
rendeletben rögzített kötelezettségeket. A 
nyilatkozat dokumentációt tartalmaz, 
melyben az importőr megerősíti, hogy 
teljesíti a kötelezettségeket, továbbá 
mellékeli a független harmadik fél által 
folytatott ellenőrzések eredményeit.

létrejövő térségek meghatározása az 
Európai Bizottság, az Európai Parlament, 
az illetékes tagállami hatóságok és a civil 
társadalmi szereplők közötti párbeszéd 
során alakul ki.

Or. de

Módosítás 270
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelet hatálya alá tartozó bármely 
ásvány- vagy fémimportőr öntanúsítás 
alapján felelősségteljes importőrnek 
minősülhet, amennyiben nyilatkozatot tesz 
valamely illetékes tagállami hatóságnak, 
hogy teljesíti a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében az e
rendeletben rögzített kötelezettségeket. A
nyilatkozat dokumentációt tartalmaz, 
melyben az importőr megerősíti, hogy 
teljesíti a kötelezettségeket, továbbá 
mellékeli a független harmadik fél által 
folytatott ellenőrzések eredményeit.

(1) A piaci szereplőknek minden ésszerű 
lépést és jóhiszemű erőfeszítést meg kell 
tenniük a kellő gondosság gyakorlásával 
kapcsolatos, a 4. és 5. cikk szerinti 
kötelezettségeiknek teljesítése érdekében. 
Valamennyi piaci szereplőnek 
gondoskodnia kell arról, hogy fokozatos, 
mérhető és időbeni javulást ér el az e
kötelezettségeinek való megfelelés 
tekintetében. A megfelelő kellő gondosság 
jellege és mértéke a sajátos helyzettől 
függ, és különféle tényezők befolyásolják, 
így például a piaci szereplőnek az ellátási 
láncban elfoglalt helye, a piaci szereplő 
mérete, a piaci szereplő tevékenységeinek 
színhelye, az adott országbeli helyzet, 
valamint az érintett termékek vagy 
szolgáltatások ágazata és jellege. Különös 
figyelmet kell fordítani a mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősülő 
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downstream piaci szereplők helyzetére.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások szempontjából fontos, és azt a 
4. és 5. cikk módosításával összefüggésben kell értelmezni.

Módosítás 271
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelet hatálya alá tartozó bármely
ásvány- vagy fémimportőr öntanúsítás 
alapján felelősségteljes importőrnek 
minősülhet, amennyiben nyilatkozatot tesz 
valamely illetékes tagállami hatóságnak, 
hogy teljesíti a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében az e 
rendeletben rögzített kötelezettségeket. A 
nyilatkozat dokumentációt tartalmaz, 
melyben az importőr megerősíti, hogy 
teljesíti a kötelezettségeket, továbbá 
mellékeli a független harmadik fél által 
folytatott ellenőrzések eredményeit.

(1) A rendelet hatálya alá tartozó bármely
ásvánnyal vagy fémmel foglalkozó piaci 
szereplő öntanúsítás alapján 
felelősségteljes piaci szereplőnek minősül, 
amennyiben nyilatkozatot tesz valamely 
illetékes tagállami hatóságnak, hogy 
teljesíti a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében az e 
rendeletben rögzített kötelezettségeket. A 
nyilatkozat dokumentációt tartalmaz, 
melyben a piaci szereplő megerősíti, hogy 
teljesíti a kötelezettségeket, továbbá 
mellékeli a független harmadik fél által 
folytatott ellenőrzések eredményeit.

Or. en

Módosítás 272
Alessia Maria Mosca

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azoknak a mikrovállalkozásoknak, 
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amelyek öntanúsítás alapján 
felelősségteljes importőrnek kívánnak 
minősülni, követniük kell a következő 
cikkekben felsorolt iránymutatásokat, 
azonban mentesülnek a 4. cikk f) 
pontjának iv. és v. alpontjában és a g) 
pontjának v. és vi. alpontjában, az 5. cikk 
b) pontjában, valamint a 7. cikk (2) és (3) 
bekezdésében megfogalmazott 
kötelezettségek alól.

Or. it

Módosítás 273
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendelet hatálya alá tartozó ásvány 
vagy fém behozatalát végző, öntanúsító 
felelősségteljes importőrök megfeleljenek 
az e rendelet 4., 5., 6. és 7. cikke szerinti 
kötelezettségeiknek.

törölve

Or. en

Módosítás 274
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 

törölve
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folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendelet hatálya alá tartozó ásvány 
vagy fém behozatalát végző, öntanúsító 
felelősségteljes importőrök megfeleljenek 
az e rendelet 4., 5., 6. és 7. cikke szerinti 
kötelezettségeiknek.

Or. en

Módosítás 275
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendelet hatálya alá tartozó ásvány 
vagy fém behozatalát végző, öntanúsító 
felelősségteljes importőrök megfeleljenek 
az e rendelet 4., 5., 6. és 7. cikke szerinti 
kötelezettségeiknek.

törölve

Or. en

Módosítás 276
Paul Rübig, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes tagállami hatóságok
megfelelő utólagos ellenőrzéseket
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendelet hatálya alá tartozó ásvány 
vagy fém behozatalát végző, öntanúsító 
felelősségteljes importőrök megfeleljenek 
az e rendelet 4., 5., 6. és 7. cikke szerinti 

(2) Az uniós szintű illetékes hatóság
megfelelő utólagos ellenőrzéseket folytat
annak biztosítása érdekében, hogy a 
rendelet hatálya alá tartozó ásvány vagy 
fém behozatalát végző, öntanúsító 
felelősségteljes importőrök megfeleljenek 
az e rendelet 4., 5., 6. és 7. cikke szerinti 
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kötelezettségeiknek. kötelezettségeiknek.

Or. en

Módosítás 277
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk

(2) Az illetékes tagállami hatóságok
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendelet hatálya alá tartozó ásvány 
vagy fém behozatalát végző, öntanúsító 
felelősségteljes importőrök megfeleljenek 
az e rendelet 4., 5., 6. és 7. cikke szerinti 
kötelezettségeiknek.

Az illetékes tagállami hatóságok 
ellenőrzéseket folytatnak annak biztosítása 
érdekében, hogy a rendelet hatálya alá 
tartozó ásvány vagy fém importőrei
megfeleljenek az e rendelet 4., 5., 6. és 7. 
cikke szerinti kötelezettségeiknek.

Or. de

Módosítás 278
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendelet hatálya alá tartozó ásvány 
vagy fém behozatalát végző, öntanúsító
felelősségteljes importőrök megfeleljenek 
az e rendelet 4., 5., 6. és 7. cikke szerinti 
kötelezettségeiknek.

(2) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendelet hatálya alá tartozó ásvány 
vagy fém behozatalát végző, magukról 
nyilatkozatot tevő felelősségteljes 
importőrök megfeleljenek az e rendelet 4., 
5., 6. és 7. cikke szerinti 
kötelezettségeiknek.
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Or. en

Indokolás

E rendelet alkalmazásában a „nyilatkozat” kifejezés helyénvalóbb, mint az „öntanúsítás”.

Módosítás 279
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendelet hatálya alá tartozó ásvány 
vagy fém behozatalát végző, öntanúsító 
felelősségteljes importőrök megfeleljenek 
az e rendelet 4., 5., 6. és 7. cikke szerinti 
kötelezettségeiknek.

(2) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendelet hatálya alá tartozó ásvány 
vagy fém behozatalát végző, öntanúsító 
felelősségteljes piaci szereplők
megfeleljenek az e rendelet 4., 5., 6. és 7. 
cikke szerinti kötelezettségeiknek.

Or. en

Módosítás 280
Nicola Danti

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mikrovállalkozásokat ki kell zárni e 
rendelet hatálya és e rendeletben foglalt 
kötelezettségek alól.

Or. it

Módosítás 281
Bernd Lange
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Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk

Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat és fémeket tartalmazó 
termékek importőrei az illetékes tagállami 
hatóság felé bizonyítják, hogy a 
termékben lévő ásványok és fémek 
megfelelnek e rendelet követelményeinek. 
A Dodd-Frank-törvény szerinti tanúsítás 
bizonyítékát e cikk értelmében el kell 
fogadni.

Or. de

Módosítás 282
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőrök:

Az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásával összhangban minden piaci 
szereplő:

Or. en

Indokolás

A „piaci szereplőre” való hivatkozás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi. 
Az „OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásával összhangban” szövegrész annak 
biztosításához szükséges, hogy az OECD-útmutatásban megállapított részlet bekerüljön a 
rendeletbe, továbbá hogy a piaci szereplők megfeleljenek az OECD-útmutatásban 
megfogalmazott normáknak.

Módosítás 283
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőrök:

Az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásával összhangban minden piaci 
szereplő:

Or. en

Indokolás

A „piaci szereplőre” való hivatkozás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi. 
Az „OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásával összhangban” szövegrész annak 
biztosításához szükséges, hogy az OECD-útmutatásban megállapított részlet bekerüljön a 
rendeletbe, továbbá hogy a piaci szereplők megfeleljenek az OECD-útmutatásban 
megfogalmazott normáknak.

Módosítás 284
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó
felelősségteljes importőrök:

Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
importőrök:

Or. de

Módosítás 285
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőrök:

Az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásával összhangban minden 
upstream piaci szereplő:

Or. en

Indokolás

A 4. cikk minden módosítása arra szolgál, hogy tükrözze a társaságokkal kapcsolatosabb 
szélesebb hatályt, miközben biztosítja, hogy csak az upstream piaci szereplőkre 
vonatkozzanak az OECD-útmutatás szerinti upstream kötelezettségek, a downstream 
vállalatokra pedig csak a rugalmas és a méretüknek megfelelő downstream kötelezettségek 
vonatkozzanak.

Módosítás 286
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőrök:

Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes piaci szereplők:

Or. en

Módosítás 287
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) eljárást alakítanak ki az esetlegesen 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok és fémek ellátási láncára 

a) eljárást alakítanak ki az esetlegesen 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok és fémek ellátási láncára 
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vonatkozóan, melyet egyértelműen 
kommunikálnak a beszállítók és a 
nyilvánosság felé,

vonatkozóan, melyet egyértelműen 
kommunikálnak a beszállítók és a 
nyilvánosság felé, valamint elfogadják az 
arra szolgáló kulcsfontosságú 
intézkedéseket, hogy elkerüljék az olyan 
illegális tevékenységeket, amelyek az
emberi jogok megsértéséhez, valamint a 
nők és gyermekek kizsákmányolásához és 
az ellenük irányuló erőszakhoz vezethet,

Or. en

Módosítás 288
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) eljárást alakítanak ki az esetlegesen 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó
ásványok és fémek ellátási láncára 
vonatkozóan, melyet egyértelműen 
kommunikálnak a beszállítók és a 
nyilvánosság felé,

a) eljárást alakítanak ki az esetlegesen 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó, a 
rendelet hatálya alá tartozó erőforrások
ellátási láncára vonatkozóan, melyet 
egyértelműen kommunikálnak a beszállítók 
és a nyilvánosság felé,

Or. en

Indokolás

A módosítás az erőforrásokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi. Lásd a „rendelet 
hatálya alá tartozó erőforrások” fenti fogalommeghatározását.

Módosítás 289
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) eljárást alakítanak ki az esetlegesen 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó
ásványok és fémek ellátási láncára 
vonatkozóan, melyet egyértelműen 
kommunikálnak a beszállítók és a 
nyilvánosság felé,

a) eljárást alakítanak ki az esetlegesen 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó, a 
rendelet hatálya alá tartozó erőforrások
ellátási láncára vonatkozóan, melyet 
egyértelműen kommunikálnak a beszállítók 
és a nyilvánosság felé,

Or. en

Indokolás

A módosítás az erőforrásokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi. Lásd a „rendelet 
hatálya alá tartozó erőforrások” fenti fogalommeghatározását.

Módosítás 290
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) eljárást alakítanak ki az esetlegesen 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó
ásványok és fémek ellátási láncára 
vonatkozóan, melyet egyértelműen
kommunikálnak a beszállítók és a
nyilvánosság felé,

a) az esetlegesen konfliktusok által érintett 
vagy nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványokra és fémekre
vonatkozóan a kohók és finomítók teljes 
downstream ellátási lánca tekintetében 
igazolják az illetékes tagállami hatóságok 
felé, hogy megfelelnek a kellő gondosság 
elvének és azt egyértelműen
kommunikálják a nyilvánosság felé,

Or. de

Módosítás 291
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) eljárást alakítanak ki az esetlegesen 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó
ásványok és fémek ellátási láncára 
vonatkozóan, melyet egyértelműen 
kommunikálnak a beszállítók és a 
nyilvánosság felé,

a) eljárást alakítanak ki az esetlegesen 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó, a 
rendelet hatálya alá tartozó erőforrások
ellátási láncára vonatkozóan, melyet 
egyértelműen és rendszerszerűen
kommunikálnak a beszállítók és a 
nyilvánosság felé,

Or. en

Módosítás 292
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ellátási láncban alkalmazott 
szakpolitikába beépítik azokat a normákat, 
melyeknek megfelelően a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánc kialakítása 
összhangban áll az ellátási láncban 
alkalmazott szakpolitikai modellben az 
OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatása II. mellékletének megfelelően
megállapított normákkal,

b) az ellátási láncban alkalmazott 
szakpolitikába beépítik azokat a normákat, 
melyeknek megfelelően a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánc kialakítása 
összhangban áll az ellátási láncban 
alkalmazott szakpolitikai modellben 
megállapított normákkal,

Or. en

Indokolás

Lásd „az ellátási láncban alkalmazott szakpolitikai modell” módosított 
fogalommeghatározását. Az OECD-útmutatás II. mellékletére való hivatkozás most már 
felesleges.
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Módosítás 293
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ellátási láncban alkalmazott 
szakpolitikába beépítik azokat a normákat, 
melyeknek megfelelően a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánc kialakítása 
összhangban áll az ellátási láncban 
alkalmazott szakpolitikai modellben az 
OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatása II. mellékletének megfelelően
megállapított normákkal,

b) az ellátási láncban alkalmazott 
szakpolitikába beépítik azokat a normákat, 
melyeknek megfelelően a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánc kialakítása 
összhangban áll az ellátási láncban 
alkalmazott szakpolitikai modellben 
megállapított normákkal,

Or. en

Indokolás

Lásd „az ellátási láncban alkalmazott szakpolitikai modell” módosított 
fogalommeghatározását. Az OECD-útmutatás II. mellékletére való hivatkozás most már 
felesleges.

Módosítás 294
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) belső irányítási rendszereiket úgy 
alakítják ki, hogy azok támogassák a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncot, ehhez vezető beosztású 
munkatársaikat megbízzák a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
folyamatainak felügyeletével és a 
nyilvántartások legalább 5 évig történő 
megőrzésével,

c) belső irányítási rendszereiket úgy 
alakítják ki, hogy azok támogassák a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncot, ehhez – többek között – vezető 
beosztású munkatársaikat megbízzák a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánc folyamatainak felügyeletével és a 
nyilvántartások legalább 10 évig történő 
megőrzésével,
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Or. en

Indokolás

A „többek között” szövegrész annak biztosításához szükséges, hogy az OECD-útmutatásban 
megállapított részlet bekerüljön a rendeletbe. A vállalatokkal szemben elvárás, hogy másként 
alakítsák ki belső irányítási rendszereiket, és ne csak a felelősséget ruházzák rá vezető 
beosztású munkatársaikra. Lásd például az ónra, tantálra és volfrámra vonatkozó 
kiegészítések 1. B. lépését (45. o.). A 10 évre történő módosítás más rendeletek követelményeit 
tükrözi.

Módosítás 295
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) belső irányítási rendszereiket úgy 
alakítják ki, hogy azok támogassák a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncot, ehhez vezető beosztású 
munkatársaikat megbízzák a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
folyamatainak felügyeletével és a 
nyilvántartások legalább 5 évig történő 
megőrzésével,

c) belső irányítási rendszereiket úgy 
alakítják ki, hogy azok támogassák a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncot, ehhez – többek között – vezető 
beosztású munkatársaikat megbízzák a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánc folyamatainak felügyeletével és a 
nyilvántartások legalább 5 évig történő 
megőrzésével,

Or. en

Indokolás

A „többek között” szövegrész annak biztosításához szükséges, hogy az OECD-útmutatásban 
megállapított részlet bekerüljön a rendeletbe. A vállalatokkal szemben elvárás, hogy másként 
alakítsák ki belső irányítási rendszereiket, és ne csak a felelősséget ruházzák rá vezető 
beosztású munkatársaikra. Lásd például az ónra, tantálra és volfrámra vonatkozó 
kiegészítések 1. B. lépését (45. o.).

Módosítás 296
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) létrehozzák az erőforrások ellátási 
láncának ellenőrző és átláthatósági 
rendszerét, amely kiterjed az ellátási 
láncban megtalálható, a II. melléklet 
szerinti piaci szereplők azonosítására is, 
amit az iparág által meghatározott 
programokban való részvétellel lehet 
elvégezni,

Or. en

Indokolás

Lásd „az ellátási láncban alkalmazott szakpolitikai modell” 2. cikkben szereplő 
fogalommeghatározását.

Módosítás 297
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) létrehozzák az erőforrások ellátási 
láncának ellenőrző és átláthatósági 
rendszerét, amely kiterjed az ellátási 
láncban megtalálható, az Ia. melléklet 
szerinti piaci szereplők azonosítására is, 
amit az iparág által meghatározott 
programokban való részvétellel lehet 
elvégezni,

Or. en
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Indokolás

Lásd „az ellátási láncban alkalmazott szakpolitikai modell” 2. cikkben szereplő 
fogalommeghatározását.

Módosítás 298
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) oly módon erősítik kapcsolataikat a 
beszállítókkal, hogy szerződéseikbe és 
megállapodásaikba a kellő gondosságra 
vonatkozó OECD-útmutatás II. 
mellékletének megfelelően beépítik az 
ellátási láncban alkalmazott 
szakpolitikájukat,

d) oly módon erősítik kapcsolataikat a 
beszállítókkal, hogy – többek között –
szerződéseikbe és megállapodásaikba az 
ellátási láncban alkalmazott szakpolitikai 
modellnek megfelelően beépítik az ellátási 
láncban alkalmazott szakpolitikájukat,

Or. en

Módosítás 299
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) oly módon erősítik kapcsolataikat a 
beszállítókkal, hogy szerződéseikbe és 
megállapodásaikba a kellő gondosságra 
vonatkozó OECD-útmutatás II. 
mellékletének megfelelően beépítik az 
ellátási láncban alkalmazott 
szakpolitikájukat,

d) oly módon erősítik kapcsolataikat a 
beszállítókkal, hogy szerződéseikbe és 
megállapodásaikba adott esetben önkéntes 
alapon a kellő gondosságra vonatkozó 
OECD-útmutatás II. mellékletének 
megfelelően beépítik az ellátási láncban 
alkalmazott szakpolitikájukat,

Or. en
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Indokolás

Nem helyénvaló az e rendelet alkalmazásában előírt összes lehetséges körülmény között 
jogszabályban arra kötelezni a vállalatokat, hogy bizonyos szerződésekbe meghatározott 
záradékokat illesszenek be. Miközben ezt ösztönözni kell, a döntést az érintett vállalat 
mérlegelésére kell bízni.

Módosítás 300
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) oly módon erősítik kapcsolataikat a 
beszállítókkal, hogy szerződéseikbe és 
megállapodásaikba a kellő gondosságra 
vonatkozó OECD-útmutatás II. 
mellékletének megfelelően beépítik az 
ellátási láncban alkalmazott 
szakpolitikájukat,

d) oly módon erősítik kapcsolataikat a 
beszállítókkal, hogy – többek között –
szerződéseikbe és megállapodásaikba az 
ellátási láncban alkalmazott szakpolitikai 
modellnek megfelelően beépítik az ellátási 
láncban alkalmazott szakpolitikájukat,

Or. en

Módosítás 301
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) oly módon erősítik kapcsolataikat a 
beszállítókkal, hogy szerződéseikbe és 
megállapodásaikba a kellő gondosságra 
vonatkozó OECD-útmutatás II. 
mellékletének megfelelően beépítik az 
ellátási láncban alkalmazott 
szakpolitikájukat,

d) oly módon erősítik kapcsolataikat a 
beszállítókkal, hogy – többek között –
szerződéseikbe és megállapodásaikba a 
kellő gondosságra vonatkozó OECD-
útmutatás II. mellékletének megfelelően 
beépítik az ellátási láncban alkalmazott 
szakpolitikájukat, és adott esetben a kellő 
gondossággal kapcsolatos teljesítmény 
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javítása érdekében támogatják a 
beszállítókat a kapacitásépítésben,

Or. en

Módosítás 302
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) panaszkezelési mechanizmust hoznak 
létre vállalati szinten, amely korai 
kockázattudatosítási előrejelző 
rendszerként szolgál, vagy e célból más 
vállalatokkal vagy szervezetekkel 
együttműködnek, vagy egyszerűsítik a 
külső szakértő vagy szerv (pl. ombudsman)
igénybevételének lehetőségét,

e) panaszkezelési mechanizmust hoznak 
létre vállalati szinten – vagy az iparág 
egészére kiterjedően –, amely korai 
kockázattudatosítási előrejelző 
rendszerként szolgál, vagy egyszerűsítik az 
európai ombudsman igénybevételének 
lehetőségét,

Or. en

Módosítás 303
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) panaszkezelési mechanizmust hoznak 
létre vállalati szinten, amely korai 
kockázattudatosítási előrejelző 
rendszerként szolgál, vagy e célból más 
vállalatokkal vagy szervezetekkel 
együttműködnek, vagy egyszerűsítik a 
külső szakértő vagy szerv (pl. 
ombudsman) igénybevételének 
lehetőségét,

e) panaszkezelési mechanizmust hoznak 
létre vállalati szinten – vagy az iparág 
egészére kiterjedően –, amely korai 
kockázattudatosítási előrejelző 
rendszerként szolgál,
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Or. en

Módosítás 304
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) panaszkezelési mechanizmust hoznak 
létre vállalati szinten, amely korai 
kockázattudatosítási előrejelző 
rendszerként szolgál, vagy e célból más 
vállalatokkal vagy szervezetekkel 
együttműködnek, vagy egyszerűsítik a 
külső szakértő vagy szerv (pl. 
ombudsman) igénybevételének 
lehetőségét,

e) panaszkezelési mechanizmust hoznak 
létre vállalati szinten – vagy az iparág 
egészére kiterjedően –, amely korai 
kockázattudatosítási előrejelző 
rendszerként szolgál,

Or. en

Módosítás 305
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) ásványok tekintetében felügyeleti láncot 
vagy az ellátási láncra vonatkozó 
nyomkövethetőségi rendszert hoznak létre, 
mely dokumentációval alátámasztva az 
alábbi információkat bocsátja 
rendelkezésre:

törölve

i. az ásvány megnevezése, beleértve a 
kereskedelmi nevet és a típust,

ii. az importőr beszállítójának neve és 
címe,

iii. az ásványok származási országa,
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iv. a kitermelés térfogatban vagy 
tömegben kifejezett mennyisége és 
időpontja,

v. amennyiben az ásványok konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származnak, további 
információk, többek között a bányákról, 
ahonnan az ásványok származnak; 
helyszínek, ahol az ásványokat 
konszolidálják, kereskedelembe vonják és 
feldolgozzák; valamint az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásában 
rögzített, upstream vállalatoknak szóló 
konkrét ajánlásaival összhangban 
kifizetett adók, díjak és jogdíjak;

Or. en

Indokolás

A sorrend megváltozása miatt. Lásd a következő bekezdést.

Módosítás 306
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) ásványok tekintetében felügyeleti láncot 
vagy az ellátási láncra vonatkozó 
nyomkövethetőségi rendszert hoznak létre, 
mely dokumentációval alátámasztva az 
alábbi információkat bocsátja 
rendelkezésre:

törölve

i. az ásvány megnevezése, beleértve a 
kereskedelmi nevet és a típust,

ii. az importőr beszállítójának neve és 
címe,

iii. az ásványok származási országa,
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iv. a kitermelés térfogatban vagy 
tömegben kifejezett mennyisége és 
időpontja,

v. amennyiben az ásványok konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származnak, további 
információk, többek között a bányákról, 
ahonnan az ásványok származnak; 
helyszínek, ahol az ásványokat 
konszolidálják, kereskedelembe vonják és 
feldolgozzák; valamint az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásában 
rögzített, upstream vállalatoknak szóló 
konkrét ajánlásaival összhangban 
kifizetett adók, díjak és jogdíjak;

Or. en

Indokolás

A sorrend megváltozása miatt. Lásd a következő bekezdést.

Módosítás 307
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) ásványok tekintetében felügyeleti láncot 
vagy az ellátási láncra vonatkozó 
nyomkövethetőségi rendszert hoznak létre,
mely dokumentációval alátámasztva az 
alábbi információkat bocsátja 
rendelkezésre:

f) ásványok tekintetében felügyeleti láncot 
vagy az ellátási láncra vonatkozó 
nyomkövethetőségi rendszert hoznak létre,
beszállítóitól az alábbi, megfelelő
dokumentációval alátámasztott
információkat gyűjtik be és bocsátják az 
illetékes tagállami hatóságok 
rendelkezésére:

Or. de

Módosítás 308
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) ásványok tekintetében felügyeleti láncot 
vagy az ellátási láncra vonatkozó 
nyomkövethetőségi rendszert hoznak létre, 
mely dokumentációval alátámasztva az 
alábbi információkat bocsátja 
rendelkezésre:

f) felügyeleti láncot vagy az ellátási láncra 
vonatkozó nyomkövethetőségi rendszert 
hoznak létre, mely dokumentációval 
alátámasztva az alábbi információkat 
bocsátja rendelkezésre:

Or. en

Módosítás 309
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az ásvány megnevezése, beleértve a 
kereskedelmi nevet és a típust,

i. az erőforrás megnevezése, beleértve a 
kereskedelmi nevet és a típust,

Or. en

Módosítás 310
Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az ásványok származási országa, törölve

Or. en
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Módosítás 311
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az ásványok származási országa, iii. az erőforrások származási országa,

Or. en

Módosítás 312
Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a kitermelés térfogatban vagy 
tömegben kifejezett mennyisége és 
időpontja,

törölve

Or. en

Módosítás 313
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a kitermelés térfogatban vagy tömegben 
kifejezett mennyisége és időpontja,

iv. a beszerzés térfogatban vagy tömegben 
kifejezett mennyisége és időpontja,

Or. en
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Módosítás 314
Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. amennyiben az ásványok konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származnak, további 
információk, többek között a bányákról, 
ahonnan az ásványok származnak; 
helyszínek, ahol az ásványokat 
konszolidálják, kereskedelembe vonják és 
feldolgozzák; valamint az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásában 
rögzített, upstream vállalatoknak szóló 
konkrét ajánlásaival összhangban 
kifizetett adók, díjak és jogdíjak;

törölve

Or. en

Módosítás 315
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. amennyiben az ásványok konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származnak, további 
információk, többek között a bányákról, 
ahonnan az ásványok származnak; 
helyszínek, ahol az ásványokat
konszolidálják, kereskedelembe vonják és 
feldolgozzák; valamint az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásában 
rögzített, upstream vállalatoknak szóló 
konkrét ajánlásaival összhangban kifizetett 
adók, díjak és jogdíjak;

v. amennyiben az erőforrások konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származnak, további 
információk, többek között a származási 
helyről; helyszínek, ahol az erőforrásokat
konszolidálják, kereskedelembe vonják és 
feldolgozzák; valamint az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásában 
rögzített, upstream vállalatoknak szóló 
konkrét ajánlásaival összhangban kifizetett 
adók, díjak és jogdíjak;

Or. en
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Módosítás 316
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a fémek tekintetében a felügyeleti 
láncra vagy az ellátási láncra vonatkozó 
nyomkövethetőségi rendszert hoznak létre, 
mely dokumentációval alátámasztva az 
alábbi információkat bocsátja 
rendelkezésre:

törölve

i. a fém megnevezése, beleértve a 
kereskedelmi nevet és a típust,

ii. az importőr beszállítójának neve és 
címe,

iii. az importőr ellátási láncában szereplő 
kohók vagy finomítók megnevezése és 
címe,

iv. a kohók vagy finomítók harmadik fél 
által készített ellenőrzési jelentéseinek 
nyilvántartása,

v. a kohók vagy finomítók ellátási 
láncában alkalmazott ásványok 
származási országa,

vi. amennyiben konfliktusok által érintett 
és nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok képezik valamely fém 
alapját, az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatásában rögzített, 
downstream vállalatoknak szóló konkrét 
ajánlásaival összhangban további 
információkat kell rendelkezésre 
bocsátani.

Or. en

Indokolás

Nincs már erre szükség, mert a módosított f) albekezdés mindkét kérdéssel foglalkozik, az 
OECD-útmutatásnak megfelelően.
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Módosítás 317
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a fémek tekintetében a felügyeleti 
láncra vagy az ellátási láncra vonatkozó 
nyomkövethetőségi rendszert hoznak létre, 
mely dokumentációval alátámasztva az 
alábbi információkat bocsátja 
rendelkezésre:

törölve

i. a fém megnevezése, beleértve a 
kereskedelmi nevet és a típust,

ii. az importőr beszállítójának neve és 
címe,

iii. az importőr ellátási láncában szereplő 
kohók vagy finomítók megnevezése és 
címe,

iv. a kohók vagy finomítók harmadik fél 
által készített ellenőrzési jelentéseinek 
nyilvántartása,

v. a kohók vagy finomítók ellátási 
láncában alkalmazott ásványok 
származási országa,

vi. amennyiben konfliktusok által érintett 
és nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok képezik valamely fém 
alapját, az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatásában rögzített, 
downstream vállalatoknak szóló konkrét 
ajánlásaival összhangban további 
információkat kell rendelkezésre 
bocsátani.

Or. en



PE546.838v01-00 188/345 AM\1051627HU.doc

HU

Indokolás

Nincs már erre szükség, mert a módosított f) albekezdés mindkét kérdéssel foglalkozik, az 
OECD-útmutatásnak megfelelően.

Módosítás 318
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a fémek tekintetében a felügyeleti 
láncra vagy az ellátási láncra vonatkozó 
nyomkövethetőségi rendszert hoznak létre, 
mely dokumentációval alátámasztva az 
alábbi információkat bocsátja 
rendelkezésre:

törölve

i. a fém megnevezése, beleértve a 
kereskedelmi nevet és a típust,

ii. az importőr beszállítójának neve és 
címe,

iii. az importőr ellátási láncában szereplő 
kohók vagy finomítók megnevezése és 
címe,

iv. a kohók vagy finomítók harmadik fél 
által készített ellenőrzési jelentéseinek 
nyilvántartása,

v. a kohók vagy finomítók ellátási 
láncában alkalmazott ásványok 
származási országa,

vi. amennyiben konfliktusok által érintett 
és nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok képezik valamely fém 
alapját, az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatásában rögzített, 
downstream vállalatoknak szóló konkrét 
ajánlásaival összhangban további 
információkat kell rendelkezésre 
bocsátani.



AM\1051627HU.doc 189/345 PE546.838v01-00

HU

Or. en

Módosítás 319
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben megállapított 
kötelezettségeken túl a II. melléklet 
szerinti piaci szereplők a felügyeleti 
láncra vagy az ellátási láncra vonatkozó 
nyomkövethetőségi rendszert hoznak létre, 
mely dokumentációval alátámasztva az 
alábbi információkat bocsátja 
rendelkezésre:

i. az erőforrás megnevezése, beleértve a 
kereskedelmi nevet és a típust,

ii. a II. melléklet szerinti piaci szereplő 
beszállítójának neve és címe,

iii. az erőforrások származási országa,

iv. a kitermelés térfogatban vagy 
tömegben kifejezett mennyisége és 
időpontja,

v. v. amennyiben az erőforrások az V. 
mellékletben felsorolt, konfliktusok által 
érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származnak, további 
információk, többek között a kitermelés 
helye; helyszínek, ahol az erőforrásokat 
konszolidálják, kereskedelembe vonják és 
feldolgozzák; valamint az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatása szerint 
kifizetett adók, díjak és jogdíjak.

Or. en

Indokolás

A bekezdés módosításai megfelelnek a társaságokkal és az erőforrásokkal kapcsolatos 
szélesebb hatálynak, és biztosítják, hogy az i–v. albekezdésekben felsorolt kötelezettségek 
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valamennyi kohóra, finomítóra és olyan más piaci szereplőre vonatkozzanak, amely a II. 
mellékletben meghatározott szűk keresztmetszetet alkothat az ellátási láncban.

Módosítás 320
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben megállapított 
kötelezettségeken túl a II. melléklet 
szerinti piaci szereplők a felügyeleti 
láncra vagy az ellátási láncra vonatkozó 
nyomkövethetőségi rendszert hoznak létre, 
mely dokumentációval alátámasztva az 
alábbi információkat bocsátja 
rendelkezésre:

i. az erőforrás megnevezése, beleértve a 
kereskedelmi nevet és a típust,

ii. a II. melléklet szerinti piaci szereplő 
beszállítójának neve és címe,

iii. az erőforrások származási országa,

iv. a kitermelés térfogatban vagy 
tömegben kifejezett mennyisége és 
időpontja,

v. amennyiben az erőforrások 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből 
származnak, további információk, többek 
között a kitermelés helye; helyszínek, ahol 
az erőforrásokat konszolidálják, 
kereskedelembe vonják és feldolgozzák; 
valamint az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatása szerint kifizetett 
adók, díjak és jogdíjak.

Or. en
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Indokolás

A bekezdés kiegészítése megfelel a társaságokkal és az erőforrásokkal kapcsolatos szélesebb 
hatálynak, és biztosítja, hogy az i–v. albekezdésekben felsorolt kötelezettségek valamennyi 
kohóra, finomítóra és olyan más piaci szereplőre vonatkozzanak, amely a II. mellékletben 
meghatározott szűk keresztmetszetet alkothat az ellátási láncban.

Módosítás 321
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a piaci szereplő okkal vonhatja le azt a 
következtetést, hogy a rendelet hatálya alá 
tartozó termékek kizárólag 
újrahasznosított erőforrásokból 
származnak, akkor:

a) nyilvánosan közzéteszi 
meghatározásukat; valamint

b) kellő részletességgel ismerteti azokat a 
kellő gondosság érdekében hozott 
intézkedéseket, amelyet a meghatározás 
kialakítása során gyakorolt.

Or. en

Indokolás

Lásd az újrahasznosított anyagok 2. cikkben szereplő fogalommeghatározását.

Módosítás 322
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a piaci szereplő okkal vonhatja le azt 
a következtetést, hogy a rendelet hatálya 
alá tartozó termékek kizárólag 
újrahasznosított erőforrásokból 
származnak, akkor:

a) nyilvánosan közzéteszi 
meghatározásukat; valamint

b) kellő részletességgel ismerteti azokat a 
kellő gondosság érdekében hozott 
intézkedéseket, amelyet a meghatározás 
kialakítása során gyakorolt.

Or. en

Indokolás

Lásd az újrahasznosított anyagok 2. cikkben szereplő fogalommeghatározását.

Módosítás 323
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk

Minden downstream piaci szereplőnek 
meg kell felelnie az e cikk (1) bekezdése 
a)–e) pontjában meghatározott 
kötelezettségeknek, és az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásával 
összhangban létre kell hoznia az 
erőforrások ellátási láncának ellenőrző és 
átláthatósági rendszerét, amely kiterjed az 
ellátási láncban megtalálható upstream 
szereplők azonosítására is, amit az iparág 
által meghatározott programokban való 
részvétellel lehet elvégezni.
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Or. en

Módosítás 324
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
4 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. cikk

(1a) Amennyiben egy piaci szereplő 
ésszerűen meg tudja állapítani, hogy az 
érintett termékek kizárólag 
újrafeldolgozásból vagy hulladékból 
származnak:

a) nyilvánosan közzéteszi 
meghatározásukat; valamint

b) kellő részletességgel ismerteti azokat a 
kellő gondosság érdekében hozott 
intézkedéseket, amelyet a meghatározás 
kialakítása során gyakorolt.

Or. en

Módosítás 325
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőrök:

(1) Az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatásával összhangban 
minden piaci szereplő a 4. cikknek 
megfelelően azonosítja és értékeli az 
erőforrásai ellátási láncában előforduló 
kockázatokat, továbbá:

Or. en
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Indokolás

Az (1) bekezdés elején az „ásványokat vagy fémeket behozó felelősségteljes importőrre” való 
hivatkozás helyébe a „minden piaci szereplő” szöveg lép. Ez – a társaságokkal kapcsolatos 
szélesebb hatálynak megfelelően – valamennyi „piaci szereplőre”kiterjeszti az i–iv. 
albekezdésben felsorolt kötelezettségeket. Valamennyi egyéb módosítás az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásának szövegét tükrözi.

Módosítás 326
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőrök:

(1) Az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatásával összhangban 
minden piaci szereplő a 4. cikknek 
megfelelően azonosítja és értékeli az 
erőforrásai ellátási láncában előforduló 
kockázatokat, továbbá:

Or. en

Indokolás

Az (1) bekezdés elején az „ásványokat vagy fémeket behozó felelősségteljes importőrre” való 
hivatkozás helyébe a „minden piaci szereplő” szöveg lép. Ez – a társaságokkal kapcsolatos 
szélesebb hatálynak megfelelően – valamennyi „piaci szereplőre”kiterjeszti az i–iv. 
albekezdésben felsorolt kötelezettségeket. Valamennyi egyéb módosítás az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásának szövegét tükrözi.

Módosítás 327
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
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ásványokat vagy fémeket behozó
felelősségteljes importőrök:

ásványokat vagy fémeket behozó 
importőrök:

Or. de

Módosítás 328
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőrök:

(1) Az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatásával összhangban 
minden upstream piaci szereplő:

Or. en

Indokolás

A 5. cikk minden módosítása arra szolgál, hogy tükrözze a társaságokkal kapcsolatosabb 
szélesebb hatályt, miközben biztosítja, hogy csak az upstream piaci szereplőkre 
vonatkozzanak az OECD-útmutatás szerinti upstream kötelezettségek, a downstream 
vállalatokra pedig csak a rugalmas és a méretüknek megfelelő downstream kötelezettségek 
vonatkozzanak.

Módosítás 329
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőrök:

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes piaci szereplők:

Or. en
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Módosítás 330
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ásványok ellátási láncában a 4. 
cikknek megfelelően rendelkezésre 
bocsátott információk alapján az ellátási 
láncban alkalmazott szakpolitikájuk 
normáival összevetve azonosítják és 
értékelik a kedvezőtlen hatások 
kockázatait, az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatása II. mellékletének, 
valamint kellő gondosságra vonatkozó 
ajánlásainak megfelelően,

törölve

Or. en

Módosítás 331
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ásványok ellátási láncában a 4. 
cikknek megfelelően rendelkezésre 
bocsátott információk alapján az ellátási 
láncban alkalmazott szakpolitikájuk 
normáival összevetve azonosítják és 
értékelik a kedvezőtlen hatások 
kockázatait, az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatása II. mellékletének, 
valamint kellő gondosságra vonatkozó 
ajánlásainak megfelelően,

törölve

Or. en
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Módosítás 332
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ásványok ellátási láncában a 4. 
cikknek megfelelően rendelkezésre 
bocsátott információk alapján az ellátási
láncban alkalmazott szakpolitikájuk
normáival összevetve azonosítják és 
értékelik a kedvezőtlen hatások 
kockázatait, az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatása II. mellékletének, 
valamint kellő gondosságra vonatkozó 
ajánlásainak megfelelően,

a) az ellátási láncban alkalmazott 
szakpolitikájuk normái és a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánccal kapcsolatos kötelezettségek 
fényében az ellátási láncban azonosítják 
és értékelik a kedvezőtlen hatások 
kockázatait,

Or. en

Módosítás 333
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az azonosított kockázatokkal szembeni 
fellépés érdekében stratégiát hajtanak 
végre, melynek célja a kedvezőtlen 
hatások megelőzése vagy mérséklése az 
alábbiak révén:

b) az azonosított kockázatokkal szembeni 
fellépés érdekében – az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásával 
összhangban – stratégiát hajtanak végre,
például a következők révén:

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatása szövegének tükrözése.
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Módosítás 334
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az azonosított kockázatokkal szembeni 
fellépés érdekében stratégiát hajtanak 
végre, melynek célja a kedvezőtlen 
hatások megelőzése vagy mérséklése az 
alábbiak révén:

b) az azonosított kockázatokkal szembeni 
fellépés érdekében – az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásával 
összhangban – stratégiát hajtanak végre,
például a következők révén:

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatása szövegének tükrözése.

Módosítás 335
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az azonosított kockázatokkal szembeni 
fellépés érdekében stratégiát hajtanak 
végre, melynek célja a kedvezőtlen 
hatások megelőzése vagy mérséklése az 
alábbiak révén:

b) az azonosított kockázatokkal szembeni 
fellépés érdekében stratégiát hajtanak 
végre például az alábbiak révén:

Or. en

Módosítás 336
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. jelentéstétel az ellátási lánc 
kockázatértékelésének eredményeiről a 
megbízott vezető beosztású munkatársak
számára,

i. jelentéstétel az ellátási lánc 
kockázatértékelésének eredményeiről a
piaci szereplő megbízott vezető beosztású
munkatársai számára,

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatása szövegének tükrözése.

Módosítás 337
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. jelentéstétel az ellátási lánc 
kockázatértékelésének eredményeiről a 
megbízott vezető beosztású munkatársak
számára,

i. jelentéstétel az ellátási lánc 
kockázatértékelésének eredményeiről a
piaci szereplő megbízott vezető beosztású
munkatársai számára,

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatása szövegének tükrözése.

Módosítás 338
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatása II. mellékletének, valamint 
kellő gondosságra vonatkozó ajánlásainak 
megfelelő kockázatkezelő intézkedések
elfogadása, figyelembe véve befolyásoló 
képességüket, továbbá szükség esetén a 
megfelelő lépések révén nyomás
gyakorlása a beszállítókra, akik a 
leghatékonyabban előzhetik meg vagy 
csökkenthetik az azonosított kockázatot, az 
alábbi lehetőségek valamelyike révén:

ii. kockázatkezelési terv megtervezése és
elfogadása, figyelembe véve befolyásoló 
képességüket, továbbá szükség esetén a 
megfelelő lépések révén befolyás
gyakorlása a beszállítókra, akik a 
leghatékonyabban előzhetik meg vagy 
csökkenthetik az azonosított kockázatot, az 
alábbi lehetőségek valamelyike révén:

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatása szövegének tükrözése.

Módosítás 339
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatása II. mellékletének, valamint 
kellő gondosságra vonatkozó ajánlásainak 
megfelelő kockázatkezelő intézkedések
elfogadása, figyelembe véve befolyásoló 
képességüket, továbbá szükség esetén a 
megfelelő lépések révén nyomás
gyakorlása a beszállítókra, akik a 
leghatékonyabban előzhetik meg vagy 
csökkenthetik az azonosított kockázatot, az 
alábbi lehetőségek valamelyike révén:

ii. kockázatkezelési terv megtervezése és
elfogadása, figyelembe véve befolyásoló 
képességüket, továbbá szükség esetén a 
megfelelő lépések révén befolyás
gyakorlása a beszállítókra, akik a 
leghatékonyabban előzhetik meg vagy 
csökkenthetik az azonosított kockázatot, az 
alábbi lehetőségek valamelyike révén:

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatása szövegének tükrözése.

Módosítás 340
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatása II. mellékletének, valamint 
kellő gondosságra vonatkozó ajánlásainak 
megfelelő kockázatkezelő intézkedések
elfogadása, figyelembe véve befolyásoló 
képességüket, továbbá szükség esetén a 
megfelelő lépések révén nyomás 
gyakorlása a beszállítókra, akik a 
leghatékonyabban előzhetik meg vagy 
csökkenthetik az azonosított kockázatot, az 
alábbi lehetőségek valamelyike révén:

ii. az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatása II. mellékletének, valamint 
kellő gondosságra vonatkozó ajánlásainak 
megfelelő kockázatkezelési terv 
megtervezése és elfogadása, figyelembe 
véve befolyásoló képességüket, továbbá 
szükség esetén a megfelelő lépések révén 
nyomás gyakorlása a beszállítókra, akik a 
leghatékonyabban előzhetik meg vagy 
csökkenthetik az azonosított kockázatot, az 
alábbi lehetőségek valamelyike révén:

Or. en

Módosítás 341
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A II. melléklet szerintiektől eltérő 
valamennyi piaci szereplő az (1) 
bekezdéssel összhangban a következők 
szerint azonosítja és értékeli az 
erőforrásai ellátási láncában előforduló 
kockázatokat:

a) mindent tőle telhető erőfeszítést 
megtesz az erőforrásai ellátási láncában 
előforduló, a II. melléklet szerinti szereplő 
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azonosítása érdekében;

b) minden tőle telhető erőfeszítést megtesz 
a fenti (2) bekezdés a) pontja szerint
azonosított, a II. melléklet szerinti 
szereplő kellő gondosságot szolgáló 
gyakorlatainak a rendelkezésre álló 
ellenőrzött jelentések és/vagy – adott 
esetben – a más vonatkozó információk 
alapján történő értékelése érdekében;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás annak meghatározására irányul, hogy miként végezhetik el az ellátási lánc 
végfelhasználáshoz közelebb eső részének piaci szereplői a kockázat azonosítását és 
értékelését, ami különösen releváns a kkv-k számára. A módosítás biztosítja, hogy az olyan 
kisebb társaságok esetében, amelyek nem minősülnek a II. melléklet szerinti piaci 
szereplőknek, az 5. cikk szerinti kellő gondosság elérhető az ellenőrzött jelentéseknek az –
esetleges –azonosított szűk keresztmetszetektől való beszerzésével, majd ellenőrzésével. A 
nagyobb társaságok esetében célszerűbb, ha más információkat is használnak.

Módosítás 342
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Ia. melléklet szerintiektől eltérő 
valamennyi piaci szereplő az (1) 
bekezdéssel összhangban a következők 
szerint azonosítja és értékeli az 
erőforrásai ellátási láncában előforduló 
kockázatokat:

a) mindent tőle telhető erőfeszítést 
megtesz az erőforrásai ellátási láncában 
előforduló, az Ia. melléklet szerinti 
szereplő azonosítása érdekében;

b) minden tőle telhető erőfeszítést megtesz 
a fenti (1) bekezdés a) pontja szerint 
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azonosított, az Ia. melléklet szerinti 
szereplő kellő gondosságot szolgáló 
gyakorlatainak a rendelkezésre álló 
ellenőrzött jelentések és/vagy – adott 
esetben – a más vonatkozó információk 
alapján történő értékelése érdekében;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás annak meghatározására irányul, hogy miként végezhetik el az ellátási lánc 
végfelhasználáshoz közelebb eső részének piaci szereplői a kockázat azonosítását és 
értékelését, ami különösen releváns a kkv-k számára. A módosítás biztosítja, hogy az olyan 
kisebb társaságok esetében, amelyek nem minősülnek az Ia. melléklet szerinti piaci 
szereplőknek, az 5. cikk szerinti kellő gondosság elérhető az ellenőrzött jelentéseknek az –
esetleges –azonosított szűk keresztmetszetektől való beszerzésével, majd ellenőrzésével. A 
nagyobb társaságok esetében célszerűbb, ha más információkat is használnak.

Módosítás 343
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy felelősségteljes 
importőr kockázatcsökkentő 
intézkedésekre törekszik a kereskedelem 
fenntartása vagy a kereskedelem 
ideiglenesen felfüggesztése mellett, 
konzultációt folytat beszállítókkal és az 
érintett felekkel, beleértve a helyi és 
központi kormányzati hatóságokat, 
nemzetközi vagy civil társadalmi 
szervezeteket és az érintett harmadik 
feleket, és e felekkel a kockázatkezelési 
terven belül mérhető kockázatcsökkentésre 
irányuló stratégiában állapodik meg.

(2) Amennyiben egy II. melléklet szerinti 
piaci szereplő kockázatcsökkentő 
intézkedésekre törekszik a kereskedelem 
fenntartása vagy a kereskedelem 
ideiglenesen felfüggesztése mellett, akkor 
az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásával összhangban konzultációt 
folytat beszállítókkal és az érintett felekkel, 
beleértve a helyi és központi kormányzati 
hatóságokat, nemzetközi vagy civil 
társadalmi szervezeteket és az érintett 
harmadik feleket, és e felekkel a 
kockázatkezelési terven belül mérhető 
kockázatcsökkentésre irányuló stratégiában 
állapodik meg.

Or. en
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Indokolás

A módosítás ezt a kötelezettséget a kohókra, finomítókra és a Bizottság által azonosított más 
szűk keresztmetszetekre korlátozza („a II. melléklet szerinti piaci szereplőkre”). A II. 
melléklet szerinti piaci szereplőkre vonatkozó kötelezettségek lényegesen szélesebb körűek, 
mint a más piaci szereplőkre vonatkozók, ami az ellátási láncban elfoglalt pozíciójukat, 
valamint az arra való képességüket tükrözi, hogy a beszerzés helyéig gyakorolni tudják a kellő 
gondosságot. Az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatására való hivatkozás előírja a 
piaci szereplő számára a felsorolt gazdálkodó egységekkel folytatott konzultációt, és a 
kockázatenyhítésre irányuló stratégiában való megegyezést.

Módosítás 344
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy felelősségteljes 
importőr kockázatcsökkentő 
intézkedésekre törekszik a kereskedelem 
fenntartása vagy a kereskedelem 
ideiglenesen felfüggesztése mellett, 
konzultációt folytat beszállítókkal és az 
érintett felekkel, beleértve a helyi és 
központi kormányzati hatóságokat, 
nemzetközi vagy civil társadalmi 
szervezeteket és az érintett harmadik 
feleket, és e felekkel a kockázatkezelési 
terven belül mérhető kockázatcsökkentésre 
irányuló stratégiában állapodik meg.

(2) Amennyiben egy Ia. melléklet szerinti 
piaci szereplő kockázatcsökkentő 
intézkedésekre törekszik a kereskedelem 
fenntartása vagy a kereskedelem 
ideiglenesen felfüggesztése mellett, akkor 
az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásával összhangban konzultációt 
folytat beszállítókkal és az érintett felekkel, 
beleértve a helyi és központi kormányzati 
hatóságokat, nemzetközi vagy civil 
társadalmi szervezeteket és az érintett 
harmadik feleket, és e felekkel a 
kockázatkezelési terven belül mérhető 
kockázatcsökkentésre irányuló stratégiában 
állapodik meg.

Or. en

Indokolás

A módosítás ezt a kötelezettséget a kohókra, finomítókra és a Bizottság által azonosított más 
szűk keresztmetszetekre korlátozza („az Ia. melléklet szerinti piaci szereplőkre”). Az Ia. 
melléklet szerinti piaci szereplőkre vonatkozó kötelezettségek lényegesen szélesebb körűek, 
mint a más piaci szereplőkre vonatkozók, ami az ellátási láncban elfoglalt pozíciójukat, 
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valamint az arra való képességüket tükrözi, hogy a beszerzés helyéig gyakorolni tudják a kellő 
gondosságot.Az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatására való hivatkozás előírja a 
piaci szereplő számára a felsorolt gazdálkodó egységekkel folytatott konzultációt, és a 
kockázatenyhítésre irányuló stratégiában való megegyezést.

Módosítás 345
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy felelősségteljes
importőr kockázatcsökkentő 
intézkedésekre törekszik a kereskedelem 
fenntartása vagy a kereskedelem 
ideiglenesen felfüggesztése mellett, 
konzultációt folytat beszállítókkal és az 
érintett felekkel, beleértve a helyi és 
központi kormányzati hatóságokat, 
nemzetközi vagy civil társadalmi 
szervezeteket és az érintett harmadik 
feleket, és e felekkel a kockázatkezelési 
terven belül mérhető kockázatcsökkentésre 
irányuló stratégiában állapodik meg.

(2) Amennyiben egy importőr 
kockázatcsökkentő intézkedésekre 
törekszik a kereskedelem fenntartása vagy 
a kereskedelem ideiglenesen felfüggesztése 
mellett, konzultációt folytat beszállítókkal 
és az érintett felekkel, beleértve a helyi és 
központi kormányzati hatóságokat, 
nemzetközi vagy civil társadalmi 
szervezeteket és az érintett harmadik 
feleket, és e felekkel a kockázatkezelési 
terven belül mérhető kockázatcsökkentésre 
irányuló stratégiában állapodik meg.

Or. de

Módosítás 346
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy felelősségteljes 
importőr kockázatcsökkentő 
intézkedésekre törekszik a kereskedelem 
fenntartása vagy a kereskedelem 
ideiglenesen felfüggesztése mellett, 
konzultációt folytat beszállítókkal és az 

(2) Amennyiben egy upstream szereplő
kockázatcsökkentő intézkedésekre 
törekszik a kereskedelem fenntartása vagy 
a kereskedelem ideiglenesen felfüggesztése 
mellett, akkor az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásával 
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érintett felekkel, beleértve a helyi és 
központi kormányzati hatóságokat, 
nemzetközi vagy civil társadalmi 
szervezeteket és az érintett harmadik 
feleket, és e felekkel a kockázatkezelési 
terven belül mérhető kockázatcsökkentésre 
irányuló stratégiában állapodik meg.

összhangban konzultációt folytat 
beszállítókkal és az érintett felekkel, 
beleértve a helyi és központi kormányzati 
hatóságokat, nemzetközi vagy civil 
társadalmi szervezeteket és az érintett 
harmadik feleket, és e felekkel a 
kockázatkezelési terven belül mérhető 
kockázatcsökkentésre irányuló stratégiában 
állapodik meg.

Or. en

Módosítás 347
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy felelősségteljes
importőr kockázatcsökkentő 
intézkedésekre törekszik a kereskedelem 
fenntartása vagy a kereskedelem 
ideiglenesen felfüggesztése mellett, 
konzultációt folytat beszállítókkal és az 
érintett felekkel, beleértve a helyi és 
központi kormányzati hatóságokat, 
nemzetközi vagy civil társadalmi 
szervezeteket és az érintett harmadik 
feleket, és e felekkel a kockázatkezelési 
terven belül mérhető kockázatcsökkentésre 
irányuló stratégiában állapodik meg.

(2) Amennyiben egy felelősségteljes piaci 
szereplő kockázatcsökkentő intézkedésekre 
törekszik a kereskedelem fenntartása vagy 
a kereskedelem ideiglenesen felfüggesztése 
mellett, konzultációt folytat beszállítókkal 
és az érintett felekkel, beleértve a helyi és 
központi kormányzati hatóságokat, 
nemzetközi vagy civil társadalmi 
szervezeteket és az érintett harmadik 
feleket, és e felekkel a kockázatkezelési 
terven belül mérhető kockázatcsökkentésre 
irányuló stratégiában állapodik meg.

Or. en

Módosítás 348
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felelősségteljes importőrök a
kockázatkezelési terven belüli, 
konfliktusokra és nagy kockázatokra 
érzékeny kockázatcsökkentő stratégiák 
kidolgozása érdekében az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatása III. 
mellékletében található intézkedésekre és 
mutatókra támaszkodnak, továbbá mérik a 
fokozatos javulást.

(3) Minden II. melléklet szerinti gazdasági 
szereplő a kockázatkezelési terven belüli, 
konfliktusokra és nagy kockázatokra 
érzékeny kockázatcsökkentő stratégiák 
kidolgozása érdekében az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatása III. 
mellékletében található intézkedésekre és 
mutatókra támaszkodik, továbbá méri a 
fokozatos javulást az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásával 
összhangban.

Or. en

Indokolás

A fentiekhez hasonlóan. A módosítások az OECD-útmutatást és a társaságokkal kapcsolatos 
hatályt tükrözik. E kötelezettségek most a kohókra, finomítókra és a Bizottság által azonosított 
más szűk keresztmetszetekre korlátozódnak (lásd a II. melléklet szerinti piaci szereplő 
meghatározását).

Módosítás 349
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felelősségteljes importőrök a
kockázatkezelési terven belüli, 
konfliktusokra és nagy kockázatokra 
érzékeny kockázatcsökkentő stratégiák 
kidolgozása érdekében az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatása III. 
mellékletében található intézkedésekre és 
mutatókra támaszkodnak, továbbá mérik a 
fokozatos javulást.

(3) Minden Ia. melléklet szerinti 
gazdasági szereplő a kockázatkezelési 
terven belüli, konfliktusokra és nagy 
kockázatokra érzékeny kockázatcsökkentő 
stratégiák kidolgozása érdekében az OECD 
kellő gondosságra vonatkozó útmutatása 
III. mellékletében található intézkedésekre 
és mutatókra támaszkodik, továbbá méri a 
fokozatos javulást az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásával 
összhangban.
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Or. en

Indokolás

A fentiekhez hasonlóan. A módosítások az OECD-útmutatást és a társaságokkal kapcsolatos 
hatályt tükrözik. E kötelezettségek most a kohókra, finomítókra és a Bizottság által azonosított 
más szűk keresztmetszetekre korlátozódnak (lásd az Ia. melléklet szerinti piaci szereplő 
meghatározását).

Módosítás 350
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felelősségteljes importőrök a 
kockázatkezelési terven belüli, 
konfliktusokra és nagy kockázatokra 
érzékeny kockázatcsökkentő stratégiák 
kidolgozása érdekében az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatása III. 
mellékletében található intézkedésekre és 
mutatókra támaszkodnak, továbbá mérik a 
fokozatos javulást.

(3) Az importőrök a kockázatkezelési 
terven belüli, konfliktusokra és nagy 
kockázatokra érzékeny kockázatcsökkentő 
stratégiák kidolgozása érdekében az OECD 
kellő gondosságra vonatkozó útmutatása 
III. mellékletében található intézkedésekre
és mutatókra támaszkodnak, továbbá mérik 
a fokozatos javulást.

Or. de

Módosítás 351
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felelősségteljes importőrök a
kockázatkezelési terven belüli, 
konfliktusokra és nagy kockázatokra 
érzékeny kockázatcsökkentő stratégiák 
kidolgozása érdekében az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatása III. 

(3) Az upstream piaci szereplő a 
kockázatkezelési terven belüli, 
konfliktusokra és nagy kockázatokra 
érzékeny kockázatcsökkentő stratégiák 
kidolgozása érdekében az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatása III. 
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mellékletében található intézkedésekre és 
mutatókra támaszkodnak, továbbá mérik a 
fokozatos javulást.

mellékletében található intézkedésekre és 
mutatókra támaszkodik, továbbá méri a 
fokozatos javulást.

Or. en

Módosítás 352
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felelősségteljes importőrök a 
kockázatkezelési terven belüli, 
konfliktusokra és nagy kockázatokra 
érzékeny kockázatcsökkentő stratégiák 
kidolgozása érdekében az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatása III. 
mellékletében található intézkedésekre és 
mutatókra támaszkodnak, továbbá mérik a 
fokozatos javulást.

(3) A felelősségteljes piaci szereplők a 
kockázatkezelési terven belüli, 
konfliktusokra és nagy kockázatokra 
érzékeny kockázatcsökkentő stratégiák 
kidolgozása érdekében az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatása III. 
mellékletében található intézkedésekre és 
mutatókra támaszkodnak, továbbá mérik a 
fokozatos javulást.

Or. en

Módosítás 353
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi downstream piaci szereplő az 
(1) bekezdés a) pontjával összhangban a 
következők szerint azonosítja és értékeli az 
erőforrásai ellátási láncában előforduló 
kockázatokat:

a) mindent tőle telhető erőfeszítést 
megtesz az erőforrásai ellátási láncában 
előforduló upstream szereplő azonosítása 
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érdekében; valamint

b) minden tőle telhető erőfeszítést megtesz 
ezen upstream szereplők kellő 
gondosságot szolgáló gyakorlatainak a 
rendelkezésre álló ellenőrzött jelentések 
és/vagy – adott esetben – a más vonatkozó 
információk alapján történő értékelése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 354
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a II. melléklet szerinti 
piaci szereplőtől eltérő piaci szereplő 
kockázatcsökkentő intézkedésekre 
törekszik a kereskedelem fenntartása vagy 
a kereskedelem ideiglenesen 
felfüggesztése mellett, akkor adott esetben 
és az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásával összhangban konzultációt 
folytat beszállítókkal és az érintett 
felekkel, köztük a helyi és központi 
kormányzati hatóságokkal, nemzetközi 
vagy civil társadalmi szervezetekkel és az 
érintett harmadik felekkel, továbbá e 
felekkel a kockázatkezelési terven belül 
mérhető kockázatcsökkentésre irányuló 
stratégiában állapodik meg.

Or. en

Indokolás

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex II operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
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upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

Módosítás 355
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben az Ia. melléklet szerinti 
piaci szereplőtől eltérő piaci szereplő 
kockázatcsökkentő intézkedésekre 
törekszik a kereskedelem fenntartása vagy 
a kereskedelem ideiglenesen 
felfüggesztése mellett, akkor adott esetben 
és az OECD kellő gondosságra vonatkozó
útmutatásával összhangban konzultációt 
folytat beszállítókkal és az érintett 
felekkel, köztük a helyi és központi 
kormányzati hatóságokkal, nemzetközi 
vagy civil társadalmi szervezetekkel és az 
érintett harmadik felekkel, továbbá e 
felekkel a kockázatkezelési terven belül 
mérhető kockázatcsökkentésre irányuló 
stratégiában állapodik meg.

Or. en

Indokolás

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex Ia operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.
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Módosítás 356
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben egy downstream 
szereplő kockázatcsökkentő 
intézkedésekre törekszik a kereskedelem 
fenntartása vagy a kereskedelem 
ideiglenesen felfüggesztése mellett, akkor 
az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásával összhangban adott esetben 
konzultációt folytat beszállítókkal és az 
érintett felekkel, beleértve a helyi és 
központi kormányzati hatóságokat, 
nemzetközi vagy civil társadalmi 
szervezeteket és az érintett harmadik 
feleket, és e felekkel a kockázatkezelési 
terven belül mérhető 
kockázatcsökkentésre irányuló 
stratégiában állapodik meg.

Or. en

Módosítás 357
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőrök független 
harmadik fél bevonásával folytatnak 
ellenőrzéseket.

A II. melléklet szerinti piaci szereplőknek
az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásával összhangban független 
harmadik féllel kell ellenőriztetniük a 
kellő gondosságot szolgáló gyakorlataikat.

Or. en
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Indokolás

A társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt és a differenciált ellenőrzési követelményeket 
tükrözi, az OECD-útmutatásnak megfelelően. Nem kell a rendelet hatálya alá tartozó 
valamennyi piaci szereplőnek harmadik fél által végzett ellenőrzést lefolytatnia. Ez a 
követelmény csak a II. mellékletben megjelölt szűk keresztmetszetekre vonatkozik. A 
követelmény azt is biztosítja, hogy azok a kisebb társaságok, amelyek most a rendelet hatálya 
alá kerülnek, mindezek ellenére mentesüljenek az ellenőrzési követelmények alól – kivéve, ha 
a II. melléklet szerinti piaci szereplőkről, azaz kohókról vagy finomítókról van szó.

Módosítás 358
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőrök független 
harmadik fél bevonásával folytatnak 
ellenőrzéseket.

Az Ia. melléklet szerinti piaci 
szereplőknek az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatásával összhangban
független harmadik féllel kell 
ellenőriztetniük a kellő gondosságot 
szolgáló gyakorlataikat.

Or. en

Indokolás

A társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt és a differenciált ellenőrzési követelményeket 
tükrözi, az OECD-útmutatásnak megfelelően. Nem kell a rendelet hatálya alá tartozó 
valamennyi piaci szereplőnek harmadik fél által végzett ellenőrzést lefolytatnia. Ez a 
követelmény csak az Ia. mellékletben megjelölt szűk keresztmetszetekre vonatkozik. A 
követelmény azt is biztosítja, hogy azok a kisebb társaságok, amelyek most a rendelet hatálya 
alá kerülnek, mindezek ellenére mentesüljenek az ellenőrzési követelmények alól – kivéve, ha 
az Ia. melléklet szerinti piaci szereplőkről, azaz kohókról vagy finomítókról van szó.

Módosítás 359
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó
felelősségteljes importőrök független 
harmadik fél bevonásával folytatnak 
ellenőrzéseket.

Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
importőrök független harmadik fél 
bevonásával folytatnak ellenőrzéseket, 
amelyek eredményeit az illetékes 
tagállami hatóságok rendelkezésére 
bocsátják.

Or. de

Módosítás 360
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőrök független 
harmadik fél bevonásával folytatnak 
ellenőrzéseket.

Az upstream piaci szereplőknek az OECD 
kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásával összhangban független 
harmadik féllel kell ellenőriztetniük a 
kellő gondosságot szolgáló gyakorlataikat.

Or. en

Indokolás

A társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt és a differenciált ellenőrzési követelményeket 
tükrözi, az OECD-útmutatásnak megfelelően. Nem kell a rendelet hatálya alá tartozó 
valamennyi piaci szereplőnek harmadik fél által végzett ellenőrzést lefolytatnia. Ez a 
követelmény csak a szűk keresztmetszetekre vonatkozik. A követelmény azt is biztosítja, hogy 
azok a kisebb társaságok, amelyek most a rendelet hatálya alá kerülnek, mindezek ellenére 
mentesüljenek az ellenőrzési követelmények alól – kivéve, ha szűk keresztmetszetekről, azaz 
kohókról vagy finomítókról van szó.

Módosítás 361
Pablo Zalba Bidegain
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálya alá tartozó
ásványokat vagy fémeket behozó
felelősségteljes importőrök független 
harmadik fél bevonásával folytatnak 
ellenőrzéseket.

Az e rendelet hatálya alá tartozó
ásványokkal vagy fémekkel foglalkozó
felelősségteljes piaci szereplők független 
harmadik fél bevonásával folytatnak 
ellenőrzéseket.

Or. en

Módosítás 362
Daniel Caspary

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőrök független 
harmadik fél bevonásával folytatnak 
ellenőrzéseket.

Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőrök bejelentett 
megfelelőségértékelő szervezetekkel 
végeztetik el a megfelelőségértékelést a 6a.
cikkben említett megfelelőségértékelési 
rendszerrel összhangban. 

Or. en

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által 
javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben 
megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás 363
Daniel Caspary

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A független harmadik fél által folytatott 
ellenőrzés

törölve

a) a rendelet hatálya alá tartozó ásványok 
vagy fémek tekintetében az ellenőrzés 
hatókörébe vonja a felelősségteljes 
importőrnek a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc végrehajtásához 
alkalmazott valamennyi tevékenységét, 
folyamatát és rendszerét, beleértve a 
felelősségteljes importőr irányítási 
rendszerét, kockázatkezelését és 
nyilvánosságra hozatali gyakorlatát,

b) az ellenőrzés célkitűzéseként a 
felelősségteljes importőr kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra jellemző 
gyakorlatainak az e rendelet 4., 5., 6. és 7. 
cikkével való összhangját határozza meg,

c) az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásában rögzítetteknek megfelelően 
tiszteletben tartja a függetlenség, 
kompetencia és elszámoltathatóság 
ellenőrzési alapelveit.

Or. en

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által 
javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben 
megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás 364
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A független harmadik fél által folytatott 
ellenőrzés

Az első bekezdéssel és az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásával 
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összhangban a független harmadik fél által 
folytatott ellenőrzés

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja, hogy valamennyi ellenőrzés az OECD-útmutatásban ismertetett norma és 
jellemzők szerinti legyen.

Módosítás 365
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A független harmadik fél által folytatott 
ellenőrzés

Az első bekezdéssel és az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásával 
összhangban a független harmadik fél által 
folytatott ellenőrzés:

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja, hogy valamennyi ellenőrzés az OECD-útmutatásban ismertetett norma és 
jellemzők szerinti legyen.

Módosítás 366
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A független harmadik fél által folytatott A 6. cikk (1) bekezdésével és az OECD 
kellő gondosságra vonatkozó 
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ellenőrzés útmutatásával összhangban a független 
harmadik fél által folytatott ellenőrzés:

Or. en

Módosítás 367
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendelet hatálya alá tartozó ásványok 
vagy fémek tekintetében az ellenőrzés 
hatókörébe vonja a felelősségteljes 
importőrnek a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc végrehajtásához 
alkalmazott valamennyi tevékenységét, 
folyamatát és rendszerét, beleértve a 
felelősségteljes importőr irányítási 
rendszerét, kockázatkezelését és 
nyilvánosságra hozatali gyakorlatát,

a) a rendelet hatálya alá tartozó ásványok 
vagy fémek tekintetében az ellenőrzés 
hatókörébe vonja a felelősségteljes 
importőrnek a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc végrehajtásához 
alkalmazott valamennyi tevékenységét, 
folyamatát és rendszerét, beleértve a 
felelősségteljes importőr irányítási 
rendszerét, kockázatkezelését, a bányászati 
műveletekkel kapcsolatos munkahelyi 
egészségvédelmet és biztonságot, beleértve 
a bányászok biztonságát is, és
nyilvánosságra hozatali gyakorlatát,

Or. en

Módosítás 368
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendelet hatálya alá tartozó ásványok 
vagy fémek tekintetében az ellenőrzés 
hatókörébe vonja a felelősségteljes 
importőrnek a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc végrehajtásához 
alkalmazott valamennyi tevékenységét, 
folyamatát és rendszerét, beleértve a

a) a rendelet hatálya alá tartozó
erőforrások tekintetében az ellenőrzés 
hatókörébe vonja a piaci szereplőnek a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánc végrehajtásához alkalmazott 
valamennyi tevékenységét, folyamatát és 
rendszerét, beleértve a piaci szereplő
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felelősségteljes importőr irányítási 
rendszerét, kockázatkezelését és 
nyilvánosságra hozatali gyakorlatát,

irányítási rendszerét, kockázatkezelését és 
nyilvánosságra hozatali gyakorlatát,

Or. en

Indokolás

A társaságokkal és az anyagokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi, mint fentebb.

Módosítás 369
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendelet hatálya alá tartozó ásványok 
vagy fémek tekintetében az ellenőrzés 
hatókörébe vonja a felelősségteljes 
importőrnek a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc végrehajtásához 
alkalmazott valamennyi tevékenységét, 
folyamatát és rendszerét, beleértve a
felelősségteljes importőr irányítási 
rendszerét, kockázatkezelését és 
nyilvánosságra hozatali gyakorlatát,

a) a rendelet hatálya alá tartozó
erőforrások tekintetében az ellenőrzés 
hatókörébe vonja a piaci szereplőnek a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánc végrehajtásához alkalmazott 
valamennyi tevékenységét, folyamatát és 
rendszerét, beleértve a piaci szereplő
irányítási rendszerét, kockázatkezelését és 
nyilvánosságra hozatali gyakorlatát,

Or. en

Indokolás

A társaságokkal és az anyagokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi, mint fentebb.

Módosítás 370
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendelet hatálya alá tartozó ásványok 
vagy fémek tekintetében az ellenőrzés 
hatókörébe vonja a felelősségteljes
importőrnek a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc végrehajtásához 
alkalmazott valamennyi tevékenységét, 
folyamatát és rendszerét, beleértve a 
felelősségteljes importőr irányítási 
rendszerét, kockázatkezelését és 
nyilvánosságra hozatali gyakorlatát,

a) a rendelet hatálya alá tartozó ásványok 
vagy fémek tekintetében az ellenőrzés 
hatókörébe vonja az importőrnek a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
végrehajtásához alkalmazott valamennyi 
tevékenységét, folyamatát és rendszerét, 
beleértve a felelősségteljes importőr 
irányítási rendszerét, kockázatkezelését és 
nyilvánosságra hozatali gyakorlatát,

Or. de

Módosítás 371
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendelet hatálya alá tartozó ásványok 
vagy fémek tekintetében az ellenőrzés 
hatókörébe vonja a felelősségteljes 
importőrnek a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc végrehajtásához 
alkalmazott valamennyi tevékenységét, 
folyamatát és rendszerét, beleértve a
felelősségteljes importőr irányítási 
rendszerét, kockázatkezelését és 
nyilvánosságra hozatali gyakorlatát,

a) a rendelet hatálya alá tartozó
erőforrások tekintetében az ellenőrzés 
hatókörébe vonja a piaci szereplőnek a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánc végrehajtásához alkalmazott 
valamennyi tevékenységét, folyamatát és 
rendszerét, beleértve a piaci szereplő
irányítási rendszerét, kockázatkezelését és 
nyilvánosságra hozatali gyakorlatát,

Or. en

Módosítás 372
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendelet hatálya alá tartozó ásványok 
vagy fémek tekintetében az ellenőrzés 
hatókörébe vonja a felelősségteljes
importőrnek a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc végrehajtásához 
alkalmazott valamennyi tevékenységét, 
folyamatát és rendszerét, beleértve a 
felelősségteljes importőr irányítási 
rendszerét, kockázatkezelését és 
nyilvánosságra hozatali gyakorlatát,

a) a rendelet hatálya alá tartozó ásványok 
vagy fémek tekintetében az ellenőrzés 
hatókörébe vonja a felelősségteljes piaci 
szereplőnek a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc végrehajtásához 
alkalmazott valamennyi tevékenységét, 
folyamatát és rendszerét, beleértve a 
felelősségteljes piaci szereplő irányítási 
rendszerét, kockázatkezelését és 
nyilvánosságra hozatali gyakorlatát,

Or. en

Módosítás 373
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ellenőrzés célkitűzéseként a
felelősségteljes importőr kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra jellemző 
gyakorlatainak az e rendelet 4., 5., 6. és 7. 
cikkével való összhangját határozza meg,

b) az ellenőrzés célkitűzéseként a piaci 
szereplő kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncra jellemző 
gyakorlatainak az e rendelet 4., 5. és 7. 
cikkével való összhangját határozza meg,

Or. en

Indokolás

A társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi, mint fentebb.

Módosítás 374
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont



PE546.838v01-00 222/345 AM\1051627HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ellenőrzés célkitűzéseként a
felelősségteljes importőr kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra jellemző 
gyakorlatainak az e rendelet 4., 5., 6. és 7. 
cikkével való összhangját határozza meg,

b) az ellenőrzés célkitűzéseként a piaci 
szereplő kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncra jellemző 
gyakorlatainak az e rendelet 4., 5. és 7. 
cikkével való összhangját határozza meg,

Or. en

Indokolás

A társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi, mint fentebb.

Módosítás 375
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ellenőrzés célkitűzéseként a 
felelősségteljes importőr kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra jellemző 
gyakorlatainak az e rendelet 4., 5. és 7. 
cikkével való összhangját határozza meg,

b) az ellenőrzés célkitűzéseként az
importőr kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncra jellemző 
gyakorlatainak az e rendelet 4., 5. és 7. 
cikkével való összhangját határozza meg,

Or. de

Módosítás 376
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ellenőrzés célkitűzéseként a
felelősségteljes importőr kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra jellemző 
gyakorlatainak az e rendelet 4., 5., 6. és 7.

b) az ellenőrzés célkitűzéseként a piaci 
szereplő kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncra jellemző 
gyakorlatainak az e rendelet 4., 5. és 7.
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cikkével való összhangját határozza meg, cikke szerinti kötelezettségekkel való 
összhangját határozza meg,

Or. en

Módosítás 377
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ellenőrzés célkitűzéseként a 
felelősségteljes importőr kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra jellemző 
gyakorlatainak az e rendelet 4., 5., 6. és 7. 
cikkével való összhangját határozza meg,

b) az ellenőrzés célkitűzéseként a 
felelősségteljes piaci szereplő kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra jellemző gyakorlatainak az e 
rendelet 4., 5., 6. és 7. cikkével való 
összhangját határozza meg,

Or. en

Módosítás 378
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásában rögzítetteknek megfelelően 
tiszteletben tartja a függetlenség, 
kompetencia és elszámoltathatóság 
ellenőrzési alapelveit.

c) az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásában rögzítetteknek megfelelően 
tiszteletben tartja a függetlenség, 
kompetencia és elszámoltathatóság, 
továbbá valamennyi vonatkozó ellenőrzési
hatókör, kritérium és tevékenység 
ellenőrzési alapelveit.

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja, hogy valamennyi ellenőrzés az OECD-útmutatásban ismertetett norma és
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jellemzők szerinti legyen.

Módosítás 379
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásában rögzítetteknek megfelelően 
tiszteletben tartja a függetlenség, 
kompetencia és elszámoltathatóság 
ellenőrzési alapelveit.

c) az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásában rögzítetteknek megfelelően 
tiszteletben tartja a függetlenség, 
kompetencia és elszámoltathatóság, 
továbbá valamennyi vonatkozó ellenőrzési
hatókör, kritérium és tevékenység 
ellenőrzési alapelveit.

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja, hogy valamennyi ellenőrzés az OECD-útmutatásban ismertetett norma és 
jellemzők szerinti legyen.

Módosítás 380
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásában rögzítetteknek megfelelően 
tiszteletben tartja a függetlenség, 
kompetencia és elszámoltathatóság 
ellenőrzési alapelveit.

c) az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásában rögzítetteknek megfelelően 
tiszteletben tartja a függetlenség, 
kompetencia és elszámoltathatóság, 
továbbá valamennyi vonatkozó ellenőrzési
hatókör, kritérium és tevékenység 
ellenőrzési alapelveit.
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Or. en

Módosítás 381
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piaci szereplők iparagi szervezeteiken 
keresztül együttműködhetnek annak 
érdekében, hogy a független harmadik fél 
az ellenőrzést a (2) bekezdéssel 
összhangban folytassa le.

Or. en

Indokolás

Az érintett piaci szereplők együttműködhetnek az iparági szervezetekkel az OECD-útmutatás 
szerinti, harmadik fél által folytatott ellenőrzések elvégzése érdekében.

Módosítás 382
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piaci szereplők iparagi szervezeteiken 
keresztül együttműködhetnek annak 
érdekében, hogy a független harmadik fél 
az ellenőrzést a (2) bekezdéssel 
összhangban folytassa le.

Or. en
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Indokolás

Az érintett piaci szereplők együttműködhetnek az iparági szervezetekkel az OECD-útmutatás 
szerinti, harmadik fél által folytatott ellenőrzések elvégzése érdekében.

Módosítás 383
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piaci szereplők iparagi szervezeteiken 
keresztül együttműködhetnek annak 
érdekében, hogy a független harmadik fél 
az ellenőrzést a (2) bekezdéssel 
összhangban folytassa le.

Or. en

Módosítás 384
Daniel Caspary

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk

Megfelelőségértékelési rendszer

A Bizottság végrehajtási aktust fogad el, 
amely kijelöl egy vagy több 
megfelelőségértékelési rendszert,

a) amelynek hatókörébe tartozik a 
rendelet hatálya alá tartozó ásványok vagy 
fémek tekintetében a felelősségteljes 
importőrnek a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc végrehajtásához 
alkalmazott valamennyi tevékenysége, 
folyamata és rendszere, beleértve a 
felelősségteljes importőr irányítási 
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rendszerét, kockázatkezelését és 
nyilvánosságra hozatali gyakorlatát,

valamint

b) amely vélelmezi az e rendelet 4., 5. és 7. 
cikke követelményeinek való megfelelést.

A végrehajtási aktust a 13. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által 
javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben 
megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás 385
Daniel Caspary

Rendeletre irányuló javaslat
6 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. cikk

A megfelelőségértékelő szervezetek 
bejelentése

(1) A tagállamok bejelentik a 
Bizottságnak és a többi tagállamnak 
azokat a szervezeteket, amelyek jogosultak 
az e rendelet szerinti, harmadik fél által 
végzendő megfelelőségértékelési feladatok 
ellátására.

(2) A Bizottság nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi az e rendelet szerint 
bejelentett szervek jegyzékét, beleértve a 
kiadott azonosító számokat és azokat a 
tevékenységeket is, amelyek tekintetében 
bejelentették őket. A Bizottság 
gondoskodik arról, hogy a jegyzék 
mindenkor naprakész legyen.



PE546.838v01-00 228/345 AM\1051627HU.doc

HU

(3) A tagállamok csak olyan 
megfelelőségértékelő szervezeteket 
jelenthetnek be, amelyek teljesítették a 6c. 
cikkben rögzített követelményeket.

(4) Azokról a megfelelőségértékelő 
szervezetekről, amelyeket a 765/2008/EK 
rendelettel összhangban megfelelő 
harmonizált akkreditációs szabvány 
alapján egy kijelölt megfelelőségértékelési 
rendszeren alapuló megfelelőségértékelés 
elvégzésére akkreditáltak, azt kell 
vélelmezni, hogy megfelel a 6c. cikk 
követelményeinek.

(5) Amennyiben a bejelentő hatóság 
megállapítja, vagy tájékoztatják arról, 
hogy a bejelentett szervezet már nem 
teljesíti a 6c. cikkben meghatározott 
követelményeket, vagy elmulasztja 
teljesíteni kötelezettségeit, akkor a 
bejelentő hatóság adott esetben 
korlátozhatja, felfüggesztheti vagy 
visszavonhatja a bejelentést, attól 
függően, hogy milyen súlyos mértékben 
mulasztották el teljesíteni a 
követelményeket vagy kötelezettségeket. 
Erről haladéktalanul tájékoztatja a 
Bizottságot és a többi tagállamot.

(6) Amennyiben a bejelentés korlátozásra, 
felfüggesztésre vagy visszavonásra kerül, 
illetve ha a bejelentett szervezet 
megszüntette tevékenységét, a bejelentő 
tagállam megteszi a szükséges lépéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy vagy 
egy másik bejelentett szervezet dolgozza 
fel az említett szervezet ügyiratait, vagy 
azok kérésre az illetékes tagállami 
bejelentő hatóságok számára elérhetők 
legyenek.

Or. en

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által 
javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben 
megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.
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Módosítás 386
Daniel Caspary

Rendeletre irányuló javaslat
6 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6c. cikk

A bejelentést kérelmező 
megfelelőségértékelő szervezetekre 

vonatkozó követelmények

(1) A megfelelőségértékelő szervezet a 
nemzeti jogszabályok szerint jön létre, és 
jogi személyiséggel rendelkezik.

(2) Egy megfelelőségértékelő szervezet 
olyan harmadik fél szervezet, amely 
független az általa értékelt importőrtől, 
valamint kohótól/finomítótól, a 
kohó/finomító leányvállalataitól, 
engedélyeseitől, alvállalkozóitól, 
beszállítóitól és a 
megfelelőségértékelésben együttműködő 
vállalatoktól.

Ilyen szervezetnek tekinthető az a 
szervezet is, amely az általa értékelt 
ásványok behozatalában, olvasztásában és 
finomításában részt vevő vállalkozásokat 
képviselő üzleti szerveződésekhez vagy 
szakmai szövetségekhez tartozik, feltéve 
hogy bizonyítottan független és mentes az 
érdekütközésektől.

(3) A megfelelőségértékelő szervezet, 
valamint annak felső szintű vezetése és a 
megfelelőségértékelést végző személyzete 
nem lehet ón, tantál, volfrám, ezek ércei 
és arany importőre, kohója vagy
finomítója.

A megfelelőségértékelő szervezet, ennek 
felső szintű vezetése és a 
megfelelőségértékelést végző 
munkavállalója nem vehet részt 
közvetlenül az ón, tantál, volfrám, ezek 
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ércei és az arany kereskedelmében, 
olvasztásában és finomításában, és nem
képviselheti az ezekben a 
tevékenységekben részt vevő feleket. Nem 
vehet részt továbbá olyan tevékenységben, 
amely veszélyeztetné döntéshozói 
függetlenségét vagy feddhetetlenségét a 
bejelentett megfelelőségértékelési 
tevékenységek kapcsán. Ez különösen 
érvényes a szaktanácsadási 
szolgáltatásokra.

A megfelelőségértékelő szervezetek 
biztosítják, hogy leányvállalataik és 
alvállalkozóik tevékenysége ne 
befolyásolja megfelelőségértékelési 
tevékenységeik bizalmas jellegét, 
objektivitását és pártatlanságát.

(5) A megfelelőségértékelő szervezetek és 
személyzetük a megfelelőségértékelési 
tevékenységeket az adott területtel 
kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai 
feddhetetlenséggel és a szükséges műszaki 
szaktudással végzik el, és függetlenek 
minden olyan, különösen az ilyen 
tevékenységek eredményeiben érdekelt 
személyektől vagy személyek csoportjaitól 
eredő – főként pénzügyi –
nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely 
befolyásolhatná döntésüket vagy a 
megfelelőségértékelési tevékenységeik 
eredményét.

(6) A megfelelőségértékelő szervezetnek 
alkalmasnak kell lennie a számára a 6d. 
cikk által előírt valamennyi olyan 
megfelelőségértékelési feladatra, amelyek 
elvégzésére bejelentették, függetlenül 
attól, hogy ezeket a feladatokat maga a 
megfelelőségértékelő szervezet vagy a 
felelősségére egy, a nevében eljáró 
szervezet végzi el.

A megfelelőségértékelő szervezet –
mindig, és minden egyes 
megfelelőségértékelési eljárás 
tekintetében, amelyre bejelentették –
rendelkezik a következőkkel:
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a) személyzettel, amely műszaki 
ismeretekkel, valamint elegendő és 
megfelelő tapasztalattal rendelkezik a 
megfelelőségértékelési feladatok 
elvégzéséhez;

b) az eljárások leírásával, amelyekkel 
összhangban a megfelelőségértékelés 
zajlik, biztosítva ezen eljárások 
átláthatóságát és reprodukálhatóságát. 
Rendelkeznie kell megfelelő stratégiákkal 
és eljárásokkal, amelyek segítségével a 
bejelentett szervezetként végzett feladatok 
és az egyéb tevékenységek elkülönülnek 
egymástól;

c) olyan eljárásokkal, amelyek 
segítségével tevékenysége végzése során 
megfelelően figyelembe tudja venni a 
vállalkozás méretét, azon ágazatot, 
amelyben tevékenykedik, a vállalkozás 
szerkezetét, az adott gyártástechnológia 
összetettségének fokát és a gyártási 
folyamat tömegtermelési vagy 
sorozatjellegét.

Rendelkeznie kell a megfelelőségértékelési 
tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és 
adminisztrációs feladatok megfelelő 
ellátásához szükséges eszközökkel, 
továbbá valamennyi szükséges 
felszereléssel, illetve létesítménnyel.

(7) A megfelelőségértékelési 
tevékenységek elvégzéséért felelős 
személyzetnek a következőkkel kell 
rendelkeznie:

a) alapos műszaki és szakképzettség, 
amely kiterjed az összes olyan 
megfelelőségértékelési tevékenységre, 
amelyekre a megfelelőségértékelési 
szervezetet bejelentették;

b) megfelelő ismeretek az általuk végzett 
értékelések követelményeiről és megfelelő 
hatáskör az ilyen értékelések elvégzésére;

c) az alapvető követelmények, az 
alkalmazandó harmonizált szabványok, 
valamint az uniós harmonizációs 
jogszabályok és végrehajtási szabályai
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alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelő 
ismerete és megértése;

d) az értékelés elvégzését bizonyító 
tanúsítványok, nyilvántartások és 
jelentések elkészítéséhez szükséges 
alkalmasság.

(8) Biztosítani kell a megfelelőségértékelő 
szervezet, valamint annak felső szintű 
vezetése és az értékelést végző személyzet 
pártatlanságát.

A megfelelőségértékelő szervezet felső 
szintű vezetésének és az értékelést végző 
személyzetének javadalmazása nem 
függhet az elvégzett értékelések számától 
vagy azok eredményétől.

(9) A megfelelőségértékelő szervezetek 
felelősségbiztosítást kötnek, kivéve, ha a 
felelősséget a nemzeti joggal összhangban 
az állam vállalja át, vagy ha közvetlenül 
maga a tagállam felel a 
megfelelőségértékelésért.

(10) A megfelelőségértékelő szervezet 
személyzetének be kell tartania a szakmai 
titoktartás követelményeit minden olyan 
információ tekintetében, amely a 6d. cikk 
vagy az azt átültető nemzeti jogszabály 
rendelkezései alapján ellátott feladataik 
végrehajtása során jutott birtokukba, 
kivéve annak a tagállamnak az illetékes 
hatóságait, ahol a szervezet tevékenységét 
gyakorolja. A tulajdonjogokat védelmezni 
kell.

Or. en

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által 
javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben 
megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás 387
Daniel Caspary
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Rendeletre irányuló javaslat
6 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6d. cikk

A bejelentett megfelelőségértékelő 
szervezetek kötelezettségei

(1) A bejelentett megfelelőségértékelő 
szervezet a 6a. cikk szerint kijelölt 
tanúsítási rendszerrel összhangban elvégzi 
a megfelelőségértékelést.

(2) Amennyiben a bejelentett 
megfelelőségértékelő szervezet 
megállapítja, hogy egy importőr nem 
teljesítette a tanúsítási rendszerben 
meghatározott követelményeket, akkor 
felszólítja az importőrt a megfelelő 
kiigazító intézkedések megtételére, és nem 
ad ki tanúsítványt.

(3) Amennyiben a tanúsítvány kiadása 
után a megfelelőség figyelemmel kísérése 
során a bejelentett megfelelőségértékelő 
szervezet megállapítja, hogy egy termék 
már nem megfelelő, akkor felszólítja az 
importőrt a megfelelő kiigazító 
intézkedések megtételére, és szükség 
esetén felfüggeszti vagy visszavonja a 
tanúsítványt.

(4) Amennyiben nem kerül sor kiigazító 
intézkedésekre, vagy azok nem érik el a 
kívánt hatást, a bejelentett 
megfelelőségértékelő szervezet adott 
esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy 
visszavonhatja a tanúsítványt.

Or. en

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által 
javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben 
megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.
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Módosítás 388
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőr minden évben 
legkésőbb március 31-ig benyújtja az előző 
naptári évet felölelő alábbi dokumentációt 
az illetékes tagállami hatóságnak:

(1) Valamennyi piaci szereplő minden 
évben legkésőbb március 31-ig benyújtja 
az előző naptári évet felölelő alábbi 
dokumentációt az illetékes tagállami 
hatóságnak:

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi. Lásd a „piaci szereplő” 
fenti meghatározását.

Módosítás 389
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőr minden évben 
legkésőbb március 31-ig benyújtja az előző 
naptári évet felölelő alábbi dokumentációt 
az illetékes tagállami hatóságnak:

(1) Valamennyi piaci szereplő minden
évben legkésőbb március 31-ig benyújtja 
az előző naptári évet felölelő alábbi 
dokumentációt az illetékes tagállami 
hatóságnak:

Or. en
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Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi. Lásd a „piaci szereplő” 
fenti meghatározását.

Módosítás 390
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó
felelősségteljes importőr minden évben 
legkésőbb március 31-ig benyújtja az előző 
naptári évet felölelő alábbi dokumentációt
az illetékes tagállami hatóságnak:

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó importőr 
minden évben legkésőbb március 31-ig 
benyújtja az előző naptári évet felölelő 
alábbi dokumentációt az illetékes tagállami 
hatóságnak:

Or. de

Módosítás 391
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőr minden évben 
legkésőbb március 31-ig benyújtja az előző 
naptári évet felölelő alábbi dokumentációt 
az illetékes tagállami hatóságnak:

(1) Valamennyi piaci szereplő minden 
évben legkésőbb március 31-ig benyújtja 
az előző naptári évet felölelő alábbi 
dokumentációt az illetékes tagállami 
hatóságnak:

Or. en

Indokolás

A 7. cikk minden módosítása a 6. cikk korlátozottabb ellenőrzési követelményeket és a 
társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi. Az OECD-útmutatás szerint csak azokat 
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a szűk keresztmetszeteket kell ellenőrizni, azonban mindenkire vonatkoznak az e cikkben 
meghatározott jelentéstételi és nyilvánosságra hozatali követelmények.

Módosítás 392
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó
ásványokat vagy fémeket behozó
felelősségteljes importőr minden évben 
legkésőbb március 31-ig benyújtja az előző 
naptári évet felölelő alábbi dokumentációt 
az illetékes tagállami hatóságnak:

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó
ásványokkal vagy fémekkel foglalkozó
felelősségteljes piaci szereplő minden 
évben legkésőbb március 31-ig benyújtja 
az előző naptári évet felölelő alábbi 
dokumentációt az illetékes tagállami 
hatóságnak:

Or. en

Módosítás 393
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felelősségteljes importőr neve, címe, 
valamennyi elérhetőségi adata és 
kereskedelmi tevékenységeinek 
ismertetése,

a) az importőr neve, címe, valamennyi 
elérhetőségi adata és kereskedelmi 
tevékenységeinek ismertetése,

Or. de

Módosítás 394
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e rendelet 6. cikke szerinti, független 
harmadik fél által folytatott ellenőrzések.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a módosított rendelet társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályát tükrözi. A 
társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatály révén nem kötelező a rendelet hatálya alá tartozó 
valamennyi piaci szereplőnek független harmadik fél által folytatott ellenőrzést végeznie. Ez a 
követelmény csupán a II. mellékletben megjelölt piaci szereplőkre vonatkozik, amint azt a 6. 
cikk fenti módosításai is tükrözik.

Módosítás 395
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e rendelet 6. cikke szerinti, független 
harmadik fél által folytatott ellenőrzések.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a módosított rendelet társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályát tükrözi. A 
társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatály révén nem kötelező a rendelet hatálya alá tartozó 
valamennyi piaci szereplőnek független harmadik fél által folytatott ellenőrzést végeznie. Ez a 
követelmény csupán az Ia. mellékletben megjelölt piaci szereplőkre vonatkozik, amint azt a 6. 
cikk fenti módosításai is tükrözik.

Módosítás 396
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e rendelet 6. cikke szerinti, független 
harmadik fél által folytatott ellenőrzések.

törölve

Or. en

Módosítás 397
Daniel Caspary

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e rendelet 6. cikke szerinti, független
harmadik fél által folytatott ellenőrzések.

c) az e rendelet 6. cikke szerinti, harmadik 
fél által végzett megfelelőségértékelés 
eredményeként kiadott tanúsítvány;

Or. en

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által 
javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben 
megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás 398
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványoknak a megvásárolt ásványok 
összmennyiségéhez viszonyított arányát 
tekintve az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat behozó felelősségteljes 

(2) A II. melléklet szerinti piaci 
szereplőktől eltérő piaci szereplők szintén
minden évben legkésőbb március 31-ig
benyújtják az előző naptári évet felölelő
alábbi dokumentációt tartalmazó vezetői 
jelentéseket az illetékes tagállami 
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importőr minden évben legkésőbb március 
31-ig benyújtja az előző naptári évet 
felölelő dokumentációt az illetékes 
tagállami hatóságnak, melyet az e rendelet 
6. cikke szerinti, független harmadik fél 
által folytatott ellenőrzések is 
alátámasztanak.

hatóságnak:

Or. en

Indokolás

A társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatály révén a piaci szereplők jelentéstételi 
kötelezettségei a piaci szereplőknek az ellátási láncban elfoglalt helyétől függően 
különböznek. Az OECD-útmutatásnak megfelelően a – II. mellékletben megnevezett – szűk 
keresztmetszetekre további jelentéstételi kötelezettségek vonatkoznak, harmadik fél által 
folytatott ellenőrzések formájában. Az e cikkben szereplő jelentéstételi követelmények 
azonban más piaci szereplőkre vonatkoznak. E követelmények az OECD-útmutatásban 
megállapítottakat tükrözik.

Módosítás 399
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványoknak a megvásárolt ásványok 
összmennyiségéhez viszonyított arányát 
tekintve az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat behozó felelősségteljes 
importőr minden évben legkésőbb március 
31-ig benyújtja az előző naptári évet 
felölelő dokumentációt az illetékes 
tagállami hatóságnak, melyet az e rendelet 
6. cikke szerinti, független harmadik fél 
által folytatott ellenőrzések is 
alátámasztanak.

(2) Az Ia. melléklet szerinti piaci 
szereplőktől eltérő piaci szereplők szintén
minden évben legkésőbb március 31-ig
benyújtják az előző naptári évet felölelő
alábbi dokumentációt tartalmazó vezetői 
jelentéseket az illetékes tagállami 
hatóságnak:

Or. en
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Indokolás

A társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatály révén a piaci szereplők jelentéstételi 
kötelezettségei a piaci szereplőknek az ellátási láncban elfoglalt helyétől függően 
különböznek. Az OECD-útmutatásnak megfelelően az – Ia. mellékletben megnevezett – szűk 
keresztmetszetekre további jelentéstételi kötelezettségek vonatkoznak, harmadik fél által 
folytatott ellenőrzések formájában. Az e cikkben szereplő jelentéstételi követelmények 
azonban más piaci szereplőkre vonatkoznak. E követelmények az OECD-útmutatásban 
megállapítottakat tükrözik.

Módosítás 400
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványoknak a megvásárolt ásványok 
összmennyiségéhez viszonyított arányát 
tekintve az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat behozó felelősségteljes 
importőr minden évben legkésőbb március 
31-ig benyújtja az előző naptári évet 
felölelő dokumentációt az illetékes 
tagállami hatóságnak, melyet az e rendelet 
6. cikke szerinti, független harmadik fél 
által folytatott ellenőrzések is 
alátámasztanak.

(2) A downstream piaci szereplők minden 
évben legkésőbb március 31-ig benyújtják
az előző naptári évet felölelő következő
dokumentációt az illetékes tagállami 
hatóságnak:

a) a piaci szereplőnek az ellátási láncban 
gyakorolt kellő gondossággal kapcsolatos 
politikája, többek között a piaci szereplő 
kellő gondosságáért felelős vezetésének 
struktúrája, és a közvetlenül felelős 
személy;

b) a piaci szereplőnek az erőforrásellátási-
lánccal kapcsolatos, az ellenőrzésre és az 
átláthatóságra vonatkozó rendszere, 
többek között az ellátási lánc upstream 
szereplőinek azonosítására és kellő 
gondossággal kapcsolatos gyakorlataik 
értékelésére megtett lépések;
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c) az ellátási láncában lévő szereplő, piaci 
szereplő által a 4. és 5. cikkel 
összhangban azonosított valamennyi 
upstream piaci szereplő neve és címe;

d) az ellátási láncában szereplő, a piaci 
szereplő által a 4. és 5. cikk szerint 
azonosított valamennyi upstream piaci 
szereplő tekintetében független harmadik 
fél által, a rendelet 6. cikkében 
megállapított hatókörrel, célkitűzéssel és 
alapelvekkel összhangban folytatott 
ellenőrzések;

e) a piaci szereplő által azonosított 
lehetséges vagy tényleges kockázatok, 
valamint a piaci szereplő által az 5. cikkel 
összhangban a jelentéstételi időszak során 
a kockázatok kezelése érdekében 
végrehajtott intézkedés;

f) a piaci szereplő által a jelentéstételi 
időszak során a kellő gondossággal 
kapcsolatban megtett erőfeszítéseinek 
megerősítése érdekében végrehajtott 
intézkedés.

Or. en

Módosítás 401
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványoknak a megvásárolt ásványok 
összmennyiségéhez viszonyított arányát 
tekintve az e rendelet hatálya alá tartozó
ásványokat behozó felelősségteljes
importőr minden évben legkésőbb március 
31-ig benyújtja az előző naptári évet 
felölelő dokumentációt az illetékes 
tagállami hatóságnak, melyet az e rendelet 
6. cikke szerinti, független harmadik fél 

(2) A konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványoknak a megvásárolt ásványok 
összmennyiségéhez viszonyított arányát 
tekintve az e rendelet hatálya alá tartozó
ásványokkal foglalkozó felelősségteljes
piaci szereplő minden évben legkésőbb 
március 31-ig benyújtja az előző naptári 
évet felölelő dokumentációt az illetékes 
tagállami hatóságnak, melyet az e rendelet 
6. cikke szerinti, független harmadik fél 
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által folytatott ellenőrzések is 
alátámasztanak.

által folytatott ellenőrzések is 
alátámasztanak.

Or. en

Módosítás 402
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a piaci szereplőnek az ellátási láncban 
gyakorolt kellő gondossággal kapcsolatos 
politikája, többek között a piaci szereplő 
kellő gondosságáért felelős vezetésének 
struktúrája, és a közvetlenül felelős 
személy;

Or. en

Indokolás

A módosítás az OECD ásványok ellátási láncában a kellő gondosság elve vonatkozásában 
alkalmazott kockázatalapú megközelítésének az – OECD-útmutatás I. mellékletében 
ismertetett – ötlépcsős keretrendszerét tükrözi.

Módosítás 403
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a piaci szereplőnek az erőforrásellátási-
lánccal kapcsolatos, az ellenőrzésre és az 
átláthatóságra vonatkozó rendszere, 
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többek között az ellátási lánc upstream 
szereplőinek azonosítására és kellő 
gondossággal kapcsolatos gyakorlataik 
értékelésére megtett lépések;

Or. en

Indokolás

A módosítás az OECD ásványok ellátási láncában a kellő gondosság elve vonatkozásában 
alkalmazott kockázatalapú megközelítésének az – OECD-útmutatás I. mellékletében 
ismertetett – ötlépcsős keretrendszerét tükrözi.

Módosítás 404
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellátási láncában szereplő, az Ia. 
melléklet szerinti valamennyi piaci 
szereplő által a 4. és 5. cikkel 
összhangban azonosított piaci szereplő 
neve és címe,

Or. en

Indokolás

A módosítás a 4. és 5. cikk fenti módosításait, valamint az OECD ásványok ellátási láncában 
a kellő gondosság elve vonatkozásában alkalmazott kockázatalapú megközelítésének az –
OECD-útmutatás I. mellékletében ismertetett – ötlépcsős keretrendszerét tükrözi.

Módosítás 405
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ellátási láncában szereplő, a piaci 
szereplő által a 4. és 5. cikk szerint 
azonosított Ia. melléklet szerinti 
valamennyi piaci szereplő tekintetében 
független harmadik fél által, a rendelet 6. 
cikkében megállapított hatókörrel, 
célkitűzéssel és alapelvekkel összhangban 
folytatott ellenőrzések,

Or. en

Indokolás

A módosítás a 4. 5. és 6. cikk módosításait, valamint az OECD ásványok ellátási láncában a 
kellő gondosság elve vonatkozásában alkalmazott kockázatalapú megközelítésének az –
OECD-útmutatás I. mellékletében ismertetett – ötlépcsős keretrendszerét tükrözi. Az Ia. 
mellékletben nem felsorolt piaci szereplőknek nem kell független harmadik által végzett 
ellenőrzést folytatniuk. Kellő gondosságuk részeként azonban kötelességük az Ia. mellékletben 
megnevezett valamennyi, az ellátási láncaikban szereplő szűk keresztmetszetek azonosítása, 
valamint a saját kellő gondosságukkal kapcsolatban harmadik fél által végzett ellenőrzések 
megszerzése és felülvizsgálata.

Módosítás 406
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a piaci szereplő által azonosított 
lehetséges vagy tényleges kockázatok, 
valamint a piaci szereplő által az 5. cikkel 
összhangban a jelentéstételi időszak során 
a kockázatok kezelése érdekében 
végrehajtott intézkedés;

Or. en
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Indokolás

A módosítás az 5. cikk fenti módosításait, valamint az OECD ásványok ellátási láncában a 
kellő gondosság elve vonatkozásában alkalmazott kockázatalapú megközelítésének az –
OECD-útmutatás I. mellékletében ismertetett – ötlépcsős keretrendszerét tükrözi. Alapvető 
fontosságú, hogy a társaságok nyilvánosan számoljanak be az ellátási láncaikban általuk 
azonosított kockázatokról, valamint arról, hogy mit tettek e kockázatok mérséklése érdekében. 
Ez az információ a más társaságok kellő gondosságra irányuló erőfeszítései, továbbá a 
fogyasztók, befektetők és más felek szempontjából fontos.

Módosítás 407
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a piaci szereplő által a jelentéstételi 
időszak során a kellő gondossággal 
kapcsolatban megtett erőfeszítéseinek 
megerősítése érdekében végrehajtott 
intézkedés.

Or. en

Indokolás

A kellő gondosság elvének gyakorlása folyamatos és rugalmas folyamat. Ilyenként pedig 
lehetővé teszi a piaci szereplők számára, hogy idővel hatékonyabbá tegyék a kellő gondosság 
folyamatait. Ez jelentheti hatékonyabb rendszerek kifejlesztését, a beszállítókra való
befolyásgyakorlást és a beszállítói kapcsolatok építését, valamint a más társaságokkal vagy 
iparági programokkal való együttműködést. Elengedhetetlen azonban, hogy a társaságok 
egyértelműen közöljék, hogy miként tervezik megvalósítani az időbeni fejlesztéseket az olyan 
esetekben, amikor kellő gondosságuk hiányosnak bizonyul.

Módosítás 408
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a piaci szereplőnek az ellátási láncban 
gyakorolt kellő gondossággal kapcsolatos 
politikája, többek között a piaci szereplő 
kellő gondosságáért felelős vezetésének 
struktúrája, és a közvetlenül felelős 
személy;

Or. en

Indokolás

A módosítás az OECD ásványok ellátási láncában a kellő gondosság elve vonatkozásában 
alkalmazott kockázatalapú megközelítésének az – OECD-útmutatás I. mellékletében 
ismertetett – ötlépcsős keretrendszerét tükrözi.

Módosítás 409
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a piaci szereplőnek az erőforrásellátási-
lánccal kapcsolatos, az ellenőrzésre és az 
átláthatóságra vonatkozó rendszere, 
többek között az ellátási lánc upstream 
szereplőinek azonosítására és kellő 
gondossággal kapcsolatos gyakorlataik 
értékelésére megtett lépések;

Or. en

Indokolás

A módosítás az OECD ásványok ellátási láncában a kellő gondosság elve vonatkozásában 
alkalmazott kockázatalapú megközelítésének az – OECD-útmutatás I. mellékletében 
ismertetett – ötlépcsős keretrendszerét tükrözi.
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Módosítás 410
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellátási láncában szereplő, a II. 
melléklet szerinti valamennyi piaci 
szereplő által a 4. és 5. cikkel 
összhangban azonosított piaci szereplő 
neve és címe,

Or. en

Indokolás

A módosítás a 4. és 5. cikk fenti módosításait, valamint az OECD ásványok ellátási láncában 
a kellő gondosság elve vonatkozásában alkalmazott kockázatalapú megközelítésének az –
OECD-útmutatás I. mellékletében ismertetett – ötlépcsős keretrendszerét tükrözi.

Módosítás 411
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ellátási láncában szereplő, a piaci 
szereplő által a 4. és 5. cikk szerint 
azonosított II. melléklet szerinti 
valamennyi piaci szereplő tekintetében 
független harmadik fél által, a rendelet 6. 
cikkében megállapított hatókörrel, 
célkitűzéssel és alapelvekkel összhangban 
folytatott ellenőrzések,

Or. en

Indokolás

A módosítás a 4. 5. és 6. cikk módosításait, valamint az OECD ásványok ellátási láncában a 
kellő gondosság elve vonatkozásában alkalmazott kockázatalapú megközelítésének az –
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OECD-útmutatás I. mellékletében ismertetett – ötlépcsős keretrendszerét tükrözi. A II. 
mellékletben nem felsorolt piaci szereplőknek nem kell független harmadik által végzett 
ellenőrzést folytatniuk. Kellő gondosságuk részeként azonban kötelességük a II. mellékletben 
megnevezett valamennyi, az ellátási láncaikban szereplő szűk keresztmetszetek azonosítása, 
valamint a saját kellő gondosságukkal kapcsolatban harmadik fél által végzett ellenőrzések 
megszerzése és felülvizsgálata.

Módosítás 412
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a piaci szereplő által azonosított 
lehetséges vagy tényleges kockázatok, 
valamint a piaci szereplő által az 5. cikkel 
összhangban a jelentéstételi időszak során 
a kockázatok kezelése érdekében 
végrehajtott intézkedés;

Or. en

Indokolás

A módosítás az 5. cikk fenti módosításait, valamint az OECD ásványok ellátási láncában a 
kellő gondosság elve vonatkozásában alkalmazott kockázatalapú megközelítésének az –
OECD-útmutatás I. mellékletében ismertetett – ötlépcsős keretrendszerét tükrözi. Alapvető 
fontosságú, hogy a társaságok nyilvánosan számoljanak be az ellátási láncaikban általuk 
azonosított kockázatokról, valamint arról, hogy mit tettek e kockázatok mérséklése érdekében. 
Ez az információ a más társaságok kellő gondosságra irányuló erőfeszítései, továbbá a 
fogyasztók, befektetők és más felek szempontjából fontos.

Módosítás 413
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a piaci szereplő által a jelentéstételi 
időszak során a kellő gondossággal 
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kapcsolatban megtett erőfeszítéseinek 
megerősítése érdekében végrehajtott 
intézkedés.

Or. en

Indokolás

A kellő gondosság elvének gyakorlása folyamatos és rugalmas folyamat. Ilyenként pedig 
lehetővé teszi a piaci szereplők számára, hogy idővel hatékonyabbá tegyék a kellő gondosság 
folyamatait. Ez jelentheti hatékonyabb rendszerek kifejlesztését, a beszállítókra való 
befolyásgyakorlást és a beszállítói kapcsolatok építését, valamint a más társaságokkal vagy 
iparági programokkal való együttműködést. Elengedhetetlen azonban, hogy a társaságok 
egyértelműen közöljék, hogy miként tervezik megvalósítani az időbeni fejlesztéseket az olyan 
esetekben, amikor kellő gondosságuk hiányosnak bizonyul.

Módosítás 414
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
fémeket behozó felelősségteljes importőr
minden évben legkésőbb március 31-ig 
benyújtja az előző naptári évet felölelő 
alábbi dokumentációt az illetékes tagállami 
hatóságnak:

(3) A II. melléklet szerinti piaci szereplő
minden évben legkésőbb március 31-ig 
benyújtja az előző naptári évet felölelő 
alábbi dokumentációt is az illetékes 
tagállami hatóságnak:

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt és a differenciált jelentéstételi 
követelményeket tükrözi, mint fentebb. Ez a módosítás elengedhetetlen annak biztosításához 
is, hogy a javasolt, a 8. cikkben említett fehér lista ténylegesen csak azokra a piaci 
szereplőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozzon, amelyek a harmadik fél által készített 
ellenőrzési jelentésekkel bizonyítottan eleget tettek a kellő gondosság gyakorlásával 
kapcsolatos kötelezettségeiknek.
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Módosítás 415
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
fémeket behozó felelősségteljes importőr
minden évben legkésőbb március 31-ig 
benyújtja az előző naptári évet felölelő 
alábbi dokumentációt az illetékes tagállami 
hatóságnak:

(3) A II. melléklet szerinti piaci szereplő
minden évben legkésőbb március 31-ig 
benyújtja az előző naptári évet felölelő 
alábbi dokumentációt is az illetékes 
tagállami hatóságnak:

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt és a differenciált jelentéstételi 
követelményeket tükrözi, mint fentebb. Ez a módosítás elengedhetetlen annak biztosításához 
is, hogy a javasolt, a 8. cikkben említett fehér lista ténylegesen csak azokra a piaci 
szereplőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozzon, amelyek a harmadik fél által készített 
ellenőrzési jelentésekkel bizonyítottan eleget tettek a kellő gondosság gyakorlásával 
kapcsolatos kötelezettségeiknek.

Módosítás 416
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
fémeket behozó felelősségteljes importőr 
minden évben legkésőbb március 31-ig 
benyújtja az előző naptári évet felölelő 
alábbi dokumentációt az illetékes tagállami 
hatóságnak:

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
fémeket behozó importőr minden évben 
legkésőbb március 31-ig benyújtja az előző 
naptári évet felölelő alábbi dokumentációt 
az illetékes tagállami hatóságnak:

Or. de
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Módosítás 417
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
fémeket behozó felelősségteljes importőr
minden évben legkésőbb március 31-ig 
benyújtja az előző naptári évet felölelő 
alábbi dokumentációt az illetékes tagállami 
hatóságnak:

(3) Az upstream piaci szereplő minden 
évben legkésőbb március 31-ig benyújtja 
az előző naptári évet felölelő alábbi 
dokumentációt is az illetékes tagállami 
hatóságnak:

Or. en

Módosítás 418
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó
fémeket behozó felelősségteljes importőr
minden évben legkésőbb március 31-ig 
benyújtja az előző naptári évet felölelő 
alábbi dokumentációt az illetékes tagállami 
hatóságnak:

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó
fémekkel foglalkozó felelősségteljes piaci 
szereplő minden évben legkésőbb március 
31-ig benyújtja az előző naptári évet 
felölelő alábbi dokumentációt az illetékes 
tagállami hatóságnak:

Or. en

Módosítás 419
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az importőr ellátási láncában szereplő 
valamennyi kohó vagy finomító 
megnevezése és címe,

törölve

Or. en

Indokolás

Felesleges, mivel ez a jelentéstételi követelmény csak a II. melléklet szerinti piaci szereplőkre 
vonatkozik.

Módosítás 420
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az importőr ellátási láncában szereplő 
valamennyi kohó vagy finomító 
megnevezése és címe,

törölve

Or. en

Indokolás

Felesleges, mivel ez a jelentéstételi követelmény csak az Ia. melléklet szerinti piaci 
szereplőkre vonatkozik.

Módosítás 421
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az importőr ellátási láncában szereplő 
valamennyi kohó vagy finomító 
megnevezése és címe,

törölve

Or. en

Módosítás 422
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az importőr ellátási láncában szereplő 
valamennyi felelősségteljes kohó vagy 
finomító megnevezése és címe,

a) az importőr ellátási láncában szereplő 
valamennyi kohó vagy finomító 
megnevezése és címe,

Or. de

Módosítás 423
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az importőr ellátási láncában szereplő 
valamennyi felelősségteljes kohó vagy 
finomító tekintetében független harmadik 
fél által, a rendelet 6. cikkében 
megállapított hatókörrel, célkitűzéssel és 
alapelvekkel összhangban folytatott 
ellenőrzések,

b) az e rendelet 6. cikke szerinti, független 
harmadik fél által folytatott ellenőrzések; 
valamint

Or. en
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Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt és a differenciált jelentéstételi 
követelményeket tükrözi, mint fentebb. A II. melléklet szerinti piaci szereplők kötelesek 
független harmadik fél által folytatott ellenőrzéseket végezni a 6. cikk és az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásában megadott, az OECD ásványok ellátási láncában a 
kellő gondosság elve vonatkozásában alkalmazott kockázatalapú megközelítésének ötlépcsős 
keretrendszere (4. lépés) szerint. Alapvető fontosságú, hogy ez az információ szerepeljen a 
piaci szereplő nyilvános jelentésében.

Módosítás 424
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az importőr ellátási láncában szereplő 
valamennyi felelősségteljes kohó vagy 
finomító tekintetében független harmadik 
fél által, a rendelet 6. cikkében 
megállapított hatókörrel, célkitűzéssel és 
alapelvekkel összhangban folytatott 
ellenőrzések,

b) az e rendelet 6. cikke szerinti, független 
harmadik fél által folytatott ellenőrzések; 
valamint

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt és a differenciált jelentéstételi 
követelményeket tükrözi, mint fentebb. Az Ia. melléklet szerinti piaci szereplőknek – a 6. 
cikknek és az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásának megfelelően – kötelező 
elvégezniük a független harmadik fél által folytatott ellenőrzést. Az OECD-nek az ásványok 
ellátási láncában a kellő gondosság elve vonatkozásában alkalmazott kockázatalapú 
megközelítésének ötlépcsős keretrendszere, 4. lépés. Alapvető fontosságú, hogy ez az 
információ szerepeljen a piaci szereplő nyilvános jelentésében.

Módosítás 425
Joachim Schuster
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az importőr ellátási láncában szereplő 
valamennyi felelősségteljes kohó vagy 
finomító tekintetében független harmadik 
fél által, a rendelet 6. cikkében 
megállapított hatókörrel, célkitűzéssel és 
alapelvekkel összhangban folytatott 
ellenőrzések,

b) az importőr ellátási láncában szereplő 
valamennyi kohó vagy finomító 
tekintetében független harmadik fél által, a 
rendelet 6. cikkében megállapított 
hatókörrel, célkitűzéssel és alapelvekkel 
összhangban folytatott ellenőrzések,

Or. de

Módosítás 426
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az importőr ellátási láncában szereplő 
valamennyi felelősségteljes kohó vagy 
finomító tekintetében független harmadik 
fél által, a rendelet 6. cikkében 
megállapított hatókörrel, célkitűzéssel és 
alapelvekkel összhangban folytatott 
ellenőrzések,

b) az e rendelet 6. cikke szerinti, független 
harmadik fél által folytatott ellenőrzések; 
valamint

Or. en

Módosítás 427
Daniel Caspary

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az importőr ellátási láncában szereplő 
valamennyi felelősségteljes kohó vagy 

b) az importőr ellátási láncában szereplő 
valamennyi felelősségteljes kohó vagy 
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finomító tekintetében független harmadik
fél által, a rendelet 6. cikkében 
megállapított hatókörrel, célkitűzéssel és 
alapelvekkel összhangban folytatott 
ellenőrzések,

finomító tekintetében független harmadik
félnek minősülő megfelelőségértékelő 
szervezet által, a rendelet 6. cikkében 
megállapított hatókörrel, célkitűzéssel és 
alapelvekkel összhangban kiadott 
tanúsítványok,

Or. en

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által 
javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben 
megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás 428
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó
ásványoknak a megvásárolt ásványok
összmennyiségéhez viszonyított aránya 
minden egyes említett kohó vagy finomító 
esetében, melyet független harmadik fél 
által folytatott ellenőrzések is 
alátámasztanak.

c) tájékoztatás a konfliktusok által érintett 
és nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó, a rendelet hatálya alá tartozó 
erőforrásoknak a megvásárolt, a rendelet 
hatálya alá tartozó erőforrások
összmennyiségéhez viszonyított arányáról, 
amelyet az e rendelet 6. cikke szerinti,
független harmadik fél által folytatott 
ellenőrzések is alátámasztanak.

Or. en

Indokolás

A módosítás az „ásványokat” a „rendelet hatálya alá tartozó erőforrásokra” módosítja, hogy 
a szöveg megfeleljen az anyaggal kapcsolatos szélesebb hatálynak, mint fentebb. A 
társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt és a differenciált ellenőrzési követelményeket is 
tükrözi, a 6. cikknek megfelelően.
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Módosítás 429
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó
ásványoknak a megvásárolt ásványok
összmennyiségéhez viszonyított aránya 
minden egyes említett kohó vagy finomító 
esetében, melyet független harmadik fél 
által folytatott ellenőrzések is 
alátámasztanak.

c) tájékoztatás a konfliktusok által érintett 
és nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó, a rendelet hatálya alá tartozó 
erőforrásoknak a megvásárolt, a rendelet 
hatálya alá tartozó erőforrások
összmennyiségéhez viszonyított arányáról, 
amelyet az e rendelet 6. cikke szerinti,
független harmadik fél által folytatott 
ellenőrzések is alátámasztanak.

Or. en

Indokolás

A módosítás az „ásványokat” a „rendelet hatálya alá tartozó erőforrásokra” módosítja, hogy 
a szöveg megfeleljen az anyaggal kapcsolatos szélesebb hatálynak, mint fentebb. A 
társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt és a differenciált ellenőrzési követelményeket is 
tükrözi, a 6. cikknek megfelelően.

Módosítás 430
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó
ásványoknak a megvásárolt ásványok
összmennyiségéhez viszonyított aránya 
minden egyes említett kohó vagy finomító 
esetében, melyet független harmadik fél 
által folytatott ellenőrzések is 

c) tájékoztatás a konfliktusok által érintett 
és nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó erőforrásoknak a megvásárolt
erőforrások összmennyiségéhez 
viszonyított arányáról, amelyet az e 
rendelet 6. cikke szerinti, független 
harmadik fél által folytatott ellenőrzések is 
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alátámasztanak. alátámasztanak.

Or. en

Módosítás 431
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőr a vele közvetlen 
kapcsolatban lévő downstream vásárlók 
számára rendelkezésre bocsátja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozóan megszerzett és 
aktualizált összes információt, kellően 
figyelembe véve az üzleti titoktartást és 
egyéb versennyel kapcsolatos 
megfontolásokat.

(4) A piaci szereplők a velük közvetlen 
kapcsolatban lévő downstream vásárlók 
számára rendelkezésre bocsátja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozóan megszerzett és 
aktualizált összes információt, kellően 
figyelembe véve az üzleti titoktartást és 
egyéb versennyel kapcsolatos 
megfontolásokat, az OECD-útmutatásnak 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi, és biztosítja a 
jelentéstételi követelmények összhangját az OECD-útmutatással, amely titoktartási és 
versennyel kapcsolatos megfontolásoknak is helyet ad.

Módosítás 432
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A rendelet hatálya alá tartozó (4) A piaci szereplők a velük közvetlen 
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ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőr a vele közvetlen 
kapcsolatban lévő downstream vásárlók 
számára rendelkezésre bocsátja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozóan megszerzett és 
aktualizált összes információt, kellően 
figyelembe véve az üzleti titoktartást és 
egyéb versennyel kapcsolatos 
megfontolásokat.

kapcsolatban lévő downstream vásárlók 
számára rendelkezésre bocsátja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozóan megszerzett és 
aktualizált összes információt, kellően 
figyelembe véve az üzleti titoktartást és 
egyéb versennyel kapcsolatos 
megfontolásokat, az OECD-útmutatásnak 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi, és biztosítja a 
jelentéstételi követelmények összhangját az OECD-útmutatással, amely titoktartási és 
versennyel kapcsolatos megfontolásoknak is helyet ad.

Módosítás 433
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó
felelősségteljes importőr a vele közvetlen 
kapcsolatban lévő downstream vásárlók 
számára rendelkezésre bocsátja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozóan megszerzett és 
aktualizált összes információt, kellően 
figyelembe véve az üzleti titoktartást és 
egyéb versennyel kapcsolatos 
megfontolásokat.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó importőr 
a vele közvetlen kapcsolatban lévő 
downstream vásárlók számára 
rendelkezésre bocsátja a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozóan megszerzett és aktualizált 
összes információt, kellően figyelembe 
véve az üzleti titoktartást és egyéb 
versennyel kapcsolatos megfontolásokat.

Or. de

Módosítás 434
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőr a vele közvetlen 
kapcsolatban lévő downstream vásárlók 
számára rendelkezésre bocsátja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozóan megszerzett és 
aktualizált összes információt, kellően 
figyelembe véve az üzleti titoktartást és 
egyéb versennyel kapcsolatos 
megfontolásokat.

(4) A piaci szereplők a velük közvetlen 
kapcsolatban lévő downstream vásárlók 
számára rendelkezésre bocsátja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozóan megszerzett és 
aktualizált összes információt, kellően 
figyelembe véve az üzleti titoktartást és 
egyéb versennyel kapcsolatos 
megfontolásokat, az OECD-útmutatásnak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 435
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A rendelet hatálya alá tartozó
ásványokat vagy fémeket behozó
felelősségteljes importőr a vele közvetlen 
kapcsolatban lévő downstream vásárlók 
számára rendelkezésre bocsátja a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozóan megszerzett és 
aktualizált összes információt, kellően 
figyelembe véve az üzleti titoktartást és 
egyéb versennyel kapcsolatos 
megfontolásokat.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó
ásványokkal vagy fémekkel foglalkozó
felelősségteljes piaci szereplő a vele 
közvetlen kapcsolatban lévő downstream 
vásárlók számára rendelkezésre bocsátja a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozóan megszerzett és 
aktualizált összes információt, kellően 
figyelembe véve az üzleti titoktartást és 
egyéb versennyel kapcsolatos 
megfontolásokat.

Or. en
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Módosítás 436
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőrök a lehető 
legszélesebb körben – többek között az 
interneten is – nyilvánosságra hozzák 
jelentéseiket, továbbá évenként jelentést 
tesznek a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncukban a 
felelősségteljes beszerzés érdekében 
alkalmazott szakpolitikákról és 
gyakorlatokról. A jelentés tartalmazza a
felelősségteljes importőr 4. és 5. cikkben 
meghatározott, irányítási rendszerrel és 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek végrehajtása terén tett 
intézkedéseit, valamint a harmadik fél által 
folytatott ellenőrzéseknek az ellenőrzést
végző fél nevét is tartalmazó összefoglaló 
jelentését, kellően figyelembe véve az 
üzleti titoktartást és egyéb versennyel 
kapcsolatos megfontolásokat.

(5) A piaci szereplők az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásával 
összhangban és a lehető legszélesebb 
körben – többek között az interneten is –
nyilvánosságra hozzák jelentéseiket, 
továbbá évente jelentést tesznek a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncukban a felelősségteljes beszerzés 
érdekében alkalmazott szakpolitikákról és 
gyakorlatokról. A jelentés tartalmazza a
piaci szereplő 4. és 5. cikkben 
meghatározott, irányítási rendszerrel és 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek végrehajtása terén tett 
intézkedéseit, valamint a piaci szereplő 
ellátási láncában jelen lévő felelős, a II. 
melléklet szerinti szereplő független
harmadik fél által folytatott valamennyi
ellenőrzést, kellően figyelembe véve az 
üzleti titoktartást és egyéb versennyel 
kapcsolatos megfontolásokat.

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi, és biztosítja a 
jelentéstételi követelmények összhangját az OECD-útmutatással. Magában foglalja a 
harmadik fél által folytatott teljes ellenőrzések közzétételének kötelezettségét, amelyet a 3T 
kiegészítés 5. lépésének A.2.1 pontja ismertet.

Módosítás 437
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőrök a lehető 
legszélesebb körben – többek között az 
interneten is – nyilvánosságra hozzák 
jelentéseiket, továbbá évenként jelentést 
tesznek a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncukban a 
felelősségteljes beszerzés érdekében 
alkalmazott szakpolitikákról és 
gyakorlatokról. A jelentés tartalmazza a
felelősségteljes importőr 4. és 5. cikkben 
meghatározott, irányítási rendszerrel és 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek végrehajtása terén tett 
intézkedéseit, valamint a harmadik fél által 
folytatott ellenőrzéseknek az ellenőrzést
végző fél nevét is tartalmazó összefoglaló 
jelentését, kellően figyelembe véve az 
üzleti titoktartást és egyéb versennyel 
kapcsolatos megfontolásokat.

(5) A piaci szereplők az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásával 
összhangban és a lehető legszélesebb 
körben – többek között az interneten is –
nyilvánosságra hozzák jelentéseiket, 
továbbá évente jelentést tesznek a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncukban a felelősségteljes beszerzés 
érdekében alkalmazott szakpolitikákról és 
gyakorlatokról. A jelentés tartalmazza a
piaci szereplő 4. és 5. cikkben 
meghatározott, irányítási rendszerrel és 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek végrehajtása terén tett 
intézkedéseit, valamint a piaci szereplő 
ellátási láncában jelen lévő felelős, az Ia. 
melléklet szerinti szereplő független
harmadik fél által folytatott valamennyi
ellenőrzést, kellően figyelembe véve az 
üzleti titoktartást és egyéb versennyel 
kapcsolatos megfontolásokat.

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi, és biztosítja a 
jelentéstételi követelmények összhangját az OECD-útmutatással. Magában foglalja a 
harmadik fél által folytatott teljes ellenőrzések közzétételének kötelezettségét, amelyet a 3T 
kiegészítés 5. lépésének A.2.1 pontja ismertet.

Módosítás 438
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az e rendelet hatálya alá tartozó (5) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
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ásványokat vagy fémeket behozó
felelősségteljes importőrök a lehető 
legszélesebb körben – többek között az 
interneten is – nyilvánosságra hozzák 
jelentéseiket, továbbá évenként jelentést 
tesznek a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncukban a 
felelősségteljes beszerzés érdekében 
alkalmazott szakpolitikákról és 
gyakorlatokról. A jelentés tartalmazza a 
felelősségteljes importőr 4. és 5. cikkben 
meghatározott, irányítási rendszerrel és 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek végrehajtása terén tett 
intézkedéseit, valamint a harmadik fél által 
folytatott ellenőrzéseknek az ellenőrzést 
végző fél nevét is tartalmazó összefoglaló 
jelentését, kellően figyelembe véve az 
üzleti titoktartást és egyéb versennyel 
kapcsolatos megfontolásokat.

ásványokat vagy fémeket behozó 
importőrök a lehető legszélesebb körben –
többek között az interneten is –
nyilvánosságra hozzák jelentéseiket, 
továbbá évenként jelentést tesznek a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncukban a felelősségteljes beszerzés 
érdekében alkalmazott szakpolitikákról és 
gyakorlatokról. A jelentés tartalmazza a 
felelősségteljes importőr 4. és 5. cikkben 
meghatározott, irányítási rendszerrel és 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek végrehajtása terén tett 
intézkedéseit, valamint a harmadik fél által 
folytatott ellenőrzéseknek az ellenőrzést 
végző fél nevét is tartalmazó összefoglaló 
jelentését, kellően figyelembe véve az 
üzleti titoktartást és egyéb versennyel 
kapcsolatos megfontolásokat.

Or. de

Módosítás 439
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
felelősségteljes importőrök a lehető 
legszélesebb körben – többek között az 
interneten is – nyilvánosságra hozzák 
jelentéseiket, továbbá évenként jelentést 
tesznek a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncukban a 
felelősségteljes beszerzés érdekében 
alkalmazott szakpolitikákról és 
gyakorlatokról. A jelentés tartalmazza a
felelősségteljes importőr 4. és 5. cikkben 
meghatározott, irányítási rendszerrel és 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 

(5) A piaci szereplők a lehető legszélesebb 
körben – többek között az interneten is –
nyilvánosságra hozzák jelentéseiket, 
továbbá évente jelentést tesznek a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncukban a felelősségteljes beszerzés 
érdekében alkalmazott szakpolitikákról és 
gyakorlatokról. A jelentés tartalmazza a
piaci szereplő 4. és 5. cikkben 
meghatározott, irányítási rendszerrel és 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek végrehajtása terén tett 
intézkedéseit, valamint a piaci szereplő 
ellátási láncában jelen lévő upstream 
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kötelezettségeinek végrehajtása terén tett 
intézkedéseit, valamint a harmadik fél által 
folytatott ellenőrzéseknek az ellenőrzést
végző fél nevét is tartalmazó összefoglaló 
jelentését, kellően figyelembe véve az 
üzleti titoktartást és egyéb versennyel 
kapcsolatos megfontolásokat.

piaci szereplő független harmadik fél által 
folytatott valamennyi ellenőrzést, kellően 
figyelembe véve az üzleti titoktartást és 
egyéb versennyel kapcsolatos 
megfontolásokat.

Or. en

Módosítás 440
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az e rendelet hatálya alá tartozó
ásványokat vagy fémeket behozó
felelősségteljes importőrök a lehető 
legszélesebb körben – többek között az 
interneten is – nyilvánosságra hozzák 
jelentéseiket, továbbá évenként jelentést 
tesznek a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncukban a 
felelősségteljes beszerzés érdekében 
alkalmazott szakpolitikákról és 
gyakorlatokról. A jelentés tartalmazza a 
felelősségteljes importőr 4. és 5. cikkben 
meghatározott, irányítási rendszerrel és 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek végrehajtása terén tett 
intézkedéseit, valamint a harmadik fél által 
folytatott ellenőrzéseknek az ellenőrzést 
végző fél nevét is tartalmazó összefoglaló 
jelentését, kellően figyelembe véve az 
üzleti titoktartást és egyéb versennyel 
kapcsolatos megfontolásokat.

(5) Az e rendelet hatálya alá tartozó
ásványokkal vagy fémekkel foglalkozó
felelősségteljes piaci szereplők a lehető 
legszélesebb körben – többek között az 
interneten is – nyilvánosságra hozzák 
jelentéseiket, továbbá évenként jelentést 
tesznek a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncukban a 
felelősségteljes beszerzés érdekében 
alkalmazott szakpolitikákról és 
gyakorlatokról. A jelentés tartalmazza a 
felelősségteljes piaci szereplő 4. és 5. 
cikkben meghatározott, irányítási 
rendszerrel és kockázatkezeléssel 
kapcsolatos kötelezettségeinek 
végrehajtása terén tett intézkedéseit, 
valamint a harmadik fél által folytatott 
ellenőrzéseknek az ellenőrzést végző fél 
nevét is tartalmazó összefoglaló jelentését, 
kellően figyelembe véve az üzleti 
titoktartást és egyéb versennyel 
kapcsolatos megfontolásokat.

Or. en
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Módosítás 441
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európai Unió területén kívüli, a 
II. melléklet szerinti felelősségteljes 
szereplő – a valamely tagállam illetékes 
hatóságának a 15. cikk (1) bekezdése 
szerinti jelentésébe és a 8. cikkben említett 
jegyzékbe történő felvétele céljából – a 
következőket nyújthatja be a hatóságnak:

a) a fenti (1) és (3) bekezdés szerinti 
dokumentáció; valamint

b) az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásának való megfelelésről szóló 
írásbeli nyilatkozat, amely tartalmazza 
nevét, címét, valamennyi elérhetőségi 
adatát és kereskedelmi tevékenységeinek 
ismertetését is.

Or. en

Indokolás

A kiegészítés megnyitja a 8. cikkben említett fehér listát az Unió területén kívüli székhelyű, a 
II. melléklet szerinti szereplők előtt. Ez lehetővé teszi az EU számára, hogy a kereskedelemben 
betöltött szerepét más társaságok és az ellátási lánc más részei beszerzési viselkedésének 
befolyásolása érdekében vesse latba, egyúttal pedig megkönnyíti a II. melléklet szerinti piaci 
szereplőktől eltérő európai vállalkozások számára a kellő gondosság elvének gyakorlását. E 
társaságoknak biztosítékot kell nyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy a rendeletben megkövetelt 
módon gyakorolják a kellő gondosság elvét.

Módosítás 442
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6 a) Az Európai Unió területén kívüli, az 
Ia. melléklet szerinti felelősségteljes 
szereplő – a valamely tagállam illetékes 
hatóságának a 15. cikk (1) bekezdése 
szerinti jelentésébe és a 8. cikkben említett 
jegyzékbe történő felvétele céljából – a 
következőket nyújthatja be a hatóságnak:

a) a fenti (1) és (3) bekezdés szerinti 
dokumentáció; valamint

b) az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásának való megfelelésről szóló 
írásbeli nyilatkozat, amely tartalmazza 
nevét, címét, valamennyi elérhetőségi 
adatát és kereskedelmi tevékenységeinek 
ismertetését is.

Or. en

Indokolás

A kiegészítés megnyitja a 8. cikkben említett fehér listát az Unió területén kívüli székhelyű, az 
Ia. melléklet szerinti szereplők előtt. Ez lehetővé teszi az EU számára, hogy a 
kereskedelemben betöltött szerepét más társaságok és az ellátási lánc más részei beszerzési 
viselkedésének befolyásolása érdekében vesse latba, egyúttal pedig megkönnyíti az Ia. 
melléklet szerinti piaci szereplőktől eltérő európai vállalkozások számára a kellő gondosság 
elvének gyakorlását. E társaságoknak biztosítékot kell nyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy a 
rendeletben megkövetelt módon gyakorolják a kellő gondosság elvét.

Módosítás 443
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európai Unió területén kívüli 
felelősségteljes upstream szereplő – a 
valamely tagállam illetékes hatóságának a 
15. cikk (1) bekezdése szerinti jelentésébe 
és a 8. cikkben említett jegyzékbe történő 
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felvétele céljából – a következőket 
nyújthatja be a hatóságnak:

a) a fenti (1) és (3) bekezdés szerinti 
dokumentáció; valamint

b) az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásának való megfelelésről szóló 
írásbeli nyilatkozat, amely tartalmazza 
nevét, címét, valamennyi elérhetőségi 
adatát és kereskedelmi tevékenységeinek 
ismertetését is.

Or. en

Indokolás

A módosítás lehetővé teszi a nem európai szűk keresztmetszetek számára, hogy – amennyiben 
ők is felelősségteljesek – felkerüljenek a fehér listára, ami növeli az átláthatóságok a 
downstream piaci szereplők számára.

Módosítás 444
Marielle de Sarnez

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk

A kohók és finomítók kellő gondosság 
elvével kapcsolatos kötelezettségei

(1) Az érceket és azok koncentrátumait 
feldolgozó és importáló európai kohók és 
finomítók kötelesek alkalmazni a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
európai rendszerét, vagy az Unió tanúsító 
hatósága által egyenértékűnek elismert 
más, a kellő gondosság elvének megfelelő 
rendszert;

(2) Az Unió tanúsító hatóságai 
gondoskodnak arról, hogy a kohók és 
finomítók megfelelően alkalmazzák a 
kellő gondosság elvének megfelelő 
európai rendszert. E kötelezettségek 
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teljesítésének elmaradása esetén a 
hatóságok erről értesítik a kohót vagy a 
finomítót, és felszólítják őket, hogy a kellő 
gondosság elvének megfelelő európai 
rendszernek való megfelelés érdekében 
hozzanak korrekciós intézkedéseket. 
Amennyiben a kötelezettségek 
teljesítésének elmaradása hosszantartó, az 
Unió tanúsító hatóságai az e rendelet 
megsértése miatti szankciókat vezetnek be. 
Ezeket a szankciókat abban az esetben 
szüntetik meg, ha a kohó vagy a finomító 
megfelel a rendelet rendelkezéseinek.

Or. fr

Indokolás

Az európai kohók és finomítók az ellátási lánc kulcsszereplő, mivel az ércek és azok 
koncentrátumainak feldolgozásában vesznek részt. Ők azok tehát, akik a legalkalmasabbak az 
ásványok származására és az azzal kapcsolatosan felelősséget viselő különböző szereplőkre 
vonatkozó információk gyűjtésére, nyilvánosságra hozatalára és ellenőrzésére. A rendeletnek 
ezért rájuk nézve kötelezőnek kell lennie.

Módosítás 445
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk

Ágazati rendszerek

(1) Az átmeneti időszak során az illetékes 
iparági szövetségek kérelmet nyújthatnak 
be a Bizottsághoz, hogy az adott ágazati 
rendszert az e rendelet követelményeinek 
megfelelőként ismertessék el.

A kérelmet bizonyítékokkal és 
információkkal alá kell támasztani.

(2) Az (1) bekezdésben említett kérelmek 
csak a rendelet hatálybalépésekor már 
meglévő ágazati rendszerek tekintetében 
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nyújthatók be.

(3) Ha a Bizottság – e cikk (1) bekezdése 
alapján benyújtott információk és 
bizonyítékok alapján – az ágazati 
rendszerről azt állapítja meg, hogy a 
rendszer, amennyiben az adott 
felelősségteljes piaci szereplő azt 
megfelelően alkalmazza, lehetővé teszi, 
hogy a felelősségteljes piaci szereplő 
teljesítse a 4., 5., 6. és a 7. cikk szerinti 
kötelezettségeit, akkor az ágazati rendszert 
a Bizottság egyenértékűként elismeri.

(4) Azon érdekelt felek, amelyek ágazati 
rendszere a (3) bekezdésnek megfelelően 
egyenértékűnek lett elismerve, az ágazati 
rendszer minden változásáról vagy 
aktualizálásáról tájékoztatja a Bizottságot.

(5) A Bizottság visszavonja az 
egyenértékűség elismerését, amennyiben 
azt állapítja meg, hogy az ágazati 
rendszerben bekövetkezett változások 
miatt kétséges, hogy a felelősségteljes 
piaci szereplő teljesíteni tudja a 4., 5., 6. és 
a 7. cikk szerinti kötelezettségeit, vagy 
amennyiben a felelősségteljes piaci 
szereplők ismétlődő vagy jelentős mértékű 
mulasztásai a rendszer hiányosságaival 
hozhatók összefüggésbe.

(6) A Bizottság az egyenértékűként 
elismert ágazati rendszerekről 
internetalapú nyilvántartást hoz létre, és 
azt naprakészen tartja.

(7) Mentesülnek a független harmadik fél 
által folytatott ellenőrzés alól azok az 
ásványokkal és fémekkel foglalkozó 
felelősségteljes piaci szereplők, akiknek a 
beszerzései bizonyíthatóan kizárólag 
valamely egyenértékűként elismert ágazati 
rendszer által tanúsított féltől származnak, 
vagy akiket valamely egyenértékűként 
elismert ágazati rendszer tanúsított. A 
tanúsítást el kell küldeni az illetékes 
hatóságoknak.

Or. en
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Módosítás 446
Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk

Ágazati rendszerek

(1) Az átmeneti időszak során az illetékes 
iparági szövetségek kérelmet nyújthatnak 
be a Bizottsághoz, hogy az adott ágazati 
rendszert az e rendelet követelményei 
alapján akkreditálják. A kérelmet 
bizonyítékokkal és információkkal alá kell 
támasztani.

(2) Az (1) bekezdésben említett kérelmek 
csak a rendelet hatálybalépésekor már 
meglévő ágazati rendszerek tekintetében 
nyújthatók be.

(3) Ha a Bizottság – e cikk (1) bekezdése 
alapján benyújtott információk és 
bizonyítékok alapján – az ágazati 
rendszerről azt állapítja meg, hogy a 
rendszer, amennyiben az adott 
felelősségteljes importőr azt megfelelően 
alkalmazza, lehetővé teszi, hogy a 
felelősségteljes importőr teljesítse a 4., 5., 
6. és a 7. cikk szerinti kötelezettségeit, 
akkor az ágazati rendszert a Bizottság 
akkreditálja.

(4) Azon érdekelt felek, amelyek ágazati 
rendszere a (3) bekezdésnek megfelelően 
akkreditálva lett, az ágazati rendszer 
minden változásáról vagy aktualizálásáról 
tájékoztatja a Bizottságot.

(5) A Bizottság visszavonja az 
akkreditációt, amennyiben azt állapítja 
meg, hogy az ágazati rendszerben 
bekövetkezett változások miatt kétséges, 
hogy a felelősségteljes importőr teljesíteni 
tudja a 4., 5., 6. és a 7. cikk szerinti 
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kötelezettségeit, vagy amennyiben a 
felelősségteljes importőrök ismétlődő vagy 
jelentős mértékű mulasztásai a rendszer 
hiányosságaival hozhatók összefüggésbe.

(6) A Bizottság az akkreditált ágazati 
rendszerekről internetalapú nyilvántartást 
hoz létre, és azt naprakészen tartja.

(7) Mentesülnek a független harmadik fél 
által folytatott ellenőrzés alól az ásványok 
és fémek azon felelősségteljes importőrei, 
akiknek a beszerzései bizonyíthatóan 
kizárólag valamely akkreditált ágazati 
rendszer által tanúsított féltől származnak, 
vagy akiket valamely akkreditált ágazati 
rendszer tanúsított. A tanúsítást ekkor el 
kell küldeni az illetékes hatóságoknak.

Or. en

Módosítás 447
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségteljes kohók és finomítók
jegyzéke

A felelősségteljes II. melléklet szerinti 
szereplők jegyzéke

Or. en

Indokolás

A jegyzék jelenleg a kohókra és finomítókra korlátozódik. Sok fém ellátási lánca esetében ezek 
jelentik az érintett szűk keresztmetszeteket. Nem ezek a megfelelő szűk keresztmetszetek az 
olyan más ásványok ellátási láncai esetében, amelyek a módosított rendelet anyagokkal 
kapcsolatos szélesebb hatálya alá tartoznak. Lásd az anyaggal kapcsolatos hatályra 
vonatkozó megjegyzéseket fentebb. A „II. melléklet szerinti szereplők” kiegészítés lehetővé 
teszi más érintett ellátási láncbeli szűk keresztmetszetek megjelölését, és ezeknek a jegyzékbe 
való felvételét.
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Módosítás 448
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségteljes kohók és finomítók
jegyzéke

A felelősségteljes Ia. melléklet szerinti 
szereplők jegyzéke

Or. en

Indokolás

A jegyzék jelenleg a kohókra és finomítókra korlátozódik. Sok fém ellátási lánca esetében ezek 
jelentik az érintett szűk keresztmetszeteket. Nem ezek a megfelelő szűk keresztmetszetek az 
olyan más ásványok ellátási láncai esetében, amelyek a módosított rendelet anyagokkal 
kapcsolatos szélesebb hatálya alá tartoznak. Lásd az anyaggal kapcsolatos hatályra 
vonatkozó megjegyzéseket fentebb. Az „Ia. melléklet szerinti szereplők” kiegészítés lehetővé 
teszi más érintett ellátási láncbeli szűk keresztmetszetek megjelölését, és ezeknek a jegyzékbe 
való felvételét.

Módosítás 449
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségteljes kohók és finomítók
jegyzéke

A felelősségteljes upstream szereplők
jegyzéke

Or. en

Indokolás

E cikk módosításai a 7. és 15. cikk módosításaival együtt biztosítják, hogy a fehér lista csak a 
kellő gondosságot gyakorló, szűk keresztmetszetet képező piaci szereplőket tartalmazza. A 
Bizottság javaslata szerint a kohók és finomítók számára elégséges volt az, hogy részei voltak 
a felelősségteljes importőrök ellátási láncának. Az új módosítások értelmében a szűk 
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keresztmetszeteknek bizonyítaniuk kell, hogy ténylegesen felelősségteljesek, és ezt a 
Bizottságnak ellenőriznie kell.

Módosítás 450
Paul Rübig, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 15. cikkben említett tagállami
jelentésekben rendelkezésre bocsátott 
információk alapján a Bizottság határozatot 
fogad el és hoz nyilvánosságra, mely 
felsorolja az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat felhasználó felelősségteljes 
kohók és finomítók megnevezését és címét.

(1) A 15. cikkben említett, az uniós szintű 
illetékes hatóság által készített
jelentésekben rendelkezésre bocsátott 
információk alapján a Bizottság határozatot 
fogad el és hoz nyilvánosságra, mely 
felsorolja az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat felhasználó felelősségteljes 
kohók és finomítók megnevezését és címét.

Or. en

Módosítás 451
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 15. cikkben említett tagállami 
jelentésekben rendelkezésre bocsátott 
információk alapján a Bizottság határozatot 
fogad el és hoz nyilvánosságra, mely 
felsorolja az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat felhasználó felelősségteljes
kohók és finomítók megnevezését és 
címét.

(1) A 15. cikkben említett tagállami 
jelentésekben rendelkezésre bocsátott 
információk alapján a Bizottság határozatot 
fogad el és hoz nyilvánosságra, mely 
felsorolja a II. melléklet szerinti
felelősségteljes szereplők megnevezését és 
címét.

Or. en
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Indokolás

A bizottsági jegyzéket a felelősségteljes importőr ellátási láncában szereplő valamennyi kohó 
és finomító jegyzékeként határozták meg, függetlenül attól, hogy ezek az – Európai Unión 
belüli vagy kívüli – kohók vagy finomítók megfelelnek-e az OECD-útmutatás normáinak. 
Azért, hogy a jegyzék ténylegesen ösztönzőleg hathasson, a kohóknak és finomítóknak például 
nyilvánosságra kellene hozniuk azt, hogy megfelelnek a kellő gondosság elvének, és 
hozzáférhetővé kellene tenniük ellenőrzéseiket, összhangban az OECD-útmutatással. E 
rendszernek nyitva kell állnia az olyan kohók/finomítók előtt, amelyek jelenleg nem 
szerepelnek az európai társaságok ellátási láncában.

Módosítás 452
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 15. cikkben említett tagállami 
jelentésekben rendelkezésre bocsátott 
információk alapján a Bizottság határozatot 
fogad el és hoz nyilvánosságra, mely 
felsorolja az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat felhasználó felelősségteljes
kohók és finomítók megnevezését és 
címét.

(1) A 15. cikkben említett tagállami 
jelentésekben rendelkezésre bocsátott 
információk alapján a Bizottság határozatot 
fogad el és hoz nyilvánosságra, mely 
felsorolja az Ia. melléklet szerinti
felelősségteljes szereplők megnevezését és 
címét.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat a jegyzéket a felelősségteljes importőr ellátási láncában szereplő 
valamennyi kohó és finomító jegyzékeként határozta meg, függetlenül attól, hogy ezek az –
Európai Unión belüli vagy kívüli – kohók vagy finomítók megfelelnek-e az OECD-útmutatás 
normáinak. Azért, hogy a jegyzék ténylegesen ösztönzőleg hathasson, a kohóknak és 
finomítóknak például nyilvánosságra kellene hozniuk azt, hogy megfelelnek a kellő gondosság 
elvének, és hozzáférhetővé kellene tenniük ellenőrzéseiket, összhangban az OECD-
útmutatással. E rendszernek nyitva kell állnia az olyan kohók/finomítók előtt, amelyek jelenleg 
nem szerepelnek az európai társaságok ellátási láncában.
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Módosítás 453
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 15. cikkben említett tagállami 
jelentésekben rendelkezésre bocsátott 
információk alapján a Bizottság határozatot 
fogad el és hoz nyilvánosságra, mely 
felsorolja az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat felhasználó felelősségteljes 
kohók és finomítók megnevezését és címét.

(1) A 15. cikkben említett tagállami 
jelentésekben rendelkezésre bocsátott 
információk alapján a Bizottság határozatot 
fogad el és hoz nyilvánosságra az 
interneten és a megfelelő tájékoztatási és 
kommunikációs csatornákon keresztül, 
mely felsorolja az e rendelet hatálya alá 
tartozó ásványokat felhasználó 
felelősségteljes kohók és finomítók 
megnevezését és címét.

Or. en

Módosítás 454
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 15. cikkben említett tagállami 
jelentésekben rendelkezésre bocsátott 
információk alapján a Bizottság határozatot 
fogad el és hoz nyilvánosságra, mely 
felsorolja az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat felhasználó felelősségteljes
kohók és finomítók megnevezését és 
címét.

(1) A 15. cikkben említett tagállami 
jelentésekben rendelkezésre bocsátott 
információk alapján a Bizottság határozatot 
fogad el és hoz nyilvánosságra, mely 
felsorolja a felelősségteljes upstream 
szereplők megnevezését és címét.

Or. en

Módosítás 455
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
jegyzékben azonosítja azokat a 
felelősségteljes kohókat és finomítókat, 
amelyek – legalább részben – konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből folytatnak beszerzést.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
jegyzékben azonosítja azokat a 
felelősségteljes II. melléklet szerinti 
szereplőket, amelyek – legalább részben –
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből folytatnak 
beszerzést.

Or. en

Indokolás

A módosítás az anyagokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi, mint fentebb.

Módosítás 456
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
jegyzékben azonosítja azokat a 
felelősségteljes kohókat és finomítókat, 
amelyek – legalább részben – konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből folytatnak beszerzést.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
jegyzékben azonosítja azokat az Ia. 
melléklet szerinti szereplőket, amelyek –
legalább részben – konfliktusok által 
érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből folytatnak beszerzést.

Or. en

Indokolás

A módosítás az anyagokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi, mint fentebb.
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Módosítás 457
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
jegyzékben azonosítja azokat a 
felelősségteljes kohókat és finomítókat, 
amelyek – legalább részben – konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből folytatnak beszerzést.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
jegyzékben azonosítja azokat a 
felelősségteljes kohókat és finomítókat, 
amelyek – legalább részben – konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből folytatnak beszerzést. Ezt a 
jegyzéket az egyenértékű ágazati és 
kormányzati rendszereket vagy a kellő 
gondosság más rendszereit, amelyek 
felölelik az e rendelet hatálya alá tartozó, 
az I. mellékletben meghatározott 
ásványokat és fémeket. 

Or. en

Módosítás 458
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
jegyzékben azonosítja azokat a 
felelősségteljes kohókat és finomítókat, 
amelyek – legalább részben – konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből folytatnak beszerzést.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
jegyzékben azonosítja azokat a 
felelősségteljes upstream szereplőket, 
amelyek – legalább részben – konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből folytatnak beszerzést.

Or. en

Módosítás 459
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a II. mellékletben szereplő 
sablon, valamint a 13. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárás alapján 
fogadja el a jegyzéket. A Bizottság 
konzultációt folytat az OECD 
Titkárságával.

(3) A Bizottság a III. mellékletben 
szereplő sablon alapján fogadja el a 
jegyzéket. A Bizottság konzultációt folytat 
az OECD Titkárságával.

Or. en

Indokolás

A mellékletek újraszámozása.

Módosítás 460
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a II. mellékletben szereplő 
sablon, valamint a 13. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárás alapján 
fogadja el a jegyzéket. A Bizottság 
konzultációt folytat az OECD 
Titkárságával.

(3) A Bizottság a II. mellékletben szereplő 
sablon alapján fogadja el a jegyzéket. A 
Bizottság konzultációt folytat az OECD 
Titkárságával.

Or. en

Módosítás 461
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság kellő időben aktualizálja a 
jegyzékben foglalt információkat. A 
Bizottság törli azon kohók és finomítók
nevét a jegyzékből, amelyeket a 
tagállamok a 14. cikk (3) bekezdésével 
összhangban nem ismernek el 
felelősségteljes importőrként, illetve azon 
kohók és finomítók nevét, amelyek olyan 
importőr ellátási láncában szerepelnek, 
amelyet a tagállamok nem ismernek el 
felelősségteljes importőrként.

(4) A Bizottság kellő időben, de legalább 
hathavonta aktualizálja a jegyzékben 
foglalt információkat. A Bizottság törli 
azon II. melléklet szerinti szereplők nevét 
a jegyzékből, amelyeket a tagállamok a 14. 
cikk (3) bekezdésével összhangban nem 
ismernek el felelősségteljes II. melléklet 
szerinti szereplőként.

Or. en

Indokolás

A „felelősségteljes kohók és finomítókra” és a „felelősségteljes importőrökre” történő 
hivatkozás „II. melléklet szerinti szereplőkre” módosult, mint fentebb. E módosítások azt 
tükrözik, hogy a jegyzék így már más erőforrások ellátási láncainak más megjelölt szűk 
keresztmetszeteit is magában foglalja, a módosítások pedig annak biztosítására szolgálnak, 
hogy a jegyzék nem tartalmaz olyan kohókat vagy finomítókat, amelyek nem felelnek meg a
rendelet által megkövetelt kellő gondosságnak, de szereplői a követelményeknek megfelelő 
társaságok ellátási láncainak.

Módosítás 462
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság kellő időben aktualizálja a 
jegyzékben foglalt információkat. A 
Bizottság törli azon kohók és finomítók
nevét a jegyzékből, amelyeket a 
tagállamok a 14. cikk (3) bekezdésével 
összhangban nem ismernek el 
felelősségteljes importőrként, illetve azon 
kohók és finomítók nevét, amelyek olyan 

(4) A Bizottság kellő időben, de legalább 
hathavonta aktualizálja a jegyzékben 
foglalt információkat. A Bizottság törli 
azon Ia. melléklet szerinti szereplők nevét 
a jegyzékből, amelyeket a tagállamok a 14. 
cikk (3) bekezdésével összhangban nem 
ismernek el felelősségteljes Ia. melléklet 
szerinti szereplőként.
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importőr ellátási láncában szerepelnek, 
amelyet a tagállamok nem ismernek el 
felelősségteljes importőrként.

Or. en

Indokolás

A „felelősségteljes kohók és finomítókra” és a „felelősségteljes importőrökre” történő 
hivatkozás „Ia. melléklet szerinti szereplőkre” módosult, mint fentebb. E módosítások azt 
tükrözik, hogy a jegyzék így már más erőforrások ellátási láncainak más megjelölt szűk 
keresztmetszeteit is magában foglalja, a módosítások pedig annak biztosítására szolgálnak, 
hogy a jegyzék nem tartalmaz olyan kohókat vagy finomítókat, amelyek nem felelnek meg a 
rendelet által megkövetelt kellő gondosságnak, de szereplői a követelményeknek megfelelő 
társaságok ellátási láncainak.

Módosítás 463
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság kellő időben aktualizálja a 
jegyzékben foglalt információkat. A 
Bizottság törli azon kohók és finomítók
nevét a jegyzékből, amelyeket a 
tagállamok a 14. cikk (3) bekezdésével 
összhangban nem ismernek el 
felelősségteljes importőrként, illetve azon 
kohók és finomítók nevét, amelyek olyan 
importőr ellátási láncában szerepelnek, 
amelyet a tagállamok nem ismernek el 
felelősségteljes importőrként.

(4) A Bizottság kellő időben, de legalább 
hathavonta aktualizálja a jegyzékben 
foglalt információkat. A Bizottság törli 
azon upstream szereplők nevét a 
jegyzékből, amelyeket a tagállamok a 14. 
cikk (3) bekezdésével összhangban nem 
ismernek el felelősségteljes upstream 
szereplőként.

Or. en

Módosítás 464
Pablo Zalba Bidegain
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság kellő időben aktualizálja a 
jegyzékben foglalt információkat. A 
Bizottság törli azon kohók és finomítók 
nevét a jegyzékből, amelyeket a
tagállamok a 14. cikk (3) bekezdésével 
összhangban nem ismernek el 
felelősségteljes importőrként, illetve azon 
kohók és finomítók nevét, amelyek olyan 
importőr ellátási láncában szerepelnek, 
amelyet a tagállamok nem ismernek el 
felelősségteljes importőrként.

(4) A Bizottság kellő időben aktualizálja a 
jegyzékben foglalt információkat. A 
Bizottság törli azon kohók és finomítók 
nevét a jegyzékből, amelyeket a 
tagállamok a 14. cikk (3) bekezdésével 
összhangban nem ismernek el 
felelősségteljes importőrként, illetve azon 
kohók és finomítók nevét, amelyek olyan 
importőr ellátási láncában szerepelnek, 
amelyet a tagállamok nem ismernek el 
felelősségteljes piaci szereplőként.

Or. en

Módosítás 465
Paul Rübig, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Illetékes tagállami hatóságok Illetékes uniós szintű hatóságok

Or. en

Módosítás 466
Paul Rübig, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam kijelöl egy vagy több
illetékes hatóságot, amely felelős e 
rendelet alkalmazásáért.

Egyetlen uniós szintű illetékes hatóság
felelős e rendelet alkalmazásáért.

Or. en
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Módosítás 467
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam kijelöl egy vagy több 
illetékes hatóságot, amely felelős e rendelet
alkalmazásáért.

Minden tagállam kijelöl egy vagy több 
illetékes hatóságot, amely fogadja az 
importőrök jelentéseit és ellenőrzi a
rendelet betartását.

Or. de

Módosítás 468
Paul Rübig, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb 3 hónappal a 
rendelet hatálybalépését követően 
tájékoztatják a Bizottságot az illetékes 
hatóságok nevéről és címéről. A 
tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 
illetékes hatóságok nevében vagy címében 
bekövetkező bármely változásról.

törölve

Or. en

Módosítás 469
Paul Rübig, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság határozatot hoz az (2) A Bizottság – többek között az 
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illetékes hatóságok jegyzékének a III. 
mellékletben található sablon, valamint a 
13. cikk (2) bekezdésében említett eljárás 
alapján történő – többek között internetes
– nyilvánosságra hozataláról. A Bizottság 
a jegyzéket rendszeresen aktualizálja.

interneten – nyilvánosságra hoz minden 
lényeges információt az uniós szintű 
illetékes hatóságról.

Or. en

Módosítás 470
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság határozatot hoz az illetékes 
hatóságok jegyzékének a III. mellékletben 
található sablon, valamint a 13. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárás alapján 
történő – többek között internetes –
nyilvánosságra hozataláról. A Bizottság a 
jegyzéket rendszeresen aktualizálja.

(2) A Bizottság határozatot hoz az illetékes 
hatóságok jegyzékének a III. mellékletben 
található sablon alapján történő – többek 
között internetes – nyilvánosságra 
hozataláról. A Bizottság a jegyzéket 
rendszeresen aktualizálja.

Or. en

Indokolás

A mellékletek újraszámozása.

Módosítás 471
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság határozatot hoz az illetékes 
hatóságok jegyzékének a III. mellékletben 

(2) A Bizottság határozatot hoz az illetékes 
hatóságok jegyzékének a III. mellékletben 
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található sablon, valamint a 13. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárás alapján 
történő – többek között internetes –
nyilvánosságra hozataláról. A Bizottság a 
jegyzéket rendszeresen aktualizálja.

található sablon alapján történő – többek 
között internetes – nyilvánosságra 
hozataláról. A Bizottság a jegyzéket 
rendszeresen aktualizálja.

Or. en

Módosítás 472
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségteljes importőrök utólagos 
ellenőrzése

A piaci szereplők utólagos ellenőrzése

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi.

Módosítás 473
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségteljes importőrök utólagos 
ellenőrzése

A piaci szereplők utólagos ellenőrzése

Or. en
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Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi.

Módosítás 474
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségteljes importőrök utólagos 
ellenőrzése

A piaci szereplők utólagos ellenőrzése

Or. en

Módosítás 475
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségteljes importőrök utólagos 
ellenőrzése

A felelősségteljes piaci szereplők utólagos 
ellenőrzése

Or. en

Módosítás 476
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendelet hatálya alá tartozó 

(1) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a piaci szereplők megfeleljenek az e 
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ásványokat vagy fémeket behozó 
öntanúsító felelősségteljes importőrök
megfeleljenek az e rendelet 4., 5., 6. és 7. 
cikke szerinti kötelezettségeiknek.

rendelet 4., 5., 6. és 7. cikke szerinti 
kötelezettségeiknek.

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi.

Módosítás 477
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
öntanúsító felelősségteljes importőrök
megfeleljenek az e rendelet 4., 5., 6. és 7. 
cikke szerinti kötelezettségeiknek.

(1) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a piaci szereplők megfeleljenek az e 
rendelet 4., 5., 6. és 7. cikke szerinti 
kötelezettségeiknek.

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi.

Módosítás 478
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó
öntanúsító felelősségteljes importőrök 
megfeleljenek az e rendelet 4., 5., 6. és 7. 
cikke szerinti kötelezettségeiknek.

(1) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
importőrök megfeleljenek az e rendelet 4., 
5., 6. és 7. cikke szerinti 
kötelezettségeiknek.

Or. de

Módosítás 479
Emma McClarkin
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó
öntanúsító felelősségteljes importőrök 
megfeleljenek az e rendelet 4., 5., 6. és 7. 
cikke szerinti kötelezettségeiknek.

(1) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó, 
magukról nyilatkozatot tevő
felelősségteljes importőrök megfeleljenek 
az e rendelet 4., 5., 6. és 7. cikke szerinti 
kötelezettségeiknek.

Or. en

Indokolás

E rendelet alkalmazásában a „nyilatkozat” kifejezés helyénvalóbb, mint az „öntanúsítás”.

Módosítás 480
Pablo Zalba Bidegain
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendelet hatálya alá tartozó
ásványokat vagy fémeket behozó
öntanúsító felelősségteljes importőrök
megfeleljenek az e rendelet 4., 5., 6. és 7. 
cikke szerinti kötelezettségeiknek.

(1) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendelet hatálya alá tartozó
ásványokkal vagy fémekkel foglalkozó
öntanúsító felelősségteljes piaci szereplők
megfeleljenek az e rendelet 4., 5., 6. és 7. 
cikke szerinti kötelezettségeiknek.

Or. en

Módosítás 481
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendelet hatálya alá tartozó 
ásványokat vagy fémeket behozó 
öntanúsító felelősségteljes importőrök
megfeleljenek az e rendelet 4., 5., 6. és 7. 
cikke szerinti kötelezettségeiknek.

(1) Az illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő utólagos ellenőrzéseket 
folytatnak annak biztosítása érdekében, 
hogy a piaci szereplők megfeleljenek az e 
rendelet 4., 5., 6. és 7. cikke szerinti 
kötelezettségeiknek.

Or. en

Módosítás 482
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés 
alapján végzik. Ezenkívül ellenőrzésekre 
akkor is sor kerülhet, ha az illetékes 
hatóság releváns információ birtokába jut –
beleértve a harmadik felek által felvetett, 
indokolással alátámasztott aggályokat is –
a felelősségteljes importőrök e rendeletnek 
való megfelelésére vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés 
alapján végzik. Ezenkívül ellenőrzésekre 
akkor is sor kerülhet, ha az illetékes 
hatóság releváns információ birtokába jut –
beleértve a harmadik felek által felvetett, 
indokolással alátámasztott aggályokat is –
a piaci szereplő e rendeletnek való 
megfelelésére vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi.

Módosítás 483
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés 
alapján végzik. Ezenkívül ellenőrzésekre 
akkor is sor kerülhet, ha az illetékes 
hatóság releváns információ birtokába jut –
beleértve a harmadik felek által felvetett, 
indokolással alátámasztott aggályokat is –
a felelősségteljes importőrök e rendeletnek 
való megfelelésére vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket a tagállamok illetékes 
hatóságai által meghatározott egységes és 
összehangolt ellenőrzési szempontok és 
szabványok szerint, kockázatalapú 
megközelítés alapján végzik. Ezenkívül 
ellenőrzésekre akkor is sor kerülhet, ha az 
illetékes hatóság releváns információ 
birtokába jut – beleértve a harmadik felek 
által felvetett, indokolással alátámasztott 
aggályokat is – a felelősségteljes 
importőrök e rendeletnek való 
megfelelésére vonatkozóan.

Or. it
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Módosítás 484
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés 
alapján végzik. Ezenkívül ellenőrzésekre 
akkor is sor kerülhet, ha az illetékes 
hatóság releváns információ birtokába jut –
beleértve a harmadik felek által felvetett, 
indokolással alátámasztott aggályokat is –
a felelősségteljes importőrök e rendeletnek 
való megfelelésére vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés 
alapján végzik. Ezenkívül ellenőrzésekre 
akkor is sor kerülhet, ha az illetékes 
hatóság releváns információ birtokába jut –
beleértve a harmadik felek által felvetett, 
indokolással alátámasztott aggályokat is –
a piaci szereplő e rendeletnek való 
megfelelésére vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi.

Módosítás 485
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés 
alapján végzik. Ezenkívül ellenőrzésekre 
akkor is sor kerülhet, ha az illetékes 
hatóság releváns információ birtokába jut –
beleértve a harmadik felek által felvetett, 
indokolással alátámasztott aggályokat is –
a felelősségteljes importőrök e rendeletnek 
való megfelelésére vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés 
alapján végzik. Ezenkívül ellenőrzésekre 
akkor is sor kerülhet, ha az illetékes 
hatóság releváns információ birtokába jut –
beleértve a harmadik felek által felvetett,
indokolással alátámasztott aggályokat is –
az importőrök e rendeletnek való 
megfelelésére vonatkozóan.

Or. de
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Módosítás 486
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés 
alapján végzik. Ezenkívül ellenőrzésekre 
akkor is sor kerülhet, ha az illetékes 
hatóság releváns információ birtokába jut –
beleértve a harmadik felek által felvetett, 
indokolással alátámasztott aggályokat is –
a felelősségteljes importőrök e rendeletnek 
való megfelelésére vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés 
alapján végzik. Ezenkívül ellenőrzésekre 
akkor is sor kerül, ha az illetékes hatóság 
releváns információ birtokába jut –
beleértve a harmadik felek által felvetett, 
indokolással alátámasztott aggályokat is –
a felelősségteljes importőrök e rendeletnek 
való megfelelésére vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 487
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés 
alapján végzik. Ezenkívül ellenőrzésekre 
akkor is sor kerülhet, ha az illetékes 
hatóság releváns információ birtokába jut –
beleértve a harmadik felek által felvetett, 
indokolással alátámasztott aggályokat is –
a felelősségteljes importőrök e rendeletnek 
való megfelelésére vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés 
alapján végzik. Ezenkívül ellenőrzésekre 
akkor is sor kerül, ha az illetékes hatóság 
releváns információ birtokába jut –
beleértve a harmadik felek által felvetett, 
indokolással alátámasztott aggályokat is –
a felelősségteljes piaci szereplő e 
rendeletnek való megfelelésére 
vonatkozóan.

Or. en
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Módosítás 488
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felelősségteljes importőrnek a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánccal kapcsolatos kötelezettségei 
végrehajtásának vizsgálata, beleértve az 
irányítási rendszert, a kockázatkezelést, a 
független harmadik fél által folytatott 
ellenőrzést és a nyilvánosságra hozatali 
gyakorlatot,

a) a piaci szereplőnek a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánccal 
kapcsolatos kötelezettségei 
végrehajtásának vizsgálata, beleértve az 
irányítási rendszert, a kockázatkezelést, a 
független harmadik fél által folytatott 
ellenőrzést és a nyilvánosságra hozatali 
gyakorlatot,

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi.

Módosítás 489
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felelősségteljes importőrnek a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánccal kapcsolatos kötelezettségei 
végrehajtásának vizsgálata, beleértve az 
irányítási rendszert, a kockázatkezelést, a 
független harmadik fél által folytatott 
ellenőrzést és a nyilvánosságra hozatali 
gyakorlatot,

a) a piaci szereplőnek a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánccal 
kapcsolatos kötelezettségei 
végrehajtásának vizsgálata, beleértve az 
irányítási rendszert, a kockázatkezelést, a 
független harmadik fél által folytatott 
ellenőrzést és a nyilvánosságra hozatali 
gyakorlatot,

Or. en
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Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi.

Módosítás 490
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felelősségteljes importőrnek a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánccal kapcsolatos kötelezettségei 
végrehajtásának vizsgálata, beleértve az 
irányítási rendszert, a kockázatkezelést, a 
független harmadik fél által folytatott 
ellenőrzést és a nyilvánosságra hozatali 
gyakorlatot,

a) az importőrnek a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánccal 
kapcsolatos kötelezettségei 
végrehajtásának vizsgálata, beleértve az 
irányítási rendszert, a kockázatkezelést, a 
független harmadik fél által folytatott 
ellenőrzést és a nyilvánosságra hozatali 
gyakorlatot,

Or. de

Módosítás 491
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felelősségteljes importőrnek a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánccal kapcsolatos kötelezettségei 
végrehajtásának vizsgálata, beleértve az 
irányítási rendszert, a kockázatkezelést, a 
független harmadik fél által folytatott 
ellenőrzést és a nyilvánosságra hozatali 
gyakorlatot,

a) a piaci szereplőnek a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánccal 
kapcsolatos kötelezettségei 
végrehajtásának vizsgálata, beleértve az 
irányítási rendszert, a kockázatkezelést, a 
független harmadik fél által folytatott 
ellenőrzést és a nyilvánosságra hozatali 
gyakorlatot,

Or. en
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Módosítás 492
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felelősségteljes importőrnek a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánccal kapcsolatos kötelezettségei 
végrehajtásának vizsgálata, beleértve az 
irányítási rendszert, a kockázatkezelést, a 
független harmadik fél által folytatott 
ellenőrzést és a nyilvánosságra hozatali 
gyakorlatot,

a) a felelősségteljes piaci szereplőnek a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánccal kapcsolatos kötelezettségei 
végrehajtásának vizsgálata, beleértve az 
irányítási rendszert, a kockázatkezelést, a 
független harmadik fél által folytatott 
ellenőrzést és a nyilvánosságra hozatali 
gyakorlatot,

Or. en

Módosítás 493
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási lánccal kapcsolatos 
kötelezettségeknek való megfelelést 
alátámasztó dokumentáció és 
nyilvántartások vizsgálata,

b) az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásának megfelelő ellátási lánccal 
kapcsolatos kötelezettségeknek való 
megfelelést alátámasztó dokumentáció és 
nyilvántartások vizsgálata,

Or. de

Módosítás 494
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a jelentéstételi követelmények 
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vizsgálata a 7. cikkben megállapított 
hatókörrel, célkitűzéssel és alapelvekkel 
összhangban,

Or. en

Indokolás

A módosítás a fenti 7. cikkben megállapított jelentéstételi követelmények módosításait tükrözi.

Módosítás 495
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a jelentéstételi követelmények 
vizsgálata a 7. cikkben megállapított 
hatókörrel, célkitűzéssel és alapelvekkel 
összhangban,

Or. en

Indokolás

A módosítás a fenti 7. cikkben megállapított jelentéstételi követelmények módosításait tükrözi.

Módosítás 496
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a jelentéstételi követelmények 
vizsgálata a 7. cikkben megállapított 
hatókörrel, célkitűzéssel és alapelvekkel 
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összhangban,

Or. en

Módosítás 497
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felelősségteljes importőrök minden 
szükséges segítséget megadnak az (1) 
bekezdés szerinti ellenőrzések 
elvégzésének elősegítéséhez, különösen a 
létesítményekbe való bejárás lehetősége, 
valamint a dokumentációba és a 
nyilvántartásokba való betekintés 
tekintetében.

(4) A piaci szereplők minden szükséges 
segítséget megadnak az (1) bekezdés 
szerinti ellenőrzések elvégzésének 
elősegítéséhez, különösen a 
létesítményekbe való bejárás lehetősége, 
valamint a dokumentációba és a 
nyilvántartásokba való betekintés 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi.

Módosítás 498
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felelősségteljes importőrök minden 
szükséges segítséget megadnak az (1) 
bekezdés szerinti ellenőrzések 
elvégzésének elősegítéséhez, különösen a 
létesítményekbe való bejárás lehetősége, 
valamint a dokumentációba és a 

(4) A piaci szereplők minden szükséges 
segítséget megadnak az (1) bekezdés 
szerinti ellenőrzések elvégzésének 
elősegítéséhez, különösen a 
létesítményekbe való bejárás lehetősége, 
valamint a dokumentációba és a 
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nyilvántartásokba való betekintés 
tekintetében.

nyilvántartásokba való betekintés 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi.

Módosítás 499
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A felelősségteljes importőrök minden 
szükséges segítséget megadnak az (1) 
bekezdés szerinti ellenőrzések 
elvégzésének elősegítéséhez, különösen a 
létesítményekbe való bejárás lehetősége, 
valamint a dokumentációba és a 
nyilvántartásokba való betekintés 
tekintetében.

4. Az importőrök minden szükséges 
segítséget megadnak az (1) bekezdés 
szerinti ellenőrzések elvégzésének
elősegítéséhez, különösen a 
létesítményekbe való bejárás lehetősége, 
valamint a dokumentációba és a 
nyilvántartásokba való betekintés 
tekintetében.

Or. de

Módosítás 500
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felelősségteljes importőrök minden 
szükséges segítséget megadnak az (1) 
bekezdés szerinti ellenőrzések 
elvégzésének elősegítéséhez, különösen a 
létesítményekbe való bejárás lehetősége, 
valamint a dokumentációba és a 

(4) A piaci szereplők minden szükséges 
segítséget megadnak az (1) bekezdés 
szerinti ellenőrzések elvégzésének 
elősegítéséhez, különösen a 
létesítményekbe való bejárás lehetősége, 
valamint a dokumentációba és a 
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nyilvántartásokba való betekintés 
tekintetében.

nyilvántartásokba való betekintés 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 501
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felelősségteljes importőrök minden 
szükséges segítséget megadnak az (1) 
bekezdés szerinti ellenőrzések 
elvégzésének elősegítéséhez, különösen a 
létesítményekbe való bejárás lehetősége, 
valamint a dokumentációba és a 
nyilvántartásokba való betekintés 
tekintetében.

(4) A felelősségteljes piaci szereplők
minden szükséges segítséget megadnak az
(1) bekezdés szerinti ellenőrzések 
elvégzésének elősegítéséhez, különösen a 
létesítményekbe való bejárás lehetősége, 
valamint a dokumentációba és a 
nyilvántartásokba való betekintés 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 502
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok illetékes hatóságai az 
utólagos ellenőrzések valamennyi 
eredményét részletező jelentést tesznek 
közzé,a megállapításokra vonatkozó 
ésszerű magyarázattal, és minden olyan 
dokumentummal együtt, amelyre az 
illetékes hatóság a megállapításait 
alapozta.

Or. en
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Indokolás

A rendelet egyik fő célja, hogy a vállalatok ellátási gyakorlatai tekintetében növelje az 
átláthatóságot és a felelősséget. Ennek az információnak a nyilvánosságra hozatala 
támogatja ezt a célt, mert biztosítja az ellátási gyakorlatok átláthatóságát, és ezáltal 
felelősségteljes ellátásra ösztönzi a vállalatokat.

Módosítás 503
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok illetékes hatóságai az 
utólagos ellenőrzések valamennyi 
eredményét részletező jelentést tesznek 
közzé,a megállapításokra vonatkozó 
ésszerű magyarázattal, és minden olyan 
dokumentummal együtt, amelyre az 
illetékes hatóság a megállapításait 
alapozta.

Or. en

Módosítás 504
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok illetékes hatóságai az 
utólagos ellenőrzések valamennyi 
eredményét részletező jelentést tesznek 
közzé,a megállapításokra vonatkozó 
ésszerű magyarázattal, és minden olyan 
dokumentummal együtt, amelyre az 
illetékes hatóság a megállapításait 
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alapozta.

Or. en

Módosítás 505
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségteljes importőrök
ellenőrzéseinek nyilvántartása

A piaci szereplők ellenőrzéseinek 
nyilvántartása

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi.

Módosítás 506
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségteljes importőrök
ellenőrzéseinek nyilvántartása

A piaci szereplők ellenőrzéseinek 
nyilvántartása

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi.
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Módosítás 507
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségteljes importőrök
ellenőrzéseinek nyilvántartása

A piaci szereplők ellenőrzéseinek 
nyilvántartása

Or. en

Módosítás 508
Paul Rübig, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok nyilvántartást
vezetnek a 10. cikk (1) bekezdésében 
említett ellenőrzésekről, feltüntetve 
különösen azok jellegét és eredményeit, 
valamint a korrekciós intézkedésre 
vonatkozó, a 14. cikk (2) bekezdése 
szerinti értesítésekről.

Az uniós szintű illetékes hatóság
nyilvántartást vezet a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett ellenőrzésekről, 
feltüntetve különösen azok jellegét és 
eredményeit, valamint a korrekciós 
intézkedésre vonatkozó, a 14. cikk (2) 
bekezdése szerinti értesítésekről.

Or. en

Módosítás 509
Paul Rübig, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok ellenőrzéseiről 
készült nyilvántartásokat legalább öt évig 
meg kell őrizni.

Az uniós szintű illetékes hatóság
ellenőrzéseiről készült nyilvántartásokat 
legalább öt évig meg kell őrizni.
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Or. en

Módosítás 510
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk

„Az ásványimportra vonatkozó európai 
felelősségi címke” bevezetése az ásványok 
ellátási láncában részt vevő downstream 

vállalatok számára

1. Az ellátási láncban részt vevő 
downstream vállalatok számára, amelyek 
úgy döntenek, hogy az OECD útmutatása 
vagy a kellő gondosságra vonatkozó, 
egyenértékű ágazati kezdeményezések 
alapján a kellő gondosságra vonatkozó 
rendelkezéseket vezetnek be, a Bizottság 
„az ásványimportra vonatkozó európai 
felelősségi címkét” ítél oda.

2. A tanúsítást megszerezni kívánó 
európai vállalatok a kellő gondosság 
érdekében általuk hozott intézkedéseket 
részletesen ismertető dokumentációt 
nyújtanak be a Bizottságnak. 

3. A Bizottság előzetesen meghatározott 
kritériumok alapján tanúsítja az ásványok 
ellátási láncában részt vevő európai 
downstream vállalatokat. A Bizottság az 
OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatása alapján határozza meg a 
címke odaítélésének kritériumait és e 
célból konzultációt folytathat az OCDE 
titkárságával. „Az ásványimportra 
vonatkozó európai felelősségi 
címke”odaítélési feltételeinek az OECD 
tanúsítási rendszere által előírt feltételek 
szigorával megegyezőnek kell lenniük.

4. A Bizottság egyenértékűnek ismerheti 
el a kellő gondosság elvének megfelelő 
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európai rendszert és a kellő gondosságra 
vonatkozóan már bevezetett azon ágazati 
rendelkezéseket, amelyeknek céljai az 
ásványok ellátási láncának biztosítása 
terén az európai rendszerrel megegyezőek.

5. „Az ásványimportra vonatkozó európai 
felelősségi címkével” rendelkező 
vállalatokat a Bizottság arra ösztönzi, 
hogy ezt a címkét szerepeltessék a 
honlapjukon, és arról tájékoztassák az 
európai fogyasztókat.

Or. fr

Indokolás

A kellő gondosságra irányuló kezdeményezéseket bevezetni kívánó vállalatok számára egy 
európai felelősségvállalási címke létrehozása egy olyan ösztönző és önkéntes rendszert jelent, 
amely idővel az ellátási lánc más szereplőire piaci nyomást gyakorolhat. Ezt a címkét nem a 
termékeken helyeznék el. Az európai vállalatok a címkét megemlíthetnék honlapjukon, vagy 
kommunikációs stratégiájukban felhasználhatnák.

Módosítás 511
Paul Rübig, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok, köztük a 
vámhatóságok, információt cserélnek az 
öntanúsítással és az elvégzett utólagos 
ellenőrzésekkel kapcsolatos kérdésekről.

(1) Az uniós szintű illetékes hatóság
információt cserél az öntanúsítással és az 
elvégzett utólagos ellenőrzésekkel 
kapcsolatos kérdésekről, többek között az 
adott vámhatóságokkal is.

Or. en

Módosítás 512
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok, köztük a 
vámhatóságok, információt cserélnek az
öntanúsítással és az elvégzett utólagos 
ellenőrzésekkel kapcsolatos kérdésekről.

(1) Az illetékes hatóságok, köztük a 
vámhatóságok, információt cserélnek az
importőr jelentésével és az elvégzett 
utólagos ellenőrzésekkel kapcsolatos 
kérdésekről.

Or. de

Módosítás 513
Paul Rübig, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok a többi 
tagállam illetékes hatóságaival és a 
Bizottsággal információt cserélnek a 
10. cikkben említett utólagos ellenőrzések 
révén feltárt hiányosságokról, valamint a 
14. cikk alapján a rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szabályokról.

(2) Az uniós szintű illetékes hatóság 
információt cserél a Bizottsággal és a 2e. 
cikkben említett bizottsággal a 10. cikkben 
említett utólagos ellenőrzések révén feltárt 
hiányosságokról, valamint a 14. cikk 
alapján a rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szabályokról.

Or. en

Módosítás 514
Paul Rübig, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatóságok közötti kommunikáció 
teljes mértékben tiszteletben tartja az 
adatvédelemről szóló 95/46/EK irányelvet, 
és a 45/2001/EK rendeletet, valamint a 
2913/92/EGK tanácsi rendelet bizalmas 
információk nyilvánosságra hozatalára 

(3) Az uniós szintű illetékes hatóság, a
Bizottság és a 2e. cikkben említett 
bizottság közötti kommunikáció teljes 
mértékben tiszteletben tartja az 
adatvédelemről szóló 95/46/EK irányelvet, 
és a 45/2001/EK rendeletet, valamint a 
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vonatkozó rendelkezéseit. 2913/92/EGK tanácsi rendelet bizalmas 
információk nyilvánosságra hozatalára 
vonatkozó rendelkezéseit.

Or. en

Módosítás 515
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk

Az erőforrások és szűk keresztmetszetek 
jegyzéke

(1) A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja 
a fejleményeket a természeti 
erőforrásokkal folytatott kereskedelemnek 
a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek 
konfliktusaihoz és az emberi jogok 
megsértéséhez és az emberi jogok 
sérelmére elkövetett visszaélésekhez való 
hozzájárulása tekintetében, a 
felelősségteljes beszerzés nemzetközi 
normáinak alakulását, továbbá az e 
rendelet végrehajtása során nyert 
tapasztalatokat. A felülvizsgálat során a 
Bizottság figyelembe veszi – különösen – a 
Bizottság által a 15. cikk alapján és a 15. 
cikk alkalmazásában kapott tájékoztatást, 
továbbá a nemzetközi vagy civil 
társadalmi szervezetek és az érintett 
harmadik felek által adott tájékoztatást.

(2) A Bizottság az (1) bekezdés alapján 
kapott tájékoztatás fényében rendszeresen 
felülvizsgálja az I. és a Ia. melléklet 
hatályát, hogy eredményesen lehessen 
elérni az e rendelet 1. cikkben ismertetett 
célját. Az I. mellékletet a rendelet hatálya 
alá tartozó erőforrások jegyzékének 
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bővítésére figyelemmel kell felülvizsgálni. 
Az Ia. mellékletet az átalakítás további 
szűk keresztmetszeteinek és a rendelet 
hatálya alá tartozó erőforrások ellátási 
láncai nyomkövethetőségének azonosítása 
céljából kell felülvizsgálni, figyelemmel az 
ellátási láncra irányadó kellő 
gondosságnak a valamennyi I. melléklet 
szerinti erőforrás tekintetében történő 
megerősítésére. A felülvizsgálatra 
legalább hathavonta sort kell keríteni.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el az I. és Ia. melléklet 13. 
cikkben említett eljárással összhangban 
történő módosítására.

Or. en

Indokolás

Ezeket a módosításokat a rendelet hatálya alá tartozó erőforrásokkal és termékekkel 
kapcsolatos módosításokkal összefüggésben kell értelmezni – szem előtt tartva a szűk 
keresztmetszetekre irányadó kellő gondossággal kapcsolatos kötelezettségek alanyai 
meghatározásának szükségességét –, és hatékonyan vezetik be azt a mechanizmust, amely 
révén az erőforrások és a szűk keresztmetszetek piaci szereplői hatékonyan vonhatók a 
rendelet hatálya alá – egy teljes rendes jogalkotási eljárás helyett – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokkal.

Módosítás 516
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bizottsági eljárásrend Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Or. en

Módosítás 517
Ska Keller
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bizottsági eljárásrend A felhatalmazás gyakorlása

Or. en

Módosítás 518
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bizottsági eljárásrend Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Or. en

Módosítás 519
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság 
segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU 
rendelet értelmében vett bizottságnak 
minősül.

(1) A Bizottság az e cikkben 
meghatározott feltételek mellett 
felhatalmazást kap felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának rendes eljárása.
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Módosítás 520
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság 
segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU 
rendelet értelmében vett bizottságnak 
minősül.

(1) A Bizottság az e cikkben 
meghatározott feltételek mellett 
felhatalmazást kap felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

Or. en

Módosítás 521
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság 
segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU 
rendelet értelmében vett bizottságnak 
minősül.

(1) A Bizottság az e cikkben 
meghatározott feltételek mellett 
felhatalmazást kap felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

Or. en

Módosítás 522
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság (az alap-jogiaktus 
hatálybalépésének napja vagy a jogalkotó 
által meghatározott napja)-ét/át követő 5 
éves időtartamra szóló felhatalmazást kap 
a vonatkozó cikkekben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 523
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság a 14. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
határozatlan időre szól, e rendelet 
hatálybalépésétől kezdődő hatállyal.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának rendes eljárása.

Módosítás 524
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. A párhuzamos tanúsítási 
követelmények elkerülése érdekében a 
bizottság különös figyelmet fordít az e 
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rendelet végrehajtása során előforduló, a 
Dodd-Frank-törvénnyel való lehetséges 
egyenértékűségekre.

Or. de

Módosítás 525
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a vonatkozó 
cikkekben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 526
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 14. cikkben 
megállapított felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
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felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának rendes eljárása.

Módosítás 527
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadásával 
egyidejűleg értesíti arról az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

Or. en

Módosítás 528
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadásával 
egyidejűleg értesíti arról az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.
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Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának rendes eljárása.

Módosítás 529
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A vonatkozó cikkeknek megfelelően 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha ellene 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emel kifogást a nekik küldött 
értesítéstől számított két hónapon belül, 
vagy ha ezen időszak leteltét megelőzően 
az Európai Parlament és a Tanács 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot 
arról, hogy nem emel kifogást. Ez az 
időtartam az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 530
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A 14. cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács az értesítést 
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követő két hónapos időtartamon belül 
nem emel ellene kifogást, vagy ha az 
Európai Parlament és a Tanács az 
időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Ez az időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbítható.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának rendes eljárása.

Módosítás 531
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 
alkalmazni.

törölve

Ha a bizottságnak írásbeli eljárásban kell 
véleményt nyilvánítania, az ilyen eljárást 
eredmény nélkül lezárják abban az 
esetben, ha a véleménynyilvánításra 
megállapított határidőn belül az elnök így 
határoz, vagy a bizottsági tagok többsége 
ezt kéri.

Or. en

Módosítás 532
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 
alkalmazni.

törölve

Ha a bizottságnak írásbeli eljárásban kell 
véleményt nyilvánítania, az ilyen eljárást 
eredmény nélkül lezárják abban az 
esetben, ha a véleménynyilvánításra 
megállapított határidőn belül az elnök így 
határoz, vagy a bizottsági tagok többsége 
ezt kéri.

Or. en

Módosítás 533
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 
182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 
alkalmazni.

törölve

Or. en

Módosítás 534
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 13a. cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 



AM\1051627HU.doc 315/345 PE546.838v01-00

HU

akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács az értesítést 
követő két hónapos időtartamon belül 
nem emel ellene kifogást, vagy ha az 
Európai Parlament és a Tanács az 
időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Ez az időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 535
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a bizottságnak írásbeli eljárásban kell 
véleményt nyilvánítania, az ilyen eljárást 
eredmény nélkül lezárják abban az 
esetben, ha a véleménynyilvánításra 
megállapított határidőn belül az elnök így 
határoz, vagy a bizottsági tagok többsége 
ezt kéri.

törölve

Or. en

Módosítás 536
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a bizottságnak írásbeli eljárásban kell 
véleményt nyilvánítania, az ilyen eljárást 
eredmény nélkül lezárják abban az 

A Bizottság a 13a. cikk (2) bekezdésében 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó 
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esetben, ha a véleménynyilvánításra 
megállapított határidőn belül az elnök így 
határoz, vagy a bizottsági tagok többsége 
ezt kéri.

felhatalmazása határozatlan időre szól, e 
rendelet hatálybalépésétől kezdődő 
hatállyal.

Or. en

Módosítás 537
Daniel Caspary

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 
182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A jogalkotási folyamat felgyorsítása érdekében ez a módosítás bevezeti a Hollandia által 
javasolt elképzelést, amelyről a Tanácsban jelenleg folyik a vita. Hogy a Parlament időben 
megvitathassa ez a javaslatot és a megfelelő álláspontot, benyújtottuk ez a módosítást.

Módosítás 538
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 13a. cikk (2) 
bekezdésében megállapított 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
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kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Módosítás 539
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadásával 
egyidejűleg értesíti arról az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

Or. en

Módosítás 540
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk

Az I. melléklet és a II. melléklet 
módosítása

(1) A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja 
a fejleményeket a természeti 
erőforrásokkal folytatott kereskedelemnek 
a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek 
konfliktusaihoz és az emberi jogok 
megsértéséhez és az emberi jogok 
sérelmére elkövetett visszaélésekhez való 
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hozzájárulása tekintetében, a 
felelősségteljes beszerzés nemzetközi 
normáinak alakulását, továbbá az e 
rendelet végrehajtása során nyert 
tapasztalatokat. A felülvizsgálat során a 
Bizottság figyelembe veszi – különösen – a 
Bizottság által a 15. cikk alapján és a 15. 
cikk alkalmazásában kapott tájékoztatást, 
továbbá a nemzetközi vagy civil 
társadalmi szervezetek és az érintett 
harmadik felek által adott tájékoztatást.

(2) A Bizottság az (1) bekezdés alapján 
kapott tájékoztatás fényében rendszeresen 
felülvizsgálja az I. és a II. melléklet 
hatályát, hogy eredményesen lehessen 
elérni az e rendelet 1. cikkben ismertetett 
célját. Az I. mellékletet a rendelet hatálya 
alá tartozó erőforrások jegyzékének 
bővítésére figyelemmel kell felülvizsgálni. 
A II. mellékletet az átalakítás további szűk 
keresztmetszeteinek és a rendelet hatálya 
alá tartozó erőforrások ellátási láncai 
nyomkövethetőségének azonosítása 
céljából kell felülvizsgálni, figyelemmel az 
ellátási láncra irányadó kellő 
gondosságnak a valamennyi I. melléklet 
szerinti erőforrás tekintetében történő 
megerősítésére. A felülvizsgálatra 
legalább hathavonta sort kell keríteni.

(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadhat el a rendelet 
hatálya alá tartozó erőforrások 
jegyzékének a (2) bekezdésben említett 
bővítése érdekében.

(4) Az e cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
haladéktalanul hatályba lép és 
alkalmazandó, amennyiben nem emelnek 
ellene kifogást a (5) bekezdésnek 
megfelelően. Az e cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
küldött értesítésben meg kell indokolni a 
sürgősségi eljárás alkalmazását.

(5) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
a 13a. cikk (1) bekezdésében ismertetett 
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eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Ebben az esetben a Bizottság az Európai 
Parlament vagy a Tanács kifogásáról 
szóló határozatról való értesítést követően 
haladéktalanul hatályon kívül helyezi a 
szóban forgó, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust.

Or. en

Indokolás

Ezeket a módosításokat a rendelet hatálya alá tartozó erőforrásokkal és termékekkel 
kapcsolatos módosításokkal összefüggésben kell értelmezni – szem előtt tartva a szűk 
keresztmetszetekre irányadó kellő gondossággal kapcsolatos kötelezettségek alanyai 
meghatározásának szükségességét –, és hatékonyan vezetik be azt a mechanizmust, amely 
révén az erőforrások és a szűk keresztmetszetek piaci szereplői hatékonyan vonhatók a 
rendelet hatálya alá – egy teljes rendes jogalkotási eljárás helyett – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokkal.

Módosítás 541
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk

Az erőforrásokkal kapcsolatos hatály 
kiterjesztése

(1) A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja 
a fejleményeket a természeti 
erőforrásokkal folytatott kereskedelemnek 
a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek 
konfliktusaihoz és az emberi jogok 
megsértéséhez és az emberi jogok 
sérelmére elkövetett visszaélésekhez való 
hozzájárulása tekintetében, a 
felelősségteljes beszerzés nemzetközi 
normáinak alakulását, továbbá az e 



PE546.838v01-00 320/345 AM\1051627HU.doc

HU

rendelet végrehajtása során nyert 
tapasztalatokat. A felülvizsgálat során a 
Bizottság figyelembe veszi – különösen – a 
Bizottság által a 15. cikk alapján és a 15. 
cikk alkalmazásában kapott tájékoztatást, 
továbbá a nemzetközi vagy civil 
társadalmi szervezetek és az érintett 
harmadik felek által adott tájékoztatást.

(2) A Bizottság az (1) bekezdés alapján 
kapott tájékoztatás fényében rendszeresen 
felülvizsgálja az erőforrásokkal 
kapcsolatos, I. mellékletben 
meghatározott hatályt, hogy 
eredményesen lehessen elérni az e 
rendelet 1. cikkben ismertetett célját. Az I. 
mellékletet a rendelet hatálya alá tartozó 
erőforrások jegyzékének bővítése és a 
rendelet hatálya alá tartozó erőforrások 
ellátási láncában az átalakítás és 
nyomonkövethetőség további 
kulcsfontosságú pontjainak azonosítása 
céljából felül kell vizsgálni az ellátási 
láncra irányadó kellő gondosság 
megerősítése érdekében. A 
felülvizsgálatra legalább hathavonta sort 
kell keríteni.

(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadhat el a rendelet 
hatálya alá tartozó erőforrások 
jegyzékének a (2) bekezdésben említett 
bővítése érdekében.A Bizottság 
felhatalmazást kap az I. és II. 
mellékletnek az EUMSZ 290. cikkével 
összhangban történő módosítására.

Or. en

Indokolás

E cikk a 13. cikk módosításaival együtt lehetővé teszi, hogy automatikusan további természeti 
erőforrásokkal egészítsék ki a rendelet hatályát, és idővel biztosítsák a konfliktusok 
finanszírozása és a természeti erőforrásokkal folytatott küzdelem közötti kapcsolat 
megszakítására irányuló célkitűzés elérését.
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Módosítás 542
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szabályok

A rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szabályok és szankciók

Or. en

Módosítás 543
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megállapítják az e 
rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szabályokat.

1. Az Európai Bizottság megállapítja az e 
rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó pénzügyi 
szankciókat.

Or. de

Módosítás 544
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megállapítják az e 
rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szabályokat.

(1) A tagállamok megállapítják az e 
rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat, és minden 
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szükséges intézkedést megtesznek azok 
érvényesítése érdekében. Az előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak 
és visszatartó erejűnek kell lenniük.

Or. en

Indokolás

Más rendeletekben már elfogadott szabványos rendelkezések.

Módosítás 545
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén az illetékes tagállami hatóságok 
korrekciós intézkedésre vonatkozó 
értesítést adnak ki a felelősségteljes 
importőrnek.

(2) E rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén az illetékes tagállami hatóságok 
korrekciós intézkedésre vonatkozó 
értesítést adnak ki a piaci szereplőnek.

Or. en

Indokolás

A „piaci szereplők” kifejezés alkalmazása a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt 
tükrözi, és biztosítja, hogy a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó 
kötelezettségek a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi társaságra vonatkozzanak.

Módosítás 546
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén az illetékes tagállami hatóságok 
korrekciós intézkedésre vonatkozó 
értesítést adnak ki a felelősségteljes 
importőrnek.

(2) E rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén az illetékes tagállami hatóságok 
korrekciós intézkedésre vonatkozó 
értesítést adnak ki a piaci szereplőnek.

Or. en

Indokolás

A „piaci szereplők” kifejezés alkalmazása a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt 
tükrözi, és biztosítja, hogy a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó 
kötelezettségek a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi társaságra vonatkozzanak.

Módosítás 547
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén az illetékes tagállami hatóságok 
korrekciós intézkedésre vonatkozó 
értesítést adnak ki a felelősségteljes
importőrnek.

2. E rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén az illetékes tagállami hatóságok 
korrekciós intézkedésre vonatkozó 
értesítést adnak ki az importőrnek.

Or. de

Módosítás 548
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén az illetékes tagállami hatóságok 

(2) E rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén az illetékes tagállami hatóságok 
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korrekciós intézkedésre vonatkozó 
értesítést adnak ki a felelősségteljes 
importőrnek.

korrekciós intézkedésre vonatkozó 
értesítést adnak ki a piaci szereplőnek.

Or. en

Módosítás 549
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén az illetékes tagállami hatóságok 
korrekciós intézkedésre vonatkozó 
értesítést adnak ki a felelősségteljes
importőrnek.

(2) E rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén az illetékes tagállami hatóságok 
korrekciós intézkedésre vonatkozó 
értesítést adnak ki a felelősségteljes piaci 
szereplőnek.

Or. en

Módosítás 550
Joachim Schuster

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben a felelősségteljes importőr 
nem tesz megfelelő korrekciós 
intézkedéseket, az illetékes hatóság 
értesítést ad ki az importőrnek, melyben 
jelzi, hogy az e rendelet hatálya alá 
tartozó ásványok vagy fémek tekintetében 
nem ismeri el felelősségteljes importőri 
tanúsítványát, és erről tájékoztatja a
Bizottságot is.

3. Amennyiben az importőr nem tesz 
megfelelő korrekciós intézkedéseket, az 
illetékes hatóság értesítést ad ki az 
importőrnek, melyben jelzi, hogy az
Európai Bizottság milyen pénzügyi 
szankciókat állapított meg, és erről 
tájékoztatja az Európai Bizottságot.

Or. de
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Módosítás 551
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a felelősségteljes 
importőr nem tesz megfelelő korrekciós 
intézkedéseket, az illetékes hatóság 
értesítést ad ki az importőrnek, melyben 
jelzi, hogy az e rendelet hatálya alá 
tartozó ásványok vagy fémek tekintetében 
nem ismeri el felelősségteljes importőri 
tanúsítványát, és erről tájékoztatja a 
Bizottságot is.

(3) Amennyiben a piaci szereplő nem tesz 
megfelelő korrekciós intézkedéseket, az 
illetékes hatóság értesítést ad ki a piaci 
szereplőnek, melyben jelzi a megfelelőség 
hiányát, és erről tájékoztatja a Bizottságot 
is.

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi. Kötelező szabályozás 
esetén a felelősségteljes importőri tanúsítványra való hivatkozás felesleges.

Módosítás 552
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a felelősségteljes 
importőr nem tesz megfelelő korrekciós 
intézkedéseket, az illetékes hatóság 
értesítést ad ki az importőrnek, melyben 
jelzi, hogy az e rendelet hatálya alá 
tartozó ásványok vagy fémek tekintetében 
nem ismeri el felelősségteljes importőri 
tanúsítványát, és erről tájékoztatja a 
Bizottságot is.

(3) Amennyiben a piaci szereplő nem tesz 
megfelelő korrekciós intézkedéseket, az 
illetékes hatóság értesítést ad ki a piaci 
szereplőnek, melyben jelzi a megfelelőség 
hiányát, és erről tájékoztatja a Bizottságot 
is.
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Or. en

Módosítás 553
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a felelősségteljes
importőr nem tesz megfelelő korrekciós 
intézkedéseket, az illetékes hatóság 
értesítést ad ki az importőrnek, melyben 
jelzi, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó 
ásványok vagy fémek tekintetében nem 
ismeri el felelősségteljes importőri 
tanúsítványát, és erről tájékoztatja a 
Bizottságot is.

(3) Amennyiben a felelősségteljes piaci 
szereplő nem tesz megfelelő korrekciós 
intézkedéseket, az illetékes hatóság 
értesítést ad ki a piaci szereplőnek, 
melyben jelzi, hogy az e rendelet hatálya 
alá tartozó ásványok vagy fémek 
tekintetében nem ismeri el felelősségteljes 
importőri tanúsítványát, és erről 
tájékoztatja a Bizottságot is.

Or. en

Módosítás 554
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk

Uniós szintű kísérő intézkedések

A Bizottság, különösen a kis- és 
középvállalkozások egyéni szükségleteit és 
nehézségeit figyelembe véve, e rendelet 
elfogadásától számított 6 hónapon belül, 
támogatás és ösztönzés formájában 
megjelenő kísérő intézkedések 
elfogadására vonatkozó jogalkotási 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy ily 
módon elősegítse a vállalkozások 
felelősségteljes beszerzésekbe való teljes 
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körű bevonását és e rendeletben foglalt 
kötelezettségek tiszteletben tartását.

Or. it

Módosítás 555
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok minden évben legkésőbb 
június 30-ig jelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak e rendelet előző naptári évben 
történő végrehajtásáról, beleértve a 
felelősségteljes importőrökkel kapcsolatos, 
a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 
7. cikk (2) bekezdésében, valamint a 7. 
cikk (3) bekezdésének a) és c) pontjában 
meghatározott bármely információt.

(1) A tagállamok minden évben legkésőbb 
június 30-ig jelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak e rendelet előző naptári évben 
történő végrehajtásáról, beleértve a
felelősségteljes II. melléklet szerinti 
szereplőkkel kapcsolatos, a 7. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában, a 7. cikk (3) 
bekezdésének a)–b) pontjában, valamint a 
7. cikk (7) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott bármely információt.

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi. Lásd a „piaci szereplő” 
fenti meghatározását. A „felelősségteljes II. melléklet szerinti szereplők” hozzáadása a fenti 
7. cikkben megállapított jelentéstételi követelmények módosításait tükrözi. Lásd a 
„felelősségteljes II. melléklet szerinti szereplővel” kapcsolatos megjegyzéseket és a fenti 8. 
cikket.

Módosítás 556
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok minden évben legkésőbb 
június 30-ig jelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak e rendelet előző naptári évben 
történő végrehajtásáról, beleértve a 
felelősségteljes importőrökkel kapcsolatos, 
a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 
7. cikk (2) bekezdésében, valamint a 7. 
cikk (3) bekezdésének a) és c) pontjában 
meghatározott bármely információt.

(1) A tagállamok minden évben legkésőbb 
június 30-ig jelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak e rendelet előző naptári évben 
történő végrehajtásáról, beleértve az Ia. 
melléklet szerinti szereplőkkel kapcsolatos, 
a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 
7. cikk (3) bekezdésének c)–b) pontjában, 
valamint a 7. cikk (6) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott bármely 
információt.

Or. en

Indokolás

A módosítás a társaságokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi. Lásd a „piaci szereplő” 
fenti meghatározását. A „felelősségteljes Ia. melléklet szerinti szereplők” hozzáadása a fenti 
7. cikkben megállapított jelentéstételi követelmények módosításait tükrözi. Lásd a 
„felelősségteljes Ia. melléklet szerinti szereplővel” kapcsolatos megjegyzéseket és a fenti 8. 
cikket.

Módosítás 557
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok minden évben legkésőbb 
június 30-ig jelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak e rendelet előző naptári évben 
történő végrehajtásáról, beleértve a 
felelősségteljes importőrökkel kapcsolatos, 
a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 
7. cikk (2) bekezdésében, valamint a 7. 
cikk (3) bekezdésének a) és c) pontjában 
meghatározott bármely információt.

(1) A tagállamok minden évben legkésőbb 
június 30-ig jelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak e rendelet előző naptári évben 
történő végrehajtásáról, beleértve a 
felelősségteljes upstream szereplőkkel
kapcsolatos, a 7. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában, a 7. cikk (3) bekezdésének új 
a)–b) pontjában, valamint a 7. cikk (6) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
bármely információt.

Or. en
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Módosítás 558
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság három évvel e rendelet 
hatálybalépését követően, majd azt 
követően hatévenként felülvizsgálja e 
rendelet működését és hatékonyságát, 
beleértve a hatálya alá eső, konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok
felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását. A Bizottság vizsgálati 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

(3) A Bizottság három évvel e rendelet 
hatálybalépését követően, majd azt 
követően hatévenként felülvizsgálja e 
rendelet működését és hatékonyságát, 
beleértve a hatálya alá eső, konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó erőforrások
felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását. A Bizottság vizsgálati 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A módosítás az erőforrásokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi.

Módosítás 559
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság három évvel e rendelet 
hatálybalépését követően, majd azt 
követően hatévenként felülvizsgálja e 
rendelet működését és hatékonyságát, 
beleértve a hatálya alá eső, konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok
felelősségteljes beszerzésének 

(3) A Bizottság három évvel e rendelet 
hatálybalépését követően, majd azt 
követően hatévenként felülvizsgálja e 
rendelet működését és hatékonyságát, 
beleértve a hatálya alá eső, konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó erőforrások
felelősségteljes beszerzésének 
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előmozdítását. A Bizottság vizsgálati 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

előmozdítását. A Bizottság vizsgálati 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A módosítás az erőforrásokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi.

Módosítás 560
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság három évvel e rendelet 
hatálybalépését követően, majd azt 
követően hatévenként felülvizsgálja e 
rendelet működését és hatékonyságát, 
beleértve a hatálya alá eső, konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását. A Bizottság vizsgálati 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

(3) A Bizottság két évvel e rendelet 
hatálybalépését követően, majd azt 
követően ötévenként felülvizsgálja e 
rendelet működését és hatékonyságát, 
beleértve a hatálya alá eső, konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását. A Bizottság vizsgálati 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 561
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság három évvel e rendelet 
hatálybalépését követően, majd azt 

(3) A Bizottság három évvel e rendelet 
hatálybalépését követően, majd azt 
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követően hatévenként felülvizsgálja e 
rendelet működését és hatékonyságát, 
beleértve a hatálya alá eső, konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok
felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását. A Bizottság vizsgálati 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

követően hatévenként felülvizsgálja e 
rendelet működését és hatékonyságát, 
beleértve a hatálya alá eső, konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó erőforrások
felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását. A Bizottság vizsgálati 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 562
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság három évvel e rendelet
hatálybalépését követően, majd azt 
követően hatévenként felülvizsgálja e 
rendelet működését és hatékonyságát, 
beleértve a hatálya alá eső, konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását. A Bizottság vizsgálati 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

(3) A Bizottság három évvel e rendelet
hatálybalépésének időpontját követően, 
majd azt követően három évenként
felülvizsgálja e rendelet működését és 
hatékonyságát, beleértve a hatálya alá eső, 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását. A Bizottság vizsgálati 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 563
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
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Kísérő intézkedések

(1) A konfliktusok és az ásványok illegális 
kitermelése közötti kapcsolat eredményes 
megszakítása és az ásványok 
felelősségteljes beszerzésének biztosítása 
érdekében a Bizottság és a Külügyi 
Szolgálat az e rendeletet kísérő 
intézkedéseket hajt végre, amelyek a 
felelősségteljes beszerzés elősegítésére, a 
kellő gondosság nemzeti és nemzetközi 
keretrendszereinek és a kapcsolódó 
támogató rendszerek, köztük például a 
megbízható tanúsítási és 
nyomkövethetőségi rendszerek hatékony 
megteremtésére, továbbá a következőkhöz 
kapcsolódó fejlesztési szükségletek 
kezelésére irányulnak:

a) a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
természeti erőforrások kiaknázása és 
kereskedelme, és

b) e rendelet végrehajtása, ideértve a 
következőt:

i. a társaságok támogatása – technikai és 
más segítség nyújtásával és a piaci 
szereplőknek szóló iránymutatással, 
figyelembe véve a kis- és 
középvállalkozások helyzetét annak 
érdekében, hogy megkönnyítsék az e 
rendelet követelményeinek való 
megfelelést – annak érdekében, hogy 
felelősségteljesen végezzék beszerzéseiket 
a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből.

ii. különösen a felelősségteljes beszerzés 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek helyi 
kontextusában történő végrehajtása 
kihívásainak – többek között a szegénység 
csökkentésének, a jó kormányzásnak és a 
biztonsági ágazatnak – a kezelésére 
irányuló célzott, a jogokon alapuló 
fejlesztési együttműködés;

iii. érdemi szakpolitikai párbeszédek 
folytatása a harmadik országokkal és más 
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érdekelt felekkel a felelősségteljes 
beszerzésről;

iv. szoros együttműködés a tagállamokkal, 
különösen a fogyasztók, a befektetők és a 
vevők tájékoztatása terén, valamint az (1) 
bekezdés a) pontja szerinti technikai és 
egyéb segítségnyújtás során tett kiegészítő 
kezdeményezések.

(2) Az Európai Bizottság és az Európai 
Külügyi Szolgálat – adott esetben –
politikai és szakpolitikai párbeszédeken, 
programozáson és a vonatkozó belső és 
külső szakpolitikákon keresztül 
végrehajtja a kísérő intézkedések 
célkitűzéseit. Adott esetben jogalkotási 
javaslatot kell az Európai Parlament és a 
Tanács elé terjeszteni.

(3) Az Európai Bizottság éves jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az e cikk alapján végrehajtott 
kiegészítő intézkedésekről, valamint a 
kiegészítő intézkedések hatásáról és 
eredményességéről.

Or. en

Indokolás

A rendelet hatékonyabb végrehajtása – és a közvetlenül a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó természeti erőforrások kiaknázásához kapcsolódó 
fejlesztési szükségletek kérdésének kezelése – érdekében kísérő intézkedéseket kell 
végrehajtani. A Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak integrált uniós 
megközelítést kell alkalmaznia és továbbfejlesztenie a felelősségteljes beszerzést illetően, 
ahogyan azt „A konfliktusok által érintett és magas kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes beszerzése. Az integrált uniós megközelítés kialakítása felé” című 
közös közlemény is kezdeményezte. 

Módosítás 564
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk

Kísérő intézkedések

(1) A konfliktusok és az ásványok illegális
kitermelése közötti kapcsolat eredményes 
megszakítása és az ásványok 
felelősségteljes beszerzésének biztosítása 
érdekében a Bizottság és a Külügyi 
Szolgálat az e rendeletet kísérő 
intézkedéseket hajt végre, amelyek a 
felelősségteljes beszerzés elősegítésére, a 
kellő gondosság nemzeti és nemzetközi 
keretrendszereinek és a kapcsolódó 
támogató rendszerek, köztük például a 
megbízható tanúsítási és 
nyomkövethetőségi rendszerek hatékony 
megteremtésére, továbbá a következőkhöz 
kapcsolódó fejlesztési szükségletek 
kezelésére irányulnak:

a) a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
természeti erőforrások kiaknázása és 
kereskedelme, és

b) e rendelet végrehajtása, ideértve a 
következőt:

i. a társaságok támogatása – technikai és
más segítség nyújtásával és a piaci 
szereplőknek szóló iránymutatással, 
figyelembe véve a kis- és 
középvállalkozások helyzetét annak 
érdekében, hogy megkönnyítsék az e 
rendelet követelményeinek való 
megfelelést – annak érdekében, hogy 
felelősségteljesen végezzék beszerzéseiket 
a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből;

ii. különösen a felelősségteljes beszerzés 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek helyi 
kontextusában történő végrehajtása 
kihívásainak – többek között a szegénység 
csökkentésének, a jó kormányzásnak és a 
biztonsági ágazatnak – a kezelésére 
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irányuló célzott, a jogokon alapuló 
fejlesztési együttműködés;

iii. érdemi szakpolitikai párbeszédek 
folytatása a harmadik országokkal és más 
érdekelt felekkel a felelősségteljes 
beszerzésről;

iv. szoros együttműködés a tagállamokkal, 
különösen a fogyasztók, befektetők és 
ügyfelek tájékoztatása területének 
kiegészítő kezdeményezéseiben, valamint 
az i. pont szerinti technikai és egyéb 
segítségnyújtás során.

(2) Az Európai Bizottság és az Európai 
Külügyi Szolgálat – adott esetben –
politikai és szakpolitikai párbeszédeken, 
programozáson és a vonatkozó belső és 
külső szakpolitikákon keresztül 
végrehajtja a kísérő intézkedések 
célkitűzéseit. Adott esetben jogalkotási 
javaslatot kell az Európai Parlament és a 
Tanács elé terjeszteni.

(3) Az Európai Bizottság éves jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az e cikk alapján végrehajtott 
kiegészítő intézkedésekről, valamint a 
kiegészítő intézkedések hatásáról és 
eredményességéről.

Or. en

Indokolás

A rendelet hatékonyabb végrehajtása – és a közvetlenül a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó természeti erőforrások kiaknázásához kapcsolódó 
fejlesztési szükségletek kérdésének kezelése – érdekében kísérő intézkedéseket kell 
végrehajtani. A Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak integrált uniós 
megközelítést kell alkalmaznia és továbbfejlesztenie a felelősségteljes beszerzést illetően, 
ahogyan azt „A konfliktusok által érintett és magas kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes beszerzése. Az integrált uniós megközelítés kialakítása felé” című 
közös közlemény is kezdeményezte. 

Módosítás 565
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk

Kísérő intézkedések

(1) A konfliktusok és az ásványok illegális 
kitermelése közötti kapcsolat eredményes 
megszakítása és az ásványok 
felelősségteljes beszerzésének biztosítása 
érdekében a Bizottság és a Külügyi 
Szolgálat az e rendeletet kísérő 
intézkedéseket hajt végre, amelyek a 
felelősségteljes beszerzés elősegítésére, a 
kellő gondosság nemzeti és nemzetközi 
keretrendszereinek és a kapcsolódó 
támogató rendszerek, köztük például a 
megbízható tanúsítási és 
nyomkövethetőségi rendszerek hatékony 
megteremtésére, továbbá a következőkhöz 
kapcsolódó fejlesztési szükségletek 
kezelésére irányulnak: i. a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó természeti 
erőforrások kiaknázása és kereskedelme, 
és ii. e rendelet végrehajtása, ideértve a 
következőt:

a) a társaságok támogatása – technikai és 
más segítség nyújtásával és a piaci 
szereplőknek szóló iránymutatással, írott 
anyagok formájában is, figyelembe véve a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
helyzetét annak érdekében, hogy 
megkönnyítsék az e rendelet 
követelményeinek való megfelelést –
annak érdekében, hogy felelősségteljesen 
végezzék beszerzéseiket a konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből;

b) különösen a felelősségteljes beszerzés 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségek helyi 
kontextusában történő végrehajtása 
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kihívásainak – többek között a szegénység 
csökkentésének, a jó kormányzásnak és a 
biztonsági ágazatnak – a kezelésére 
irányuló célzott, a jogokon alapuló 
fejlesztési együttműködés;

c) érdemi szakpolitikai párbeszédek 
folytatása a harmadik országokkal és más 
érdekelt felekkel a felelősségteljes 
beszerzésről;

d) szoros együttműködés a tagállamokkal, 
különösen a fogyasztók, a befektetők és a 
vevők tájékoztatása terén, valamint az (1) 
bekezdés a) pontja szerinti technikai és 
egyéb segítségnyújtás során tett kiegészítő 
kezdeményezések.

(2) Az Európai Bizottság és az Európai 
Külügyi Szolgálat – adott esetben –
politikai és szakpolitikai párbeszédeken, 
programozáson és a vonatkozó belső és 
külső szakpolitikákon keresztül 
végrehajtja a kísérő intézkedések 
célkitűzéseit. Adott esetben jogalkotási 
javaslatot kell az Európai Parlament és a 
Tanács elé terjeszteni.

(3) Az Európai Bizottság éves jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az e cikk alapján végrehajtott 
kiegészítő intézkedésekről, valamint a 
kiegészítő intézkedések hatásáról és 
eredményességéről.

Or. en

Indokolás

A rendelet hatékonyabb végrehajtása – és a közvetlenül a konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó természeti erőforrások kiaknázásához kapcsolódó 
fejlesztési szükségletek kérdésének kezelése – érdekében kísérő intézkedéseket kell 
végrehajtani. A Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak integrált uniós 
megközelítést kell alkalmaznia és továbbfejlesztenie a felelősségteljes beszerzést illetően, 
ahogyan azt „A konfliktusok által érintett és magas kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes beszerzése. Az integrált uniós megközelítés kialakítása felé” című 
közös közlemény is kezdeményezte. 
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Módosítás 566
Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet …-tól/-től* alkalmazandó.

___________________________

*HL: kérjük, illessze a dátumot: két évvel 
a rendelet hatálybelépése után.

Or. en

Módosítás 567
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet …*-tól/-től kell 
alkalmazni.

_______________________

*HL: kérjük, illessze a dátumot: e 
rendelet hatálybalépése után 18 hónappal.

Or. it

Módosítás 568
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – Árumegnevezés– 17 – 17 n sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Króm

Feketeszén
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Kobalt

Réz

Gyémánt

Arany

Jádekő

Lazurit

Ritkaföldfémek

Rubin

Zafír

Tantál

Ón

Volfrám

Or. en

Indokolás

A módosítás az erőforrásokkal kapcsolatos szélesebb hatályt tükrözi. Lásd a „rendelet 
hatálya alá tartozó erőforrások” fogalommeghatározását. Fontos: a Bizottság most végzi az 
I. melléklet felülvizsgálatát, figyelemmel a rendelet hatálya alá tartozó erőforrások 
jegyzékének bővítésére (lásd az új 14. cikket).

Módosítás 569
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

A rendelet hatálya alá tartozó ásványok és fémek jegyzéke a Kombinált Nómenklatúra 
besorolása szerint 

KN-kód Árumegnevezés

2609 00 00 Ónérc, dúsított is

2611 00 00 Volfrámérc, dúsított is

2615 90 00 Tantálérc, dúsított is

2616 90 00 Aranyérc, dúsított is
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2825 90 40 Volfrám-oxidok és -hidroxidok

2849 90 30 Volfrám-karbidok

2849 90 50 Tantál-karbidok

7108 Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott 
arany, aranypor

8001 Megmunkálatlan ón

8003 00 00 Ónrúd, -profil és -huzal

8007 00 Más áru ónból

8101 10 00 Volfrámpor

8101 94 00 Megmunkálatlan volfrám, beleértve a 
zsugorított rudat is

8101 96 00 Volfrámhuzal

8101 99 Más volfrámrúd, a zsugorított rúd kivételével, 
profil, lap, lemez, szalag és fólia; más

8103 20 00 Megmunkálatlan tantál, beleértve a 
zsugorított rudat is; por

8103 90 Más tantálrúd, a zsugorított rúd kivételével, 
profil, huzal, lap, lemez, szalag és fólia; más

Módosítás

A rendelet hatálya alá tartozó erőforrások jegyzéke

Ásványi anyagok

Fémek

Féldrágakövek

Drágakövek

Or. en

Módosítás 570
Ska Keller, Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

KN-kód Árumegnevezés

2609 00 00 Ónérc, dúsított is
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2611 00 00 Volfrámérc, dúsított is

2615 90 00 Tantálérc, dúsított is

2616 90 00 Aranyérc, dúsított is

2825 90 40 Volfrám-oxidok és -hidroxidok

2849 90 30 Volfrám-karbidok

2849 90 50 Tantál-karbidok

7108 Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott 
arany, aranypor

8001 Megmunkálatlan ón

8003 00 00 Ónrúd, -profil és -huzal

8007 00 Más áru ónból

8101 10 00 Volfrámpor

8101 94 00 Megmunkálatlan volfrám, beleértve a 
zsugorított rudat is

8101 96 00 Volfrámhuzal

8101 99 Más volfrámrúd, a zsugorított rúd 
kivételével, profil, lap, lemez, szalag és 
fólia; más

8103 20 00 Megmunkálatlan tantál, beleértve a 
zsugorított rudat is; por

8103 90 Más tantálrúd, a zsugorított rúd 
kivételével, profil, huzal, lap, lemez, 
szalag és fólia; más

Módosítás

Ásványi anyagok

Fémek

Drágakövek

Féldrágakövek

Or. en

Módosítás 571
Ska Keller, Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
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I a melléklet (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. melléklet

A rendelet hatálya alá tartozó erőforrások 
ellátási láncaiban azonosított szűk 

keresztmetszetek jegyzéke

– „kohók”

– „finomítók”

Or. en

Indokolás

Az új Ia. melléklet az „Ia. melléklet szerinti piaci szereplők”, az „Ia. melléklet szerinti 
szereplők” és az „Ia. melléklet szerinti felelősségteljes szereplők” fogalommeghatározása 
szempontjából fontos. Egyedi kötelezettségek vonatkoznak azokra a piaci szereplőkre – így 
például a kohókra és a finomítókra –, amelyek az adott ellátási láncok szűk keresztmetszetét 
alkotják.

Módosítás 572
Ska Keller, Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségteljes kohók és finomítók 8. 
cikkben említett jegyzékének sablonja

Az Ia. melléklet szerinti felelősségteljes
szereplők jegyzéke

Or. en

Módosítás 573
Ska Keller, Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
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II melléklet 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A. oszlop: A kohók vagy finomítók
megnevezése ábécérendben

A. oszlop: Az Ia. melléklet szerinti 
szereplők megnevezése ábécérendben

B. oszlop: A kohó vagy finomító címe B. oszlop: Az Ia. melléklet szerinti 
szereplő címe

C. oszlop: (*) jelölés, amennyiben a kohó 
vagy finomító konfliktusok által érintett és 
nagy kockázatot jelentő térségekből szerez 
be fémeket 

C. oszlop: A piaci szereplő Ia. melléklet 
szerinti kategóriája

D. oszlop: * jelölés, ha az Ia. melléklet 
szerinti piaci szereplő a konfliktusok által 
érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó természeti 
erőforrások felelősségteljes beszerzésében 
vesz részt.

Or. en

Módosítás 574
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. melléklet

A rendelet hatálya alá tartozó erőforrások 
ellátási láncaiban azonosított szűk 

keresztmetszetek jegyzéke

– „kohók”

– „finomítók”

– „öntödék”

– „nyersanyagtőzsdék”

– „gyémánt- és drágakőtőzsdék”

Or. en
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Módosítás 575
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Rendeletre irányuló javaslat
II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. melléklet

A felelősségteljes upstream szereplők 8. 
cikkben említett jegyzékének sablonja

A. oszlop: Az upstream szereplő 
megnevezése ábécérendben

B. oszlop: A kohó vagy finomító címe

C. oszlop: A szereplő gazdasági 
tevékenysége

D. oszlop: * jelölés, ha az upstream 
szereplő a konfliktusok által érintett és 
nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó természeti erőforrások 
felelősségteljes beszerzésében vesz részt.

Or. en

Módosítás 576
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
II b melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIb. melléklet

A felelősségteljes II. melléklet szerinti 
szereplők jegyzéke

A. oszlop: A II. melléklet szerinti szereplő 
megnevezése ábécérendben

B. oszlop: A II. melléklet szerinti szereplő 
címe

C. oszlop: A II. melléklet szerinti szereplő 
besorolása



AM\1051627HU.doc 345/345 PE546.838v01-00

HU

D. oszlop: Jelölés, ha a II. melléklet 
szerinti piaci szereplő a konfliktusok által 
érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó természeti 
erőforrások felelősségteljes beszerzésében 
vesz részt.

Or. en


