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Τροπολογία 24
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος 
αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας 
όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των 
υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, 
τανταλίου και βολφραμίου, των 
μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού,
που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος 
δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την 
αλυσίδα εφοδιασμού για φυσικούς πόρους
που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος 
αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας 
όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των 
υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, 

για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος 
δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την 
αλυσίδα εφοδιασμού για φυσικούς πόρους
που προέρχονται από περιοχές 
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τανταλίου και βολφραμίου, των 
μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού,
που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

Or. en

Τροπολογία 26
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος 
αυτοπιστοποίησης της δέουσας 
επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα 
εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων 
κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, 
των μεταλλευμάτων τους, καθώς και 
χρυσού, που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος
υποχρεωτικής υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με την άσκηση της δέουσας 
επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα 
εφοδιασμού των εισαγωγέων, των 
εταιρειών μεταποίησης και των τελικών 
χρηστών κασσιτέρου, τανταλίου και 
βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, 
καθώς και χρυσού, που προέρχονται από 
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού 
κινδύνου,

Or. de

Τροπολογία 27
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος 
αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας 
όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των 
υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, 
τανταλίου και βολφραμίου, των 
μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, 
που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος 
υπεύθυνης δήλωσης της δέουσας 
επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα 
εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων 
κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, 
των μεταλλευμάτων τους, καθώς και 
χρυσού, που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «υπεύθυνη δήλωση» είναι καταλληλότερος 
από τον όρο «αυτοπιστοποίηση».

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

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος 
αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας 
όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των 
υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, 
τανταλίου και βολφραμίου, των 
μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού,
που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος 
δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την 
αλυσίδα εφοδιασμού για φυσικούς πόρους
που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

Or. en



PE549.420v02-00 6/359 AM\1055294EL.doc

EL

Τροπολογία 29
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος 
αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας 
όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των 
υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, 
τανταλίου και βολφραμίου, των 
μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, 
που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος 
αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας 
όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των 
υπεύθυνων φορέων κασσιτέρου, τανταλίου 
και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, 
καθώς και χρυσού, που προέρχονται από 
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού 
κινδύνου

Or. en

Τροπολογία 30
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1) Ο φυσικός ορυκτός πλούτος σε περιοχές 
που πλήττονται από συγκρούσεις ή σε 
περιοχές υψηλού κινδύνου − αν και 
διαθέτει σημαντικές δυνατότητες για 
ανάπτυξη — μπορεί να αποτελέσει αιτία 
διαμάχης, εάν τα έσοδα τροφοδοτούν το 
ξέσπασμα ή τη συνέχιση βίαιων 
συγκρούσεων, υπονομεύοντας τις εθνικές 
προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 
ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης 
και του κράτους δικαίου. Οι γυναίκες και 
τα παιδιά επηρεάζονται δυσανάλογα από 
τις εν λόγω συγκρούσεις και αποτελούν 
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εκμετάλλευσης των ορυκτών είναι ζωτικής 
σημασίας για την ειρήνη και τη 
σταθερότητα.

θύματα συστηματικής σωματικής και 
σεξουαλικής βίας, που αναγνωρίζεται ως 
διεθνές έγκλημα πολέμου και 
χρησιμοποιείται ως πολεμική τακτική 
από ένοπλες ομάδες. Στους τομείς αυτούς, 
η θραύση του δεσμού μεταξύ 
συγκρούσεων και παράνομης 
εκμετάλλευσης των ορυκτών είναι ζωτικής 
σημασίας για την ειρήνη και τη 
σταθερότητα, καθώς και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 31
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 32
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 33
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο φυσικός ορυκτός πλούτος σε 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου − αν και 
διαθέτει σημαντικές δυνατότητες για 
ανάπτυξη — μπορεί να αποτελέσει αιτία 
διαμάχης, εάν τα έσοδα τροφοδοτούν το 
ξέσπασμα ή τη συνέχιση βίαιων 
συγκρούσεων, υπονομεύοντας τις εθνικές 
προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 
ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης 

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

και του κράτους δικαίου. Στους τομείς 
αυτούς, η θραύση του δεσμού μεταξύ 
συγκρούσεων και παράνομης 
εκμετάλλευσης των ορυκτών είναι ζωτικής 
σημασίας στοιχείο για τη διασφάλιση της 
ειρήνης, της ανάπτυξης και της 
σταθερότητας.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Ο φυσικός πλούτος σε περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις ή σε περιοχές 
υψηλού κινδύνου − αν και διαθέτει 
σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη —
μπορεί να αποτελέσει αιτία διαμάχης, εάν 
τα έσοδα τροφοδοτούν το ξέσπασμα ή τη 
συνέχιση βίαιων συγκρούσεων, 
υπονομεύοντας τις εθνικές προσπάθειες 
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της 
χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους 
δικαίου. Οι γυναίκες και τα παιδιά 
επηρεάζονται δυσανάλογα από τις εν 
λόγω συγκρούσεις και αποτελούν θύματα 
συστηματικής σωματικής και 
σεξουαλικής βίας, που αναγνωρίζεται ως 
διεθνές έγκλημα πολέμου και 
χρησιμοποιείται ως πολεμική τακτική 
από ένοπλες ομάδες. Στους τομείς αυτούς, 
η θραύση του δεσμού μεταξύ 
συγκρούσεων και παράνομης 
εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων είναι 
ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και τη 
σταθερότητα.

Or. en
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Τροπολογία 35
Franck Proust, Tokia Saïfi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστούν οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της 
χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου που καταβάλλουν τα κράτη, η διεθνής 
κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό αναπτυξιακής 
βοήθειας στον κόσμο.

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι διενέξεις για το πετρέλαιο, το 
φυσικό αέριο, τα ορυκτά, την ξυλεία και 
άλλους φυσικούς πόρους καταλαμβάνουν 
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τη δεύτερη θέση ως πηγή συγκρούσεων 
παγκοσμίως· ο ανταγωνισμός για πόρους, 
όπως π.χ. οι χερσαίοι και υδάτινοι πόροι, 
εντείνεται ενώ επιδεινώνει τις 
υφιστάμενες συγκρούσεις ή πυροδοτεί 
νέες· η κακή διαχείριση της γης και των 
φυσικών πόρων επιδεινώνεται από την 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την 
αύξηση του πληθυσμού και την κλιματική 
αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 37
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι διενέξεις για το πετρέλαιο, το 
φυσικό αέριο, τα ορυκτά, την ξυλεία και 
άλλους φυσικούς πόρους καταλαμβάνουν 
τη δεύτερη θέση ως πηγή συγκρούσεων 
παγκοσμίως· ο ανταγωνισμός για πόρους, 
όπως π.χ. οι χερσαίοι και υδάτινοι πόροι, 
εντείνεται ενώ επιδεινώνει τις 
υφιστάμενες συγκρούσεις ή πυροδοτεί 
νέες· η κακή διαχείριση της γης και των 
φυσικών πόρων επιδεινώνεται από την 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την 
αύξηση του πληθυσμού και την κλιματική 
αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 38
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων αποτελούν σύνηθες 
φαινόμενο στον τομέα της εξορυκτικής 
βιομηχανίας και περιλαμβάνουν την 
παιδική εργασία, τη σεξουαλική βία, την 
εξαφάνιση ανθρώπων, την παραβίαση 
του δικαιώματος διαβίωσης σε καθαρό 
περιβάλλον, την απώλεια γης και μέσων 
βιοπορισμού χωρίς διαπραγμάτευση και 
χωρίς επαρκή αποζημίωση, την
καταναγκαστική επανεγκατάσταση και 
την καταστροφή τοποθεσιών με 
τελετουργική και πολιτιστική σημασία.

Or. en

Τροπολογία 39
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων αποτελούν σύνηθες 
φαινόμενο στον τομέα της εξορυκτικής 
βιομηχανίας και περιλαμβάνουν την 
παιδική εργασία, τη σεξουαλική βία, την 
εξαφάνιση ανθρώπων, την παραβίαση 
του δικαιώματος διαβίωσης σε καθαρό 
περιβάλλον, την απώλεια γης και μέσων 
βιοπορισμού χωρίς διαπραγμάτευση και 
χωρίς επαρκή αποζημίωση, την 
καταναγκαστική επανεγκατάσταση και 
την καταστροφή τοποθεσιών με 
τελετουργική και πολιτιστική σημασία.

Or. en
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Τροπολογία 40
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων αποτελούν σύνηθες 
φαινόμενο στον τομέα της εξορυκτικής 
βιομηχανίας και περιλαμβάνουν την 
παιδική εργασία, τη σεξουαλική βία, την 
εξαφάνιση ανθρώπων, την παραβίαση 
του δικαιώματος διαβίωσης σε καθαρό 
περιβάλλον, την απώλεια γης και μέσων 
βιοπορισμού χωρίς διαπραγμάτευση και 
χωρίς επαρκή αποζημίωση, την 
καταναγκαστική επανεγκατάσταση και 
την καταστροφή τοποθεσιών με 
τελετουργική και πολιτιστική σημασία.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Οι διενέξεις για το πετρέλαιο, το 
φυσικό αέριο, τα ορυκτά, την ξυλεία και 
άλλους φυσικούς πόρους καταλαμβάνουν 
τη δεύτερη θέση ως πηγή συγκρούσεων 
παγκοσμίως· ο ανταγωνισμός για πόρους, 
όπως π.χ. οι χερσαίοι και υδάτινοι πόροι, 
εντείνεται ενώ επιδεινώνει τις 
υφιστάμενες συγκρούσεις ή πυροδοτεί 
νέες· η κακή διαχείριση της γης και των 
φυσικών πόρων επιδεινώνεται από την 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την 
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αύξηση του πληθυσμού και την κλιματική 
αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 42
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ζήτημα αφορά τις πλούσιες σε 
πόρους περιοχές όπου καταβάλλεται 
προσπάθεια από τις κυβερνήσεις και τους 
διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με 
επιχειρηματικούς φορείς και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών να 
αντιμετωπιστεί η πρόκληση που τίθεται 
από την επιθυμία να ελαχιστοποιηθεί η 
χρηματοδότηση των ένοπλων ομάδων και 
των δυνάμεων ασφαλείας.

(2) Το ζήτημα αφορά τις πλούσιες σε 
πόρους περιοχές όπου καταβάλλεται 
προσπάθεια από τις κυβερνήσεις και τους 
διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με 
επιχειρηματικούς φορείς και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών –
συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων 
γυναικών που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή εφιστώντας την προσοχή στις 
συνθήκες εκμετάλλευσης που επιβάλλουν 
οι ομάδες αυτές, καθώς και στο ζήτημα 
του βιασμού και της βίας που 
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των 
τοπικών πληθυσμών– να αντιμετωπιστεί η 
πρόκληση που τίθεται από την επιθυμία να 
ελαχιστοποιηθεί η χρηματοδότηση των 
ένοπλων ομάδων και των δυνάμεων 
ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 43
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ζήτημα αφορά τις πλούσιες σε 
πόρους περιοχές όπου καταβάλλεται 
προσπάθεια από τις κυβερνήσεις και τους 
διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με 
επιχειρηματικούς φορείς και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών να 
αντιμετωπιστεί η πρόκληση που τίθεται 
από την επιθυμία να ελαχιστοποιηθεί η 
χρηματοδότηση των ένοπλων ομάδων και 
των δυνάμεων ασφαλείας.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ζήτημα αφορά τις πλούσιες σε 
πόρους περιοχές όπου καταβάλλεται 
προσπάθεια από τις κυβερνήσεις και τους 
διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με 
επιχειρηματικούς φορείς και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών να 
αντιμετωπιστεί η πρόκληση που τίθεται 
από την επιθυμία να ελαχιστοποιηθεί η 
χρηματοδότηση των ένοπλων ομάδων και 
των δυνάμεων ασφαλείας.

(2) Το ζήτημα αφορά τις πλούσιες σε 
πόρους περιοχές όπου καταβάλλεται 
προσπάθεια από τις κυβερνήσεις και τους 
διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με 
επιχειρηματικούς φορείς και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών –
συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων 
γυναικών που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή εφιστώντας την προσοχή στις 
συνθήκες εκμετάλλευσης που επιβάλλουν 
οι ομάδες αυτές, καθώς και στο ζήτημα 
του βιασμού και της βίας που 
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των 
τοπικών πληθυσμών– να αντιμετωπιστεί η 
πρόκληση που τίθεται από την επιθυμία να 
ελαχιστοποιηθεί η χρηματοδότηση των 
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ένοπλων ομάδων και των δυνάμεων 
ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ζήτημα αφορά τις πλούσιες σε 
πόρους περιοχές όπου καταβάλλεται 
προσπάθεια από τις κυβερνήσεις και τους 
διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με 
επιχειρηματικούς φορείς και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών να 
αντιμετωπιστεί η πρόκληση που τίθεται 
από την επιθυμία να ελαχιστοποιηθεί η 
χρηματοδότηση των ένοπλων ομάδων και 
των δυνάμεων ασφαλείας.

(2) Το ζήτημα αφορά τις πλούσιες σε 
πόρους περιοχές όπου καταβάλλεται 
προσπάθεια από τις κυβερνήσεις και τους 
διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με 
επιχειρηματικούς φορείς και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών –
συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων 
γυναικών που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή εφιστώντας την προσοχή στις 
συνθήκες εκμετάλλευσης που επιβάλλουν 
οι ομάδες αυτές, καθώς και στο ζήτημα 
του βιασμού και της βίας που 
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των 
τοπικών πληθυσμών– να αντιμετωπιστεί η 
πρόκληση που τίθεται από την επιθυμία να 
αποτραπεί η χρηματοδότηση των ένοπλων 
ομάδων και των δυνάμεων ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 46
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Ένωση εμπλέκεται ενεργά σε μια (3) Η Ένωση εμπλέκεται ενεργά σε μια 
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πρωτοβουλία του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ), για την προώθηση της υπεύθυνης 
λήψης ορυκτών από περιοχές 
συγκρούσεων, το οποίο έχει οδηγήσει σε 
μια διαδικασία που χαίρει κυβερνητικής 
υποστήριξης και στην οποία συμμετέχουν 
πολλοί παράγοντες, και θα οδηγήσει με τη 
σειρά της στην έγκριση των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου (Κατευθυντήριες 
γραμμές ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια5 ) 
συμπεριλαμβανομένων των 
συμπληρωμάτων σε κασσίτερο, ταντάλιο 
και βολφράμιο, καθώς και σε χρυσό. Τον 
Μάιο του 2011, το Υπουργικό Συμβούλιο 
του ΟΟΣΑ συνέστησε την ενεργή 
προώθηση της τήρησης των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών.

πρωτοβουλία του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ), για την προώθηση της υπεύθυνης 
λήψης ορυκτών από περιοχές 
συγκρούσεων, το οποίο έχει οδηγήσει σε 
μια διαδικασία που χαίρει κυβερνητικής 
υποστήριξης και στην οποία συμμετέχουν 
πολλοί παράγοντες, και θα οδηγήσει με τη 
σειρά της στην έγκριση των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου (Κατευθυντήριες 
γραμμές ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια5 ). 
Τον Μάιο του 2011, το Υπουργικό 
Συμβούλιο του ΟΟΣΑ συνέστησε την 
ενεργή προώθηση της τήρησης των εν 
λόγω κατευθυντήριων γραμμών.

__________________ __________________
5 Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD 
Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD 
Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Τροπολογία 47
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Ένωση εμπλέκεται ενεργά σε μια (3) Η Ένωση εμπλέκεται ενεργά σε μια 
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πρωτοβουλία του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ), για την προώθηση της υπεύθυνης 
λήψης ορυκτών από περιοχές 
συγκρούσεων, το οποίο έχει οδηγήσει σε 
μια διαδικασία που χαίρει κυβερνητικής 
υποστήριξης και στην οποία συμμετέχουν 
πολλοί παράγοντες, και θα οδηγήσει με τη 
σειρά της στην έγκριση των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου (Κατευθυντήριες 
γραμμές ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια5 )
συμπεριλαμβανομένων των 
συμπληρωμάτων σε κασσίτερο, ταντάλιο 
και βολφράμιο, καθώς και σε χρυσό. Τον 
Μάιο του 2011, το Υπουργικό Συμβούλιο 
του ΟΟΣΑ συνέστησε την ενεργή 
προώθηση της τήρησης των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών.

πρωτοβουλία του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ), για την προώθηση της υπεύθυνης 
λήψης ορυκτών από περιοχές 
συγκρούσεων, το οποίο έχει οδηγήσει σε 
μια διαδικασία που χαίρει κυβερνητικής 
υποστήριξης και στην οποία συμμετέχουν 
πολλοί παράγοντες, και θα οδηγήσει με τη 
σειρά της στην έγκριση των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου (Κατευθυντήριες 
γραμμές ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια5 ). 
Τον Μάιο του 2011, το Υπουργικό 
Συμβούλιο του ΟΟΣΑ συνέστησε την 
ενεργή προώθηση της τήρησης των εν 
λόγω κατευθυντήριων γραμμών.

__________________ __________________
5 Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD 
Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD 
Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Τροπολογία 48
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Ένωση εμπλέκεται ενεργά σε μια 
πρωτοβουλία του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ), για την προώθηση της υπεύθυνης 
λήψης ορυκτών από περιοχές 
συγκρούσεων, το οποίο έχει οδηγήσει σε 
μια διαδικασία που χαίρει κυβερνητικής 
υποστήριξης και στην οποία συμμετέχουν 
πολλοί παράγοντες, και θα οδηγήσει με τη 
σειρά της στην έγκριση των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου (Κατευθυντήριες 
γραμμές ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια5 ) 
συμπεριλαμβανομένων των 
συμπληρωμάτων σε κασσίτερο, ταντάλιο 
και βολφράμιο, καθώς και σε χρυσό. Τον 
Μάιο του 2011, το Υπουργικό Συμβούλιο 
του ΟΟΣΑ συνέστησε την ενεργή 
προώθηση της τήρησης των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

__________________ __________________
5 Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD 
Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Τροπολογία 49
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Ένωση εμπλέκεται ενεργά σε μια 
πρωτοβουλία του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ), για την προώθηση της υπεύθυνης 
λήψης ορυκτών από περιοχές 
συγκρούσεων, το οποίο έχει οδηγήσει σε 
μια διαδικασία που χαίρει κυβερνητικής 
υποστήριξης και στην οποία συμμετέχουν 
πολλοί παράγοντες, και θα οδηγήσει με τη 
σειρά της στην έγκριση των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου (Κατευθυντήριες 
γραμμές ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια5 ) 
συμπεριλαμβανομένων των 
συμπληρωμάτων σε κασσίτερο, ταντάλιο 
και βολφράμιο, καθώς και σε χρυσό. Τον 
Μάιο του 2011, το Υπουργικό Συμβούλιο 
του ΟΟΣΑ συνέστησε την ενεργή 
προώθηση της τήρησης των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών.

(3) Η Ένωση εμπλέκεται ενεργά σε μια 
πρωτοβουλία του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ), για την προώθηση της υπεύθυνης 
λήψης ορυκτών από περιοχές 
συγκρούσεων, το οποίο έχει οδηγήσει σε 
μια διαδικασία που χαίρει κυβερνητικής 
υποστήριξης και στην οποία συμμετέχουν 
πολλοί παράγοντες, και θα οδηγήσει με τη 
σειρά της στην έγκριση των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου (Κατευθυντήριες 
γραμμές ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια5 ). 
Τον Μάιο του 2011, το Υπουργικό 
Συμβούλιο του ΟΟΣΑ συνέστησε την 
ενεργή προώθηση της τήρησης των εν 
λόγω κατευθυντήριων γραμμών.

__________________ __________________
5 Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD 
Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD 
Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en
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Τροπολογία 50
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η έννοια του υπεύθυνου πορισμού 
υλικών αναφέρεται στις επικαιροποιημένες 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις6 και 
ευθυγραμμίζεται με τις κατευθυντήριες 
αρχές των Ηνωμένων Εθνών (UN) για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα7 . Τα έγγραφα αυτά 
αποβλέπουν στην προώθηση των 
πρακτικών δέουσας επιμέλειας σε επίπεδο 
αλυσίδας εφοδιασμού όταν οι επιχειρήσεις 
εφοδιάζονται από περιοχές συγκρούσεων 
και αστάθειας. Στο ύψιστο διεθνές επίπεδο, 
το ψήφισμα 1952 (2010) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στόχευε
ειδικά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 
(Λ.Δ.Κ.) και των γειτονικών της χωρών 
στην Κεντρική Αφρική, ζητώντας να 
τηρούνται οι κατευθυντήριες γραμμές για 
τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού· η ομάδα εμπειρογνωμόνων 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό, σε συνέχεια του 
ψηφίσματος 1952 (2010) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, τάσσεται επίσης υπέρ της 
συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

__________________ __________________
6 Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, ΟΟΣΑ, 
έκδοση 2011.
7 Κατευθυντήριες αρχές για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, Υπάτη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, Νέα Υόρκη και Γενεύη, 2011.
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Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 51
Franck Proust

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Ο παρών κανονισμός αποτελεί ένα 
από τα μέσα για την παύση της 
χρηματοδότησης ενόπλων ομάδων από 
τα προαναφερθέντα ορυκτά που 
τροφοδοτούν συγκρούσεις· αυτό δεν 
επηρεάζει το γεγονός ότι οι δράσεις της 
εξωτερικής και αναπτυξιακής πολιτικής 
της Ένωσης πρέπει να εστιάζουν στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς σε τοπικό 
επίπεδο, στο πρόβλημα των διάτρητων 
συνόρων, και στη διασφάλιση της 
κατάρτισης των τοπικών πληθυσμών και 
των εκπροσώπων τους ώστε να 
καταδεικνύονται οι σχετικές συνέπειες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός αλλά ως μέσο για την 
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. 

Τροπολογία 52
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στην την ανακοίνωσή της του 2008, η 
Επιτροπή8 αναγνώρισε ότι η εξασφάλιση 
αξιόπιστης και απρόσκοπτης πρόσβασης 
σε πρώτες ύλες αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα 
της ΕΕ. Η πρωτοβουλία για τις πρώτες 
ύλες (ΠΠΥ) είναι μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική με στόχο την αντιμετώπιση 
των διαφόρων προκλήσεων που 
συνδέονται με την πρόσβαση σε μη 
ενεργειακές, μη γεωργικές πρώτες ύλες. Η 
ΠΠΥ αναγνωρίζει και προωθεί την 
οικονομική διαφάνεια καθώς επίσης και 
τη διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού 
και την εφαρμογή προτύπων εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης.

διαγράφεται

__________________
8 Η Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες –
κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για 
ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη, 
COM(2008) 699.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στην την ανακοίνωσή της του 2008, η 
Επιτροπή8 αναγνώρισε ότι η εξασφάλιση 
αξιόπιστης και απρόσκοπτης πρόσβασης 
σε πρώτες ύλες αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα 
της ΕΕ. Η πρωτοβουλία για τις πρώτες 
ύλες (ΠΠΥ) είναι μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική με στόχο την αντιμετώπιση 
των διαφόρων προκλήσεων που 
συνδέονται με την πρόσβαση σε μη 

διαγράφεται
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ενεργειακές, μη γεωργικές πρώτες ύλες. Η 
ΠΠΥ αναγνωρίζει και προωθεί την 
οικονομική διαφάνεια καθώς επίσης και 
τη διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού 
και την εφαρμογή προτύπων εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης.

__________________
8 Η Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες –
κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για 
ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη, 
COM(2008) 699.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στην την ανακοίνωσή της του 2008, η 
Επιτροπή8 αναγνώρισε ότι η εξασφάλιση 
αξιόπιστης και απρόσκοπτης πρόσβασης 
σε πρώτες ύλες αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα 
της ΕΕ. Η πρωτοβουλία για τις πρώτες 
ύλες (ΠΠΥ) είναι μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική με στόχο την αντιμετώπιση 
των διαφόρων προκλήσεων που 
συνδέονται με την πρόσβαση σε μη 
ενεργειακές, μη γεωργικές πρώτες ύλες. Η 
ΠΠΥ αναγνωρίζει και προωθεί την 
οικονομική διαφάνεια καθώς επίσης και 
τη διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού 
και την εφαρμογή προτύπων εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης.

διαγράφεται

__________________
8 Η Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες –
κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για 
ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη, 
COM(2008) 699.
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Or. en

Τροπολογία 55
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Στις 26 Φεβρουαρίου 2014 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
ψήφισμα για την προώθηση των 
υπεύθυνων εμπορικών συναλλαγών 
μεταξύ εταιρειών, το οποίο περιείχε 
επίσης αναφορά στον ρόλο της 
εξορυκτικής βιομηχανίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
περιορίσει μέσω δεσμευτικής νομοθεσίας 
την προώθηση των συγκρούσεων λόγω 
της αγοράς ορυκτών· (EP 
2013/2126(INI))

__________________
9 Αγορές βασικών εμπορευμάτων και 
πρώτες ύλες, COM(2011) 25 FINAL.
10 Εμπόριο, μεγέθυνση και ανάπτυξη, 
COM(2012) 22 FINAL.

Or. de
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Τροπολογία 56
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στις 26 Φεβρουαρίου 2014, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
ψήφισμα σχετικά με την προώθηση της 
ανάπτυξης μέσω υπεύθυνων 
επιχειρηματικών πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της 
εξορυκτικής βιομηχανίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, στο οποίο 
ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να προτείνει δεσμευτική νομοθεσία για τα 
ορυκτά που αποτελούν αιτία συρράξεων. 
(2013/2126(INI))

Or. en

Τροπολογία 57
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στις 26 Φεβρουαρίου 2014, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
ψήφισμα σχετικά με την προώθηση της 
ανάπτυξης μέσω υπεύθυνων 
επιχειρηματικών πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της 
εξορυκτικής βιομηχανίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, στο οποίο 
ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να προτείνει δεσμευτική νομοθεσία για τα 
ορυκτά που αποτελούν αιτία συρράξεων.

Or. en
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Τροπολογία 58
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Κατά την εκπόνηση εκτελεστικών 
κανόνων θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι 
πιστοποιήσεις θα αναγνωριστούν 
σύμφωνα με τον νόμο Dodd Frank στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Or. de

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Στις 26 Φεβρουαρίου 2014, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
ψήφισμα σχετικά με την προώθηση της 
ανάπτυξης μέσω υπεύθυνων 
επιχειρηματικών πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της 
εξορυκτικής βιομηχανίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, στο οποίο 
ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να προτείνει δεσμευτική νομοθεσία για τα 
ορυκτά που αποτελούν αιτία συρράξεων. 

Or. en

Τροπολογία 60
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και οι 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
τις εταιρείες που λειτουργούν εντός της 
δικαιοδοσίας της Ένωσης και δεν 
λογοδοτούν για τη δυνητική τους σύνδεση 
με την παράνομη εξόρυξη και το εμπόριο 
ορυκτών που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων. Η συνέπεια αυτού είναι ότι 
τα εν λόγω ορυκτά, που ενδέχεται να 
υπάρχουν σε καταναλωτικά προϊόντα, 
συνδέουν τους καταναλωτές με 
συγκρούσεις εκτός της Ένωσης. Για το 
σκοπό αυτό, οι πολίτες ζήτησαν, ιδίως 
μέσω αναφορών, να προταθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
νομοθεσία, η οποία να αποδίδει ευθύνες 
στις εταιρείες, σύμφωνα με τις σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ και του 
ΟΟΣΑ.

(8) Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και οι 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
τις εταιρείες που λειτουργούν εντός της 
δικαιοδοσίας της Ένωσης και δεν 
λογοδοτούν για τη δυνητική τους σύνδεση 
με την παράνομη εξόρυξη και το εμπόριο 
ορυκτών που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων. Η συνέπεια αυτού είναι ότι 
τα εν λόγω ορυκτά, που ενδέχεται να 
υπάρχουν σε καταναλωτικά προϊόντα, 
συνδέουν τους καταναλωτές με 
συγκρούσεις εκτός της Ένωσης. Ως εκ 
τούτου, οι καταναλωτές συνδέονται 
έμμεσα με συγκρούσεις οι οποίες έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και δη τα δικαιώματα των 
γυναικών, καθώς οι ένοπλες ομάδες 
χρησιμοποιούν συχνά μαζικούς βιασμούς 
ως σκόπιμη στρατηγική εκφοβισμού και 
ελέγχου των τοπικών πληθυσμών με 
στόχο την προστασία των συμφερόντων 
τους. Για το σκοπό αυτό, οι πολίτες 
ζήτησαν, ιδίως μέσω αναφορών, να 
προταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο νομοθεσία, η οποία να 
αποδίδει ευθύνες στις εταιρείες, σύμφωνα 
με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΗΕ και του ΟΟΣΑ.

Or. en

Τροπολογία 61
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και οι 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
τις εταιρείες που λειτουργούν εντός της 
δικαιοδοσίας της Ένωσης και δεν 
λογοδοτούν για τη δυνητική τους σύνδεση 
με την παράνομη εξόρυξη και το εμπόριο 
ορυκτών που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων. Η συνέπεια αυτού είναι ότι 
τα εν λόγω ορυκτά, που ενδέχεται να 
υπάρχουν σε καταναλωτικά προϊόντα, 
συνδέουν τους καταναλωτές με 
συγκρούσεις εκτός της Ένωσης. Για το 
σκοπό αυτό, οι πολίτες ζήτησαν, ιδίως 
μέσω αναφορών, να προταθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
νομοθεσία, η οποία να αποδίδει ευθύνες 
στις εταιρείες, σύμφωνα με τις σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ και του 
ΟΟΣΑ.

(8) Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και οι 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
τις εταιρείες που λειτουργούν εντός της 
δικαιοδοσίας της Ένωσης και δεν 
λογοδοτούν για τη δυνητική τους σύνδεση 
με την παράνομη εξόρυξη και το εμπόριο 
φυσικών πόρων που προέρχονται από 
περιοχές συγκρούσεων. Η συνέπεια αυτού 
είναι ότι οι εν λόγω φυσικοί πόροι, που 
ενδέχεται να υπάρχουν σε καταναλωτικά 
προϊόντα, συνδέουν τους καταναλωτές με 
συγκρούσεις εκτός της Ένωσης. Για το 
σκοπό αυτό, οι πολίτες ζήτησαν, ιδίως 
μέσω αναφορών, να προταθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
νομοθεσία, η οποία να αποδίδει ευθύνες 
στις εταιρείες, σύμφωνα με τις σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ και του 
ΟΟΣΑ.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και οι 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
τις εταιρείες που λειτουργούν εντός της 
δικαιοδοσίας της Ένωσης και δεν 
λογοδοτούν για τη δυνητική τους σύνδεση 
με την παράνομη εξόρυξη και το εμπόριο 
ορυκτών που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων. Η συνέπεια αυτού είναι ότι 
τα εν λόγω ορυκτά, που ενδέχεται να 
υπάρχουν σε καταναλωτικά προϊόντα, 
συνδέουν τους καταναλωτές με 

(8) Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και οι 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
τις εταιρείες που λειτουργούν εντός της 
δικαιοδοσίας της Ένωσης και δεν 
λογοδοτούν για τη δυνητική τους σύνδεση 
με την παράνομη εξόρυξη και το εμπόριο 
φυσικών πόρων που προέρχονται από 
περιοχές συγκρούσεων. Η συνέπεια αυτού 
είναι ότι οι εν λόγω φυσικοί πόροι, που 
ενδέχεται να υπάρχουν σε καταναλωτικά 
προϊόντα, συνδέουν τους καταναλωτές με 
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συγκρούσεις εκτός της Ένωσης. Για το 
σκοπό αυτό, οι πολίτες ζήτησαν, ιδίως 
μέσω αναφορών, να προταθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
νομοθεσία, η οποία να αποδίδει ευθύνες 
στις εταιρείες, σύμφωνα με τις σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ και του 
ΟΟΣΑ.

συγκρούσεις εκτός της Ένωσης. Για το 
σκοπό αυτό, οι πολίτες ζήτησαν, ιδίως 
μέσω αναφορών, να προταθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
νομοθεσία, η οποία να αποδίδει ευθύνες 
στις εταιρείες, σύμφωνα με τις σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ και του 
ΟΟΣΑ.

Or. en

Τροπολογία 63
Franck Proust

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και οι 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
τις εταιρείες που λειτουργούν εντός της 
δικαιοδοσίας της Ένωσης και δεν 
λογοδοτούν για τη δυνητική τους σύνδεση 
με την παράνομη εξόρυξη και το εμπόριο 
ορυκτών που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων. Η συνέπεια αυτού είναι ότι 
τα εν λόγω ορυκτά, που ενδέχεται να 
υπάρχουν σε καταναλωτικά προϊόντα, 
συνδέουν τους καταναλωτές με 
συγκρούσεις εκτός της Ένωσης. Για το 
σκοπό αυτό, οι πολίτες ζήτησαν, ιδίως 
μέσω αναφορών, να προταθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
νομοθεσία, η οποία να αποδίδει ευθύνες 
στις εταιρείες, σύμφωνα με τις σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ και του 
ΟΟΣΑ.

(8) Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και οι 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
τις εταιρείες που λειτουργούν εντός της 
δικαιοδοσίας της Ένωσης και δεν 
λογοδοτούν για τη δυνητική τους σύνδεση 
με την εξόρυξη και το εμπόριο ορυκτών 
που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων. Επίσης, οι πολίτες ζήτησαν, 
ιδίως μέσω αναφορών, να προταθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
νομοθεσία, η οποία να υποχρεώνει τις
εταιρείες να λογοδοτούν για τις 
δραστηριότητές τους, σύμφωνα με τις 
σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ 
και του ΟΟΣΑ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της διαγραφής είναι να αποφευχθούν οι άστοχοι συσχετισμοί μεταξύ επιχειρήσεων και 
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συγκρούσεων και μεταξύ καταναλωτών και τελικών προϊόντων, οι οποίοι δίνουν την εντύπωση 
ότι οι επιχειρήσεις συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες και ότι οι καταναλωτές είναι 
συνεργοί σε αυτό.

Τροπολογία 64
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και οι 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
τις εταιρείες που λειτουργούν εντός της 
δικαιοδοσίας της Ένωσης και δεν 
λογοδοτούν για τη δυνητική τους σύνδεση 
με την παράνομη εξόρυξη και το εμπόριο 
ορυκτών που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων. Η συνέπεια αυτού είναι ότι 
τα εν λόγω ορυκτά, που ενδέχεται να 
υπάρχουν σε καταναλωτικά προϊόντα, 
συνδέουν τους καταναλωτές με 
συγκρούσεις εκτός της Ένωσης. Για το 
σκοπό αυτό, οι πολίτες ζήτησαν, ιδίως 
μέσω αναφορών, να προταθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
νομοθεσία, η οποία να αποδίδει ευθύνες 
στις εταιρείες, σύμφωνα με τις σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ και του 
ΟΟΣΑ.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 65
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και οι 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
τις εταιρείες που λειτουργούν εντός της 
δικαιοδοσίας της Ένωσης και δεν 
λογοδοτούν για τη δυνητική τους σύνδεση 
με την παράνομη εξόρυξη και το εμπόριο 
ορυκτών που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων. Η συνέπεια αυτού είναι ότι 
τα εν λόγω ορυκτά, που ενδέχεται να 
υπάρχουν σε καταναλωτικά προϊόντα, 
συνδέουν τους καταναλωτές με 
συγκρούσεις εκτός της Ένωσης. Για το 
σκοπό αυτό, οι πολίτες ζήτησαν, ιδίως 
μέσω αναφορών, να προταθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
νομοθεσία, η οποία να αποδίδει ευθύνες 
στις εταιρείες, σύμφωνα με τις σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ και του 
ΟΟΣΑ.

(8) Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και οι 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
τις εταιρείες που λειτουργούν εντός της 
δικαιοδοσίας της Ένωσης και δεν 
λογοδοτούν για τη δυνητική τους σύνδεση 
με την παράνομη εξόρυξη και το εμπόριο 
φυσικών πόρων που προέρχονται από 
περιοχές συγκρούσεων. Η συνέπεια αυτού 
είναι ότι οι εν λόγω φυσικοί πόροι, που 
ενδέχεται να υπάρχουν σε καταναλωτικά 
προϊόντα, συνδέουν τους καταναλωτές με 
συγκρούσεις εκτός της Ένωσης. Ως εκ 
τούτου, οι καταναλωτές συνδέονται 
έμμεσα με συγκρούσεις οι οποίες έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και δη τα δικαιώματα των 
γυναικών, καθώς οι ένοπλες ομάδες 
χρησιμοποιούν συχνά μαζικούς βιασμούς 
ως σκόπιμη στρατηγική εκφοβισμού και 
ελέγχου των τοπικών πληθυσμών με 
στόχο την προστασία των συμφερόντων 
τους. Για το σκοπό αυτό, οι πολίτες 
ζήτησαν, ιδίως μέσω αναφορών, να 
προταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο νομοθεσία, η οποία να 
αποδίδει ευθύνες στις εταιρείες, σύμφωνα 
με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΗΕ και του ΟΟΣΑ.

Or. en

Τροπολογία 66
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αντανακλώνται καλύτερα οι διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών του 
ΟΟΣΑ.

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 68
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός αναφέρεται σε υπεύθυνους εισαγωγείς και αυτό θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται στο νομικό κείμενο.

Τροπολογία 69
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, 
η δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού είναι μια συνεχής, προληπτική 
και συμπληρωματική διαδικασία, μέσω της 
οποίας οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
εποπτεύουν και διαχειρίζονται τις αγορές 
και τις πωλήσεις τους, με σκοπό να 

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

διασφαλίσουν ότι δεν συμβάλλουν σε 
συγκρούσεις και στις δυσμενείς συνέπειες 
αυτών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
διασφαλίσει τη θραύση του δεσμού 
μεταξύ συγκρούσεων και παράνομης 
εκμετάλλευσης, χωρίς να υπονομευθεί η 
οικονομική σημασία του εμπορίου 
κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου και
χρυσού για την ανάπτυξη των οικείων 
χωρών.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αντανακλώνται καλύτερα οι διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών του 
ΟΟΣΑ.
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Τροπολογία 71
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Στον κανονισμό αποτυπώνεται η 
ανάγκη επίδειξης δέουσας επιμέλειας σε 
όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, από τον 
τόπο προμήθειας μέχρι το τελικό προϊόν 
και ορίζεται ότι όλες οι εταιρείες που 
διαθέτουν για πρώτη φορά στην 
ευρωπαϊκή αγορά τους καλυπτόμενους 
πόρους –συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων που περιέχουν τους εν λόγω 
πόρους– οφείλουν να ασκούν δέουσα 
επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού τους 
και να δημοσιεύουν σχετική έκθεση.

Σύμφωνα με τη φύση της δέουσας 
επιμέλειας, οι μεμονωμένες υποχρεώσεις 
δέουσας επιμέλειας που περιέχει ο παρών 
κανονισμός αντανακλούν τον εξελικτικό 
και ευέλικτο χαρακτήρα των διαδικασιών 
δέουσας επιμέλειας, καθώς και την 
ανάγκη θέσπισης υποχρεώσεων που είναι 
κατάλληλα προσαρμοσμένες στις 
επιμέρους συνθήκες κάθε επιχείρησης. Οι 
υποχρεώσεις είναι προσαρμοσμένες στο 
μέγεθος, στη μόχλευση και στη θέση μιας 
εταιρείας στην εκάστοτε αλυσίδα
εφοδιασμού.

Ορισμένες εταιρείες αναγνωρίζεται ότι, 
λόγω της θέσης τους στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, ασκούν μεγάλη επιρροή στη 
δέουσα επιμέλεια που επιδεικνύεται σε 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού στις 
χώρες προμήθειας. Οι εν λόγω 
παράγοντες, που είναι γνωστοί ως σημεία 
συμφόρησης, υπόκεινται σε εκτενέστερες 
υποχρεώσεις σε σχέση με άλλες 
επιχειρήσεις. Οι υποχρεώσεις δέουσας 
επιμέλειας αντανακλούν δεόντως αυτές 
τις διαφορές.

Οι εταιρείες μεταγενέστερων σταδίων 
πρέπει να καταβάλλουν εύλογες και 
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καλόπιστες προσπάθειες προκειμένου να 
εντοπίζουν τα σχετικά σημεία 
συμφόρησης στις αλυσίδες εφοδιασμού 
τους και να καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την αξιολόγηση της 
δέουσας επιμέλειας των εν λόγω 
εταιρειών, για παράδειγμα βάσει των 
ελεγμένων εκθέσεων των εν λόγω
παραγόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ αναγνωρίζουν τον σύνθετο χαρακτήρα των αλυσίδων 
εφοδιασμού και την ανάγκη για αναλογικές απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας που θα 
προσαρμόζονται στις επιμέρους συνθήκες κάθε εταιρείας. Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις που 
περιέχει ο παρών κανονισμός αφορούν μόνο την αναλογικότητα και τις βέλτιστες προσπάθειες, 
ωστόσο προσαρμόζονται στα επιμέρους τμήματα των επιχειρήσεων στις διάφορες αλυσίδες 
εφοδιασμού.

Τροπολογία 72
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Στον κανονισμό αποτυπώνεται η 
ανάγκη επίδειξης δέουσας επιμέλειας σε 
όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, από τον 
τόπο προμήθειας μέχρι το τελικό προϊόν 
και ορίζεται ότι όλες οι εταιρείες που 
διαθέτουν για πρώτη φορά στην 
ευρωπαϊκή αγορά τους καλυπτόμενους 
πόρους –συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων που περιέχουν τους εν λόγω 
πόρους– οφείλουν να ασκούν δέουσα 
επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού τους 
και να δημοσιεύουν σχετική έκθεση.

Σύμφωνα με τη φύση της δέουσας 
επιμέλειας, οι μεμονωμένες υποχρεώσεις 
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δέουσας επιμέλειας που περιέχει ο παρών 
κανονισμός αντανακλούν τον εξελικτικό 
και ευέλικτο χαρακτήρα των διαδικασιών 
δέουσας επιμέλειας, καθώς και την 
ανάγκη θέσπισης υποχρεώσεων που είναι 
κατάλληλα προσαρμοσμένες στις 
επιμέρους συνθήκες κάθε επιχείρησης. Οι 
υποχρεώσεις είναι προσαρμοσμένες στο 
μέγεθος, στη μόχλευση και στη θέση μιας 
εταιρείας στην εκάστοτε αλυσίδα 
εφοδιασμού.

Ορισμένες εταιρείες αναγνωρίζεται ότι, 
λόγω της θέσης τους στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, ασκούν μεγάλη επιρροή στη 
δέουσα επιμέλεια που επιδεικνύεται σε 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού στις 
χώρες προμήθειας. Οι εν λόγω 
παράγοντες, που είναι γνωστοί ως σημεία 
συμφόρησης, υπόκεινται σε εκτενέστερες 
υποχρεώσεις σε σχέση με άλλες 
επιχειρήσεις. Οι υποχρεώσεις δέουσας 
επιμέλειας αντανακλούν δεόντως αυτές 
τις διαφορές.

Οι εταιρείες μεταγενέστερων σταδίων 
πρέπει να καταβάλλουν εύλογες και 
καλόπιστες προσπάθειες προκειμένου να 
εντοπίζουν τα σχετικά σημεία 
συμφόρησης στις αλυσίδες εφοδιασμού 
τους και να καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την αξιολόγηση της 
δέουσας επιμέλειας των εν λόγω 
εταιρειών, για παράδειγμα βάσει των 
ελεγμένων εκθέσεων των εν λόγω 
παραγόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ αναγνωρίζουν τον σύνθετο χαρακτήρα των αλυσίδων 
εφοδιασμού και την ανάγκη για αναλογικές απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας που θα 
προσαρμόζονται στις επιμέρους συνθήκες κάθε εταιρείας. Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις που 
περιέχει ο παρών κανονισμός αφορούν μόνο την αναλογικότητα και τις βέλτιστες προσπάθειες, 
ωστόσο προσαρμόζονται στα επιμέρους τμήματα των επιχειρήσεων στις διάφορες αλυσίδες 
εφοδιασμού.



AM\1055294EL.doc 39/359 PE549.420v02-00

EL

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια, οι εταιρείες πρέπει να 
λαμβάνουν εύλογα μέτρα και να 
καταβάλλουν καλόπιστες προσπάθειες για 
την άσκηση δέουσας επιμέλειας 
προκειμένου να εντοπίζουν και να 
προλαμβάνουν ή να μετριάζουν τις 
δυσμενείς επιπτώσεις που σχετίζονται με 
τις συνθήκες πρόσβασης σε φυσικούς 
πόρους και τη σχέση των προμηθευτών 
που δραστηριοποιούνται σε περιοχές 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ αναγνωρίζουν τον σύνθετο χαρακτήρα των αλυσίδων 
εφοδιασμού και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες όσον αφορά την άσκηση 
δέουσας επιμέλειας. Για αυτόν τον λόγο, οι κατευθυντήριες γραμμές ακολουθούν μια 
προσέγγιση που βασίζεται στην ευελιξία σε συνάρτηση με διάφορους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους μιας εταιρείας. Αυτό συνεπάγεται επίσης ότι οι 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας θα εφαρμόζονται κατά τρόπο πιο ευέλικτο και βαθμιαίο εάν 
πρόκειται για πολύ μικρή επιχείρηση ή ΜΜΕ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε τομείς όπως η 
κοσμηματοποιία, όπου συναντάται πολύ υψηλός αριθμός πολύ μικρών φορέων και βιοτεχνών 
με πολύ περιορισμένη ικανότητα.

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια, οι εταιρείες πρέπει να 
λαμβάνουν εύλογα μέτρα και να 
καταβάλλουν καλόπιστες προσπάθειες για 
την άσκηση δέουσας επιμέλειας 
προκειμένου να εντοπίζουν και να 
προλαμβάνουν ή να μετριάζουν τις 
δυσμενείς επιπτώσεις που σχετίζονται με 
τις συνθήκες πρόσβασης σε φυσικούς 
πόρους και τη σχέση των προμηθευτών 
που δραστηριοποιούνται σε περιοχές 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ αναγνωρίζουν τον σύνθετο χαρακτήρα των αλυσίδων 
εφοδιασμού και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες όσον αφορά την άσκηση 
δέουσας επιμέλειας. Για αυτόν τον λόγο, οι κατευθυντήριες γραμμές ακολουθούν μια 
προσέγγιση που βασίζεται στην ευελιξία σε συνάρτηση με διάφορους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους μιας εταιρείας. Αυτό συνεπάγεται επίσης ότι οι 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας θα εφαρμόζονται κατά τρόπο πιο ευέλικτο και βαθμιαίο εάν 
πρόκειται για μια ΜΜΕ.

Τροπολογία 75
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια, οι εταιρείες πρέπει να 
λαμβάνουν εύλογα μέτρα και να 
καταβάλλουν καλόπιστες προσπάθειες για 
την άσκηση δέουσας επιμέλειας 
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προκειμένου να εντοπίζουν και να 
μετριάζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις που 
σχετίζονται με τις συνθήκες πρόσβασης 
σε φυσικούς πόρους και τη σχέση των 
προμηθευτών που δραστηριοποιούνται σε 
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού 
κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ αναγνωρίζουν τον σύνθετο χαρακτήρα των αλυσίδων 
εφοδιασμού και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες όσον αφορά την άσκηση 
δέουσας επιμέλειας. Για αυτόν τον λόγο, οι κατευθυντήριες γραμμές ακολουθούν μια 
προσέγγιση που βασίζεται στην ευελιξία σε συνάρτηση με διάφορους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους μιας εταιρείας. Αυτό συνεπάγεται επίσης ότι οι 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας θα εφαρμόζονται κατά τρόπο πιο ευέλικτο και βαθμιαίο εάν 
πρόκειται για μια ΜΜΕ.

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Στον κανονισμό αποτυπώνεται η 
ανάγκη επίδειξης δέουσας επιμέλειας σε 
όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, από τον 
τόπο προμήθειας μέχρι το τελικό προϊόν 
και ορίζεται ότι όλες οι εταιρείες που 
διαθέτουν για πρώτη φορά στην 
ευρωπαϊκή αγορά τους καλυπτόμενους 
πόρους –συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων που περιέχουν τους εν λόγω 
πόρους– οφείλουν να ασκούν δέουσα 
επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού τους 
και να δημοσιεύουν σχετική έκθεση.

Σύμφωνα με τη φύση της δέουσας 
επιμέλειας, οι μεμονωμένες υποχρεώσεις 
δέουσας επιμέλειας που περιέχει ο παρών 
κανονισμός αντανακλούν τον εξελικτικό 
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και ευέλικτο χαρακτήρα των διαδικασιών 
δέουσας επιμέλειας, καθώς και την 
ανάγκη θέσπισης υποχρεώσεων που είναι 
κατάλληλα προσαρμοσμένες στις 
επιμέρους συνθήκες κάθε επιχείρησης. Οι 
υποχρεώσεις είναι προσαρμοσμένες στο 
μέγεθος, στη μόχλευση και στη θέση μιας 
εταιρείας στην εκάστοτε αλυσίδα 
εφοδιασμού.

Ορισμένες εταιρείες αναγνωρίζεται ότι, 
λόγω της θέσης τους στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, ασκούν μεγάλη επιρροή στη 
δέουσα επιμέλεια που επιδεικνύεται σε 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού στις 
χώρες προμήθειας. Οι εν λόγω 
παράγοντες, που είναι γνωστοί ως σημεία 
συμφόρησης, υπόκεινται σε εκτενέστερες 
υποχρεώσεις σε σχέση με άλλες 
επιχειρήσεις. Οι υποχρεώσεις δέουσας 
επιμέλειας αντανακλούν δεόντως αυτές 
τις διαφορές.

Οι εταιρείες μεταγενέστερων σταδίων 
πρέπει να καταβάλλουν εύλογες και 
καλόπιστες προσπάθειες προκειμένου να 
εντοπίζουν τα σχετικά σημεία 
συμφόρησης στις αλυσίδες εφοδιασμού 
τους και να καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την αξιολόγηση της 
δέουσας επιμέλειας των εν λόγω 
εταιρειών, για παράδειγμα βάσει των 
ελεγμένων εκθέσεων των εν λόγω 
παραγόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ αναγνωρίζουν τον σύνθετο χαρακτήρα των αλυσίδων 
εφοδιασμού και την ανάγκη για αναλογικές απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας που θα 
προσαρμόζονται στις επιμέρους συνθήκες κάθε εταιρείας. Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις που 
περιέχει ο παρών κανονισμός αφορούν μόνο την αναλογικότητα και τις βέλτιστες προσπάθειες.

Τροπολογία 77
Ska Keller
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ανεξάρτητοι έλεγχοι των 
πρακτικών δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού μιας επιχείρησης 
εξασφαλίζουν αξιοπιστία προς όφελος 
των κατάντη επιχειρήσεων και 
συμβάλλουν στη βελτίωση των ανάντη 
πρακτικών δέουσας επιμέλειας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, οι υποχρεώσεις διενέργειας ελέγχου πρέπει 
να βαρύνουν μόνο τους φορείς που αποτελούν σημεία συμφόρησης. Αυτή η αιτιολογική σκέψη 
αντανακλά το πεδίο εφαρμογής της πρότασης COM όσον αφορά τις εταιρείες, το οποίο 
καλύπτει μόνον τους εισαγωγείς ορυκτών και μετάλλων. Για λόγους συνοχής, τμήματα αυτής 
της αιτιολογικής σκέψης ενσωματώνονται στην αιτιολογική σκέψη 13 σχετικά με τα σημεία 
συμφόρησης.

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ανεξάρτητοι έλεγχοι των 
πρακτικών δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού μιας επιχείρησης 
εξασφαλίζουν αξιοπιστία προς όφελος 
των κατάντη επιχειρήσεων και 
συμβάλλουν στη βελτίωση των ανάντη 
πρακτικών δέουσας επιμέλειας.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, οι υποχρεώσεις διενέργειας ελέγχου πρέπει 
να βαρύνουν μόνο τους φορείς που αποτελούν σημεία συμφόρησης. Αυτή η αιτιολογική σκέψη 
αντανακλά το πεδίο εφαρμογής της πρότασης COM όσον αφορά τις εταιρείες, το οποίο 
καλύπτει μόνον τους εισαγωγείς ορυκτών και μετάλλων. Για λόγους συνοχής, τμήματα αυτής 
της αιτιολογικής σκέψης ενσωματώνονται στην αιτιολογική σκέψη 13 σχετικά με τα σημεία 
συμφόρησης.

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ανεξάρτητοι έλεγχοι των 
πρακτικών δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού μιας επιχείρησης 
εξασφαλίζουν αξιοπιστία προς όφελος 
των κατάντη επιχειρήσεων και 
συμβάλλουν στη βελτίωση των ανάντη 
πρακτικών δέουσας επιμέλειας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, οι υποχρεώσεις διενέργειας ελέγχου πρέπει 
να βαρύνουν μόνο τα καίρια σημεία μετασχηματισμού και ανιχνευσιμότητας. Αυτή η 
αιτιολογική σκέψη αντανακλά το πεδίο εφαρμογής της πρότασης COM όσον αφορά τις 
εταιρείες, το οποίο καλύπτει μόνον τους εισαγωγείς ορυκτών και μετάλλων.

Τροπολογία 80
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ανεξάρτητοι έλεγχοι των (10) Οι ανεξάρτητοι έλεγχοι των 
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πρακτικών δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού μιας επιχείρησης 
εξασφαλίζουν αξιοπιστία προς όφελος των 
κατάντη επιχειρήσεων και συμβάλλουν 
στη βελτίωση των ανάντη πρακτικών 
δέουσας επιμέλειας.

πρακτικών βάσει των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού μιας 
επιχείρησης εξασφαλίζουν αξιοπιστία προς 
όφελος των κατάντη επιχειρήσεων και 
συμβάλλουν στη βελτίωση των ανάντη 
πρακτικών δέουσας επιμέλειας.

Or. de

Τροπολογία 81
Franck Proust

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η δημοσίευση εκθέσεων από πλευράς 
εταιρειών για τις πολιτικές και της 
πρακτικές τους σχετικά με τη δέουσα 
επιμέλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα 
παρέχει τη διαφάνεια που απαιτείται για να 
αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών 
στα μέτρα που λαμβάνουν οι εταιρείες.

(11) Η δημοσίευση εκθέσεων από πλευράς 
εταιρειών για τις πολιτικές και της 
πρακτικές τους σχετικά με τη δέουσα 
επιμέλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα 
παρέχει τη διαφάνεια που απαιτείται για να 
αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών 
στα μέτρα που λαμβάνουν οι εταιρείες και 
εντάσσεται συχνά στο πλαίσιο της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ).

Or. fr

Τροπολογία 82
Paul Rübig, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η Επιτροπή θα προτείνει κατάλογο 
περιοχών συγκρούσεων και υψηλού 
κινδύνου κατόπιν διαβούλευσης με μια 
επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από τα 
κράτη μέλη και εκπροσώπους του 
κλάδου. Η αρμόδια επιτροπή θα 
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προσθέσει ή θα καταργήσει εγγραφές από 
τον κατάλογο περιοχών συγκρούσεων και 
υψηλού κινδύνου μετά την πάροδο 
εύλογου χρονικού διαστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν επαρκές επίπεδο ασφάλειας δικαίου στις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Τροπολογία 83
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Πολλά υφιστάμενα και πιθανά 
μελλοντικά συστήματα δέουσας 
επιμέλειας ως προς την αλυσίδα 
εφοδιασμού θα μπορούσαν να συμβάλουν 
στην επίτευξη των στόχων του παρόντος 
Κανονισμού. Υπάρχουν ήδη βιομηχανικά 
συστήματα που αποσκοπούν στη θραύση 
του δεσμού μεταξύ συγκρούσεων και 
εφοδιασμού κασσιτέρου, τανταλίου, 
βολφραμίου και χρυσού. Τα συστήματα 
αυτά χρησιμοποιούν ανεξάρτητους 
ελέγχους από τρίτα μέρη για την 
πιστοποίηση μεταλλουργείων και 
εγκαταστάσεων εξευγενισμού με 
συστήματα διασφάλισης του εφοδιασμού 
μόνο ορυκτών που δεν έχουν σχέση με 
συγκρούσεις. Υπάρχει αμοιβαία 
αναγνώριση μεταξύ των συστημάτων 
αυτών η οποία λαμβάνεται υπόψη στο 
σύστημα της Ένωσης. Ωστόσο, τα 
κριτήρια και οι διαδικασίες για την 
αναγνώριση τέτοιων συστημάτων πρέπει 
να διευκρινιστούν έτσι ώστε να καταστεί 
δυνατή η τήρηση υψηλών προτύπων και 
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να αποφευχθεί ο διπλός έλεγχος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές εταιρείες διενεργούν ήδη δέουσα επιμέλεια ως προς την αλυσίδα εφοδιασμού μέσω 
υφιστάμενων πετυχημένων πρωτοβουλιών. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη στο σύστημα της Ένωσης μέσω μιας διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τροπολογία 84
Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Πολλά υφιστάμενα εθελοντικά 
συστήματα δέουσας επιμέλειας ως προς 
την αλυσίδα εφοδιασμού θα μπορούσαν 
να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 
του παρόντος Κανονισμού.

Τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την 
αναγνώριση και την πιστοποίηση τέτοιων 
συστημάτων πρέπει να διευκρινιστούν 
έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η τήρηση 
υψηλών προτύπων και να αποφευχθεί 
περιττός διπλός έλεγχος.

Or. en

Τροπολογία 85
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Πολλά υφιστάμενα συστήματα 
δέουσας επιμέλειας ως προς την αλυσίδα 
εφοδιασμού θα μπορούσαν να συμβάλουν 
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στην επίτευξη των στόχων του παρόντος 
Κανονισμού. Ωστόσο, τα κριτήρια και οι 
διαδικασίες για την αναγνώριση τέτοιων 
συστημάτων πρέπει να διευκρινιστούν 
έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η τήρηση 
υψηλών προτύπων και να αποφευχθεί ο 
διπλός έλεγχος.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Οι εταιρείες της Ένωσης εξέφρασαν 
το ενδιαφέρον τους μέσω της δημόσιας 
διαβούλευσης για την υπεύθυνη λήψη των 
ορυκτών και υπέβαλλαν εκθέσεις για τα 
τρέχοντα προγράμματα της βιομηχανίας 
που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των 
στόχων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την 
κάλυψη των αιτημάτων των πελατών τους 
και την ασφάλεια του εφοδιασμού τους. 
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ, αναγνωρίζεται ότι η δέουσα 
επιμέλεια σε περιοχές συγκρούσεων και 
υψηλού κινδύνου παρουσιάζει πρακτικές 
δυσκολίες και ότι χρειάζεται επομένως 
ευελιξία για να εφαρμοστεί. Η φύση και η 
έκταση της δέουσας επιμέλειας που 
απαιτείται με βάση τις εκάστοτε 
συνθήκες των επιχειρήσεων εξαρτώνται 
από μια σειρά παραγόντων, όπως μεταξύ 
άλλων το μέγεθος και η θέση της στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, ενώ λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη και οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ αναγνωρίζεται ο σύνθετος χαρακτήρας των αλυσίδων 
εφοδιασμού και η ανάγκη θέσπισης αναλογικών απαιτήσεων ως προς τη δέουσα επιμέλεια, με 
βάση τις συνθήκες της κάθε εταιρείας. Για αυτόν τον λόγο, οι κατευθυντήριες γραμμές 
ακολουθούν μια προσέγγιση που βασίζεται στην ευελιξία σε συνάρτηση με διάφορους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους μιας εταιρείας. Αυτό συνεπάγεται επίσης ότι οι 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας θα εφαρμόζονται κατά τρόπο πιο ευέλικτο και βαθμιαίο εάν 
πρόκειται για μια ΜΜΕ.

Τροπολογία 87
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ αναγνωρίζουν τον σύνθετο χαρακτήρα των αλυσίδων 
εφοδιασμού και την ανάγκη για αναλογικές απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας που θα 
προσαρμόζονται στις επιμέρους συνθήκες κάθε εταιρείας. Για αυτόν τον λόγο, οι 
κατευθυντήριες γραμμές ακολουθούν μια προσέγγιση που βασίζεται στην ευελιξία σε συνάρτηση 
με διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους μιας εταιρείας. Αυτό 
συνεπάγεται επίσης ότι οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας θα εφαρμόζονται κατά τρόπο πιο 
ευέλικτο και βαθμιαίο εάν πρόκειται για μια ΜΜΕ.

Τροπολογία 88
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Οι εταιρείες της Ένωσης εξέφρασαν 
το ενδιαφέρον τους μέσω της δημόσιας 
διαβούλευσης για την υπεύθυνη λήψη των 
ορυκτών και υπέβαλλαν εκθέσεις για τα 
τρέχοντα προγράμματα της βιομηχανίας 
που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των 
στόχων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την 
κάλυψη των αιτημάτων των πελατών τους 
και την ασφάλεια του εφοδιασμού τους. Το 
σύστημα εθελοντικής αυτοπιστοποίησης 
λειτουργεί ως ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις συμμετέχουσες 
εταιρείες της Ένωσης. Ωστόσο, οι 
εταιρείες της Ένωσης έχουν επίσης 
αναφέρει αναρίθμητες δυσκολίες κατά την 
άσκηση της δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, λόγω των 
χρονοβόρων και περίπλοκων παγκοσμίων 
αλυσίδων εφοδιασμού που προϋποθέτουν 
τη συμμετοχή πολλών φορέων που είναι 
συχνά ανεπαρκώς ενημερωμένοι ή χωρίς 
ηθικούς ενδοιασμούς. Επιπλέον, δεν είναι 
σκόπιμο να υπάρχει υποχρεωτικό 
σύστημα και θα πρέπει να αποφευχθεί 
στις μελλοντικές επανεξετάσεις του 
κανονισμού, καθώς ένα υποχρεωτικό 
σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ως 
φραγμός εισόδου για νέες ΜΜΕ, οι οποίες 
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μπορεί να τύχουν κακομεταχείρισης από 
τις ήδη καταξιωμένες εταιρείες της 
Ένωσης που έχουν στη διάθεσή τους 
πόρους για τη διαχείριση ενός 
υποχρεωτικού συστήματος. Το κόστος της 
υπεύθυνης προμήθειας και ο πιθανός 
αντίκτυπός της στην ανταγωνιστικότητα, 
ιδίως στις ΜΜΕ, θα πρέπει να 
παρακολουθείται στενά από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 89
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Δεδομένου του σημαντικού κόστους διεξαγωγής της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, ιδίως για 
τις ΜΜΕ, είναι ουσιώδους σημασίας να παρακολουθεί η Επιτροπή το κόστος της υπεύθυνης 
προμήθειας και του εξωτερικού ελέγχου και τον πιθανό αντίκτυπό τους στην 
ανταγωνιστικότητα, και να υποβάλλει σχετικές εκθέσεις.

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ αναγνωρίζουν τον σύνθετο χαρακτήρα των αλυσίδων 
εφοδιασμού και την ανάγκη για αναλογικές απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας που θα 
προσαρμόζονται στις επιμέρους συνθήκες κάθε εταιρείας. Για αυτόν τον λόγο, οι 
κατευθυντήριες γραμμές ακολουθούν μια προσέγγιση που βασίζεται στην ευελιξία σε συνάρτηση 
με διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους μιας εταιρείας. Αυτό 
συνεπάγεται επίσης ότι οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας θα εφαρμόζονται κατά τρόπο πιο 
ευέλικτο και βαθμιαίο εάν πρόκειται για πολύ μικρή επιχείρηση ή ΜΜΕ. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό σε τομείς όπως η κοσμηματοποιία, όπου συναντάται πολύ υψηλός αριθμός πολύ 
μικρών φορέων και βιοτεχνών με πολύ περιορισμένη ικανότητα.

Τροπολογία 91
Tokia Saïfi, Franck Proust

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 92
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Βάσει των όσων προβλέπει ο ΟΟΣΑ 
στις κατευθυντήριες γραμμές δέουσας 
επιμέλειας, οι προκλήσεις που τίθενται 
στον τομέα της δέουσας επιμέλειας 
απαιτούν ευελιξία: ο χαρακτήρας και το 
πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων 
πρέπει να είναι ανάλογα με τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των υπεύθυνων 
εισαγωγέων όσον αφορά το μέγεθος της 
εταιρείας, τον τόπο διεξαγωγής των 
δραστηριοτήτων, την κατάσταση που 
επικρατεί σε μια συγκεκριμένη χώρα, τον 
τομέα και το είδος των σχετικών 
προϊόντων ή υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, 
είναι αναγκαία η πρόβλεψη εξαίρεσης 
των πολύ μικρών επιχειρήσεων από το 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 93
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που 
θεσπίζουν οικειοθελώς έναν μηχανισμό 
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υπεύθυνης προμήθειας ορυκτών 
επωφελούνται από μια πιστοποίηση που 
χορηγείται από την Επιτροπή υπό τη 
μορφή σήματος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σήματος ευθύνης για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες δέουσας επιμέλειας συνιστά ένα ενδεικτικό και προαιρετικό μέτρο 
που θα μπορούσε συν τω χρόνω να δημιουργήσει πίεση στους υπόλοιπους παράγοντες της 
αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτό το σήμα δεν θα τίθεται επί των προϊόντων. Οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις μπορούν να το αναφέρουν στον ιστότοπό τους ή να το χρησιμοποιούν στο πλαίσιο 
της στρατηγικής επικοινωνίας τους.

Τροπολογία 94
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η Επιτροπή, σε συνεργασία με 
ΕΥΕΔ, θα πρέπει να καταρτίσει και να 
δημοσιοποιήσει ένα εγχειρίδιο για τις 
επιχειρήσεις στο οποίο να διευκρινίζει 
πώς μπορούν να εφαρμοστούν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τα κριτήρια για 
τις περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 
Αυτό είναι σημαντικό για λόγους 
δημιουργίας σαφήνειας και βεβαιότητας, 
καθώς και συνέπειας μεταξύ των 
οικονομικών φορέων, και δη των ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπό το πρίσμα των ανησυχιών που εξέφρασαν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιδείξουν 
δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού τους, είναι σημαντικό να καταρτίσει η Επιτροπή 
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ένα εγχειρίδιο στο οποίο να διευκρινίζει πώς μπορεί να εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο ο ορισμός των περιοχών συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου του άρθρου 2.

Τροπολογία 95
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Με την κοινή ανακοίνωση της 5ης 
Μαρτίου 20141α, η Επιτροπή και η Ύπατη 
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας/Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής προέβλεψαν την εφαρμογή 
συνοδευτικών μέτρων με στόχο την 
ενίσχυση της υπεύθυνης προμήθειας, 
επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτόν ένα 
υψηλό επίπεδο συμμετοχής των 
επιχειρήσεων, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την επιβάρυνση που συνιστά η 
δέουσα επιμέλεια για τις ΜΜΕ και τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

__________________
1α Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 5ης 
Μαρτίου 2014, σχετικά με την υπεύθυνη 
προμήθεια ορυκτών που προέρχονται από 
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού 
κινδύνου (JOIN(2014) 8 τελικό).

Or. it

Τροπολογία 96
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Τα μεταλλουργεία και οι 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού 
αναγνωρίζονται ως σημεία συμφόρησης
στις αντίστοιχές τους αλυσίδες 
εφοδιασμού, και ασκούν σημαντική 
επιρροή στη δέουσα επιμέλεια που 
επιδεικνύεται σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού στις χώρες προμήθειας. Ο 
ενωσιακός κατάλογος των υπεύθυνων 
παραγόντων που συνιστούν σημεία 
συμφόρησης θα μπορούσε επομένως να 
παρέχει διαφάνεια και βεβαιότητα στις 
εταιρείες των επόμενων σταδίων 
μεταποίησης όσον αφορά τις πρακτικές 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού. Σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια, οι παράγοντες που 
συνιστούν σημεία συμφόρησης πρέπει να 
υποβάλλονται σε ανεξάρτητο έλεγχο των 
πρακτικών δέουσας επιμέλειας που 
εφαρμόζουν στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τους, μεταξύ άλλων με στόχο να 
συμπεριληφθούν στον κατάλογο των 
υπεύθυνων παραγόντων. Επίσης, και οι 
παράγοντες που συνιστούν σημεία 
συμφόρησης και εδρεύουν εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν στον 
κατάλογο ώστε να εξασφαλιστεί το 
παγκόσμιο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω 
καταλόγου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αντανακλάται καλύτερα η προσέγγιση που ακολουθούν οι κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ όσον αφορά τα σημεία συμφόρησης και τον εξωτερικό έλεγχο.

Τροπολογία 97
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Τα μεταλλουργεία και οι 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού 
αναγνωρίζονται ως σημεία συμφόρησης 
στις αντίστοιχές τους αλυσίδες 
εφοδιασμού, και ασκούν σημαντική 
επιρροή στη δέουσα επιμέλεια που 
επιδεικνύεται σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού στις χώρες προμήθειας. Ο 
ενωσιακός κατάλογος των υπεύθυνων 
παραγόντων που συνιστούν σημεία 
συμφόρησης θα μπορούσε επομένως να 
παρέχει διαφάνεια και βεβαιότητα στις 
εταιρείες των επόμενων σταδίων 
μεταποίησης όσον αφορά τις πρακτικές 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού. Σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια, οι παράγοντες που 
συνιστούν σημεία συμφόρησης πρέπει να 
υποβάλλονται σε ανεξάρτητο έλεγχο των 
πρακτικών δέουσας επιμέλειας που 
εφαρμόζουν στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τους, μεταξύ άλλων με στόχο να 
συμπεριληφθούν στον κατάλογο των 
υπεύθυνων παραγόντων. Επίσης, και οι 
παράγοντες που συνιστούν σημεία 
συμφόρησης και εδρεύουν εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν στον 
κατάλογο ώστε να εξασφαλιστεί το 
παγκόσμιο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω 
καταλόγου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αντανακλάται καλύτερα η προσέγγιση που ακολουθούν οι κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ όσον αφορά τα σημεία συμφόρησης και τον εξωτερικό έλεγχο.
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Τροπολογία 98
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Τα μεταλλουργεία και οι 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού είναι ένα 
σημαντικό σημείο στις παγκόσμιες 
αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών, αφού, 
τυπικά, είναι το τελευταίο στάδιο στο 
οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικά η δέουσα επιμέλεια, με τη 
συγκέντρωση, την κοινοποίηση και την 
επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με 
την προέλευση των ορυκτών και την 
αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody). 
Μετά από αυτό το στάδιο της μεταβολής 
συχνά θεωρείται ανέφικτη η ανίχνευση της 
προέλευσης των ορυκτών. Ο ενωσιακός 
κατάλογος των υπεύθυνων 
μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού θα μπορούσε επομένως να 
παρέχει διαφάνεια και βεβαιότητα στις 
εταιρείες των επόμενων σταδίων 
μεταποίησης όσον αφορά τις πρακτικές 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
καταστήσει τον ενωσιακό κατάλογο 
εύκολα προσβάσιμο στο κοινό, 
προκειμένου να αυξήσει την προβολή και 
την ευαισθητοποίηση του κοινού για την 
ύπαρξη, την αποτελεσματικότητα και τη 
λειτουργία του συστήματος 
αυτοπιστοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 99
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα μεταλλουργεία και οι 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού είναι ένα 
σημαντικό σημείο στις παγκόσμιες
αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών, αφού, 
τυπικά, είναι το τελευταίο στάδιο στο 
οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικά η δέουσα επιμέλεια, με 
τη συγκέντρωση, την κοινοποίηση και 
την επαλήθευση των πληροφοριών 

(13) Τα μεταλλουργεία και οι 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού 
αναγνωρίζονται ως σημεία συμφόρησης 
στις αντίστοιχές τους αλυσίδες 
εφοδιασμού, και ασκούν σημαντική 
επιρροή στη δέουσα επιμέλεια που 
επιδεικνύεται σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού στις χώρες προμήθειας. Ο 
ενωσιακός κατάλογος των υπεύθυνων 
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σχετικά με την προέλευση των ορυκτών 
και την αλυσίδα επιτήρησης (chain of 
custody). Μετά από αυτό το στάδιο της 
μεταβολής συχνά θεωρείται ανέφικτη η 
ανίχνευση της προέλευσης των ορυκτών. 
Ο ενωσιακός κατάλογος των υπεύθυνων 
μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού θα μπορούσε επομένως να 
παρέχει διαφάνεια και βεβαιότητα στις 
εταιρείες των επόμενων σταδίων 
μεταποίησης όσον αφορά τις πρακτικές 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού.

παραγόντων που συνιστούν σημεία 
συμφόρησης θα μπορούσε επομένως να
παρέχει διαφάνεια και βεβαιότητα στις 
εταιρείες των επόμενων σταδίων 
μεταποίησης όσον αφορά τις πρακτικές 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού. Σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια, οι παράγοντες που 
συνιστούν σημεία συμφόρησης πρέπει να 
υποβάλλονται σε ανεξάρτητο έλεγχο των 
πρακτικών δέουσας επιμέλειας που 
εφαρμόζουν στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τους, μεταξύ άλλων με στόχο να 
συμπεριληφθούν στον κατάλογο των 
υπεύθυνων παραγόντων. Επίσης, και οι 
παράγοντες που συνιστούν σημεία 
συμφόρησης και εδρεύουν εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν στον 
κατάλογο ώστε να εξασφαλιστεί το 
παγκόσμιο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω 
καταλόγου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αντανακλάται καλύτερα η προσέγγιση που ακολουθούν οι κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ όσον αφορά τα σημεία συμφόρησης και τον εξωτερικό έλεγχο.

Τροπολογία 101
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα μεταλλουργεία και οι 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού είναι ένα 
σημαντικό σημείο στις παγκόσμιες 
αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών, αφού, 
τυπικά, είναι το τελευταίο στάδιο στο 

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

οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικά η δέουσα επιμέλεια, με τη 
συγκέντρωση, την κοινοποίηση και την 
επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με 
την προέλευση των ορυκτών και την 
αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody). 
Μετά από αυτό το στάδιο της μεταβολής 
συχνά είναι ανέφικτη η ανίχνευση της 
προέλευσης των ορυκτών. Το ίδιο ισχύει 
για ανακυκλωμένα μέταλλα, τα οποία 
έχουν υποστεί ακόμα περισσότερα 
βήματα της διαδικασίας 
μετασχηματισμού. Η δημοσιοποίηση 
ενωσιακών καταλόγων των υπεύθυνων 
μεταλλουργείων, εισαγωγέων και 
εγκαταστάσεων εξευγενισμού θα 
μπορούσε επομένως να παρέχει διαφάνεια 
και βεβαιότητα στις εταιρείες των 
επόμενων σταδίων μεταποίησης και στους 
καταναλωτές όσον αφορά τις πρακτικές 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού. Οι εν λόγω κατάλογοι θα 
πρέπει να δημοσιεύονται κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τον ΟΟΣΑ, την 
London Bullion Market Association, το 
πρόγραμμα για μεταλλουργεία που δεν 
χρησιμοποιούν ορυκτά από περιοχές 
συγκρούσεων, την πρωτοβουλία του 
Responsible Jewellery Council και άλλα 
αντίστοιχα προγράμματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθεί προβολή στις επιχειρήσεις που επιδεικνύουν δέουσα επιμέλεια ως 
προς τις αλυσίδες ανεφοδιασμού τους. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να 
δημοσιοποιούνται πλήρως οι κατάλογοι. Οι εν λόγω κατάλογοι θα πρέπει να καταρτίζονται 
κατόπιν διαβουλεύσεων με υφιστάμενα και πετυχημένα συστήματα δέουσας επιμέλειας.

Τροπολογία 102
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 103
Marielle de Sarnez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Τα μεταλλουργεία και οι 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού που 
επεξεργάζονται και εισάγουν τα ορυκτά 
και τα συμπυκνώματά τους υποχρεούνται 
να εφαρμόζουν τον ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
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εφοδιασμού, όπως αυτός θεσπίζεται από 
τον παρόντα κανονισμό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού αποτελούν παράγοντες-κλειδί της 
αλυσίδας εφοδιασμού διότι παρεμβαίνουν τη στιγμή της επεξεργασίας των ορυκτών και των 
συμπυκνωμάτων τους. Συνεπώς, βρίσκονται στην πλέον κατάλληλη θέση για να συγκεντρώνουν, 
να κοινοποιούν και να επαληθεύουν τις πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των ορυκτών 
και την αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody). Για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή του κανονισμού 
θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τα παραπάνω.

Τροπολογία 104
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η χρήση όλων των ορυκτών και 
μετάλλων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Η τήρηση των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού εκ 
μέρους των εισαγωγέων είναι 
απαραίτητη.

Or. de

Τροπολογία 105
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ που εισάγουν 
ορυκτά και μέταλλα και οι οποίες 
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θεσπίζουν συστήματα δέουσας επιμέλειας 
επωφελούνται από οικονομική στήριξη 
μέσω του προγράμματος COSME της 
Επιτροπής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ εισαγωγής που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό μπορεί να αντιμετωπίσουν 
δυσκολίες τεχνικής ή οικονομικής φύσεως όσον αφορά τη θέσπιση συστημάτων δέουσας 
επιμέλειας ή την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου στις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Στην 
προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από οικονομική στήριξη στο 
πλαίσιο του νέου προγράμματος COSME της Επιτροπής για τις ΜΜΕ και την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 106
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 
ομοιόμορφης συμμόρφωσης της 
αυτοπιστοποίησης των υπεύθυνων 
εισαγωγέων με τη διενέργεια κατάλληλων 
εκ των υστέρων ελέγχων, με σκοπό να 
επαληθεύσουν κατά πόσο οι 
αυτοπιστοποιούμενοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή/και μετάλλων στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 
δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Τα μητρώα τέτοιων ελέγχων θα 
πρέπει να τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν 
τους κανόνες που θα εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.

(14) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 
ομοιόμορφης συμμόρφωσης προς την 
υποχρέωση των φορέων να ασκούν 
δέουσα επιμέλεια, με τη διενέργεια 
κατάλληλων εκ των υστέρων ελέγχων. Τα 
μητρώα τέτοιων ελέγχων θα πρέπει να 
τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. Τα κράτη 
μέλη οφείλουν να καθορίσουν τους 
κανόνες που θα εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.
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Or. en

Τροπολογία 107
Paul Rübig, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση 
της ομοιόμορφης συμμόρφωσης της 
αυτοπιστοποίησης των υπεύθυνων 
εισαγωγέων με τη διενέργεια κατάλληλων 
εκ των υστέρων ελέγχων, με σκοπό να 
επαληθεύσουν κατά πόσο οι 
αυτοπιστοποιούμενοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή/και μετάλλων στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 
δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Τα μητρώα τέτοιων ελέγχων θα 
πρέπει να τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν
τους κανόνες που θα εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.

(14) Η αρμόδια αρχή της ΕΕ είναι 
υπεύθυνη για τη διασφάλιση της 
ομοιόμορφης συμμόρφωσης της 
αυτοπιστοποίησης των υπεύθυνων 
εισαγωγέων με τη διενέργεια κατάλληλων 
εκ των υστέρων ελέγχων, με σκοπό να 
επαληθεύσει κατά πόσο οι 
αυτοπιστοποιούμενοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή/και μετάλλων στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 
δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Τα μητρώα τέτοιων ελέγχων θα 
πρέπει να τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. 
Η αρμόδια αρχή της ΕΕ οφείλει να 
καθορίσει τους κανόνες που θα 
εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, προτείνουμε μία ενιαία αρμόδια αρχή για την ΕΕ 
αντί 28 εθνικών αρμόδιων αρχών. Έτσι θα μπορούσαμε να μειώσουμε τις γραφειοκρατικές 
διαδικασίες, καθώς οι εταιρείες δεν θα καλούνταν να έρχονται σε επαφή με 28 διαφορετικές 
αρχές. Επιπλέον, θεωρούμε ότι η ύπαρξης μίας αρμόδιας αρχής θα αποτελούσε την πλέον 
οικονομικά αποδοτική λύση με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για τους φορολογούμενους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 108
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 
ομοιόμορφης συμμόρφωσης της 
αυτοπιστοποίησης των υπεύθυνων 
εισαγωγέων με τη διενέργεια κατάλληλων 
εκ των υστέρων ελέγχων, με σκοπό να 
επαληθεύσουν κατά πόσο οι 
αυτοπιστοποιούμενοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή/και μετάλλων στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 
δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Τα μητρώα τέτοιων ελέγχων θα 
πρέπει να τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν 
τους κανόνες που θα εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.

(14) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 
ομοιόμορφης συμμόρφωσης προς την 
υποχρέωση των φορέων να ασκούν 
δέουσα επιμέλεια, με τη διενέργεια 
κατάλληλων εκ των υστέρων ελέγχων. Τα 
μητρώα τέτοιων ελέγχων θα πρέπει να 
τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. Τα κράτη 
μέλη οφείλουν να καθορίσουν τους 
κανόνες που θα εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 109
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 
ομοιόμορφης συμμόρφωσης της 
αυτοπιστοποίησης των υπεύθυνων 
εισαγωγέων με τη διενέργεια κατάλληλων 
εκ των υστέρων ελέγχων, με σκοπό να 
επαληθεύσουν κατά πόσο οι 
αυτοπιστοποιούμενοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή/και μετάλλων στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 

(14) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 
ομοιόμορφης συμμόρφωσης της 
υπεύθυνης δήλωσης των υπεύθυνων 
εισαγωγέων με τη διενέργεια κατάλληλων 
εκ των υστέρων ελέγχων, με σκοπό να 
επαληθεύσουν κατά πόσο οι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή/και μετάλλων που 
υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 
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δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Τα μητρώα τέτοιων ελέγχων θα 
πρέπει να τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν 
τους κανόνες που θα εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.

δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Τα μητρώα τέτοιων ελέγχων θα 
πρέπει να τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν 
τους κανόνες που θα εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «υπεύθυνη δήλωση» είναι καταλληλότερος 
από τον όρο «αυτοπιστοποίηση».

Τροπολογία 110
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 
ομοιόμορφης συμμόρφωσης της 
αυτοπιστοποίησης των υπεύθυνων 
εισαγωγέων με τη διενέργεια κατάλληλων 
εκ των υστέρων ελέγχων, με σκοπό να 
επαληθεύσουν κατά πόσο οι 
αυτοπιστοποιούμενοι υπεύθυνοι
εισαγωγείς ορυκτών ή/και μετάλλων στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 
δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Τα μητρώα τέτοιων ελέγχων θα 
πρέπει να τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν
τους κανόνες που θα εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.

(14) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 
ομοιόμορφης συμμόρφωσης της 
αυτοπιστοποίησης των υπεύθυνων 
εισαγωγέων με τη διενέργεια κατάλληλων 
εκ των υστέρων ελέγχων, με σκοπό να 
επαληθεύσουν κατά πόσο οι εισαγωγείς 
ορυκτών ή/και μετάλλων στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 
δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Τα μητρώα τέτοιων ελέγχων θα 
πρέπει να τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. 
Θα πρέπει να εναπόκειται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει τους 
κανόνες και τις οικονομικές κυρώσεις που 
θα εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 
ομοιόμορφης συμμόρφωσης της 
αυτοπιστοποίησης των υπεύθυνων 
εισαγωγέων με τη διενέργεια κατάλληλων 
εκ των υστέρων ελέγχων, με σκοπό να 
επαληθεύσουν κατά πόσο οι 
αυτοπιστοποιούμενοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή/και μετάλλων στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 
δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Τα μητρώα τέτοιων ελέγχων θα 
πρέπει να τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν 
τους κανόνες που θα εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.

(14) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών
είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 
ομοιόμορφης συμμόρφωσης προς την 
υποχρέωση των φορέων να ασκούν 
δέουσα επιμέλεια, με τη διενέργεια 
κατάλληλων εκ των υστέρων ελέγχων. Τα 
μητρώα τέτοιων ελέγχων θα πρέπει να 
τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. Τα κράτη 
μέλη οφείλουν να καθορίσουν τους 
κανόνες που θα εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 112
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 
ομοιόμορφης συμμόρφωσης της 
αυτοπιστοποίησης των υπεύθυνων 
εισαγωγέων με τη διενέργεια κατάλληλων 
εκ των υστέρων ελέγχων, με σκοπό να 
επαληθεύσουν κατά πόσο οι 
αυτοπιστοποιούμενοι υπεύθυνοι φορείς
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εισαγωγείς ορυκτών ή/και μετάλλων στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 
δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Τα μητρώα τέτοιων ελέγχων θα 
πρέπει να τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν 
τους κανόνες που θα εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.

ορυκτών ή/και μετάλλων στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 
δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Τα μητρώα τέτοιων ελέγχων θα 
πρέπει να τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη. 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν 
τους κανόνες που θα εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και να αντιμετωπιστούν οι 
αναπτυξιακές ανάγκες που συνδέονται 
άμεσα με την εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, θα 
εφαρμοστούν συνοδευτικά μέτρα. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα 
εφαρμόσουν και θα αναπτύξουν 
περαιτέρω μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
της ΕΕ για την υπεύθυνη προμήθεια, 
όπως αυτή ορίζεται στην κοινή 
ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο 
«Υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που 
προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων 
και υψηλού κινδύνου: προς μια 
ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση» 
(JOIN (2014) 8). Πιο συγκεκριμένα, η 
προώθηση της υπεύθυνης προμήθειας 
των φυσικών πόρων που προέρχονται από 
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού 
κινδύνου και η θέσπιση εθνικών και 
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διεθνών πλαισίων δέουσας επιμέλειας για 
την υπεύθυνη προμήθεια θα 
ενσωματωθούν σε εσωτερικές και 
εξωτερικές πολιτικές, και κυρίως στις 
πολιτικές συνομιλίες και στις συνομιλίες 
για τις ασκούμενες πολιτικές που 
διεξάγονται με χώρες-εταίρους, τοπικές 
αρχές και ενδιαφερόμενους φορείς του 
ιδιωτικού τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στην εξέταση της συμβολής και 
των προκλήσεων του βιοτεχνικού κλάδου 
και του άτυπου εξορυκτικού κλάδου όσον 
αφορά τα τοπικά μέσα διαβίωσης και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 114
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Επιπλέον θα πρέπει να εναπόκειται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει στη 
διάθεση των εισαγωγέων έναν κατάλογο 
των υπεύθυνων μεταλλουργείων και 
εγκαταστάσεων εξευγενισμού που θα 
διευκολύνει την καθοδήγησή τους.

Or. de

Τροπολογία 115
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και να αντιμετωπιστούν οι 
αναπτυξιακές ανάγκες που συνδέονται 
άμεσα με την εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, θα 
εφαρμοστούν συνοδευτικά μέτρα. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα 
εφαρμόσουν και θα αναπτύξουν 
περαιτέρω μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
της ΕΕ για την υπεύθυνη προμήθεια, 
όπως αυτή ορίζεται στην κοινή 
ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο 
«Υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που 
προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων 
και υψηλού κινδύνου: προς μια 
ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση» 
(JOIN (2014) 8). Πιο συγκεκριμένα, η 
προώθηση της υπεύθυνης προμήθειας 
των φυσικών πόρων που προέρχονται από 
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού 
κινδύνου και η θέσπιση εθνικών και 
διεθνών πλαισίων δέουσας επιμέλειας για 
την υπεύθυνη προμήθεια θα 
ενσωματωθούν σε εσωτερικές και 
εξωτερικές πολιτικές, και κυρίως στις 
πολιτικές συνομιλίες και στις συνομιλίες 
για τις ασκούμενες πολιτικές που 
διεξάγονται με χώρες-εταίρους, τοπικές 
αρχές και ενδιαφερόμενους φορείς του 
ιδιωτικού τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στην εξέταση της συμβολής και 
των προκλήσεων του βιοτεχνικού κλάδου 
και του άτυπου εξορυκτικού κλάδου όσον 
αφορά τα τοπικά μέσα διαβίωσης και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη.

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και να αντιμετωπιστούν οι 
αναπτυξιακές ανάγκες που συνδέονται 
άμεσα με την εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, θα 
εφαρμοστούν συνοδευτικά μέτρα. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα 
εφαρμόσουν και θα αναπτύξουν 
περαιτέρω μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
της ΕΕ για την υπεύθυνη προμήθεια, 
όπως αυτή ορίζεται στην κοινή 
ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο 
«Υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που 
προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων 
και υψηλού κινδύνου: προς μια 
ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση» 
(JOIN (2014) 8). Πιο συγκεκριμένα, η 
προώθηση της υπεύθυνης προμήθειας 
των φυσικών πόρων που προέρχονται από 
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού 
κινδύνου και η θέσπιση εθνικών και 
διεθνών πλαισίων δέουσας επιμέλειας για 
την υπεύθυνη προμήθεια θα 
ενσωματωθούν σε εσωτερικές και 
εξωτερικές πολιτικές, και κυρίως στις 
πολιτικές συνομιλίες και στις συνομιλίες 
για τις ασκούμενες πολιτικές που 
διεξάγονται με χώρες-εταίρους, τοπικές 
αρχές και ενδιαφερόμενους φορείς του 
ιδιωτικού τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στην εξέταση της συμβολής και 
των προκλήσεων του βιοτεχνικού κλάδου 
και του άτυπου εξορυκτικού κλάδου όσον 
αφορά τα τοπικά μέσα διαβίωσης και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη.
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Or. en

Τροπολογία 117
Paul Rübig, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 118
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να διασφαλιστεί η ορθή 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα 

(15) Για να τροποποιηθούν τα 
παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος 
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πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν 
τον κατάλογο των υπεύθυνων 
μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού και τον κατάλογο των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/201111 .

κανονισμού, η Επιτροπή έχει την 
αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, τηρώντας τις 
διατάξεις που ορίζονται στον παρόντα
κανονισμό.

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

Or. en

Τροπολογία 119
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Για να τροποποιηθούν τα 
παραρτήματα Ι και Ια του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή έχει την 
αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, τηρώντας τις 
διατάξεις που ορίζονται στον παρόντα
κανονισμό.

__________________
11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 



PE549.420v02-00 76/359 AM\1055294EL.doc

EL

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

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Για να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής
του παρόντος κανονισμού όσον αφορά 
τους φυσικούς πόρους, η Επιτροπή έχει 
την αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, τηρώντας τις 
διατάξεις που ορίζονται στον παρόντα
κανονισμό.

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

Or. en
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Τροπολογία 121
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
επανεξετάζει σε τακτά διαστήματα τη 
χρηματοδοτική στήριξη και τις πολιτικές 
της δεσμεύσεις προς περιοχές 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου όπου 
εξορύσσεται κασσίτερος, ταντάλιο, 
βολφράμιο και χρυσός, ιδίως στην 
Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, ώστε να 
διασφαλίζεται η συνοχή των πολιτικών, 
καθώς και να παρέχονται κίνητρα και να 
ενισχύεται ο σεβασμός της χρηστής 
διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και, 
πρωτίστως, της δεοντολογικής εξόρυξης.

Or. en

Τροπολογία 122
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Για να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, πρέπει να ληφθεί πρόνοια για 
διετή μεταβατική περίοδο που θα 
επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
συγκροτήσει ένα σύστημα λογιστικού 
ελέγχου από τρίτους και θα αφήσει 
περιθώριο στους υπεύθυνους εισαγωγείς 
να εξοικειωθούν με τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 123
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 124
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

την αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
την προώθηση της υπεύθυνης λήψης 
ορυκτών εντός του πεδίου εφαρμογής από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου –

Or. de

Τροπολογία 125
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 126
Ska Keller
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 127
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει 
τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με τις συνέπειες του συστήματος. Δύο έτη 
μετά την ημερομηνία εφαρμογής και, εν 
συνεχεία, ανά τριετία, η Επιτροπή θα 
πρέπει να επανεξετάζει τη λειτουργία και 
την αποτελεσματικότητα του παρόντος 



AM\1055294EL.doc 81/359 PE549.420v02-00

EL

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

κανονισμού, καθώς και τον αντίκτυπο της 
πρακτικής εφαρμογής του συστήματος
όσον αφορά την προώθηση της υπεύθυνης 
λήψης ορυκτών εντός του πεδίου 
εφαρμογής από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου, και να υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Κατά την επανεξέταση, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναλύει και να 
αξιολογεί πλήρως όλες τις πτυχές του 
κανονισμού καθώς και τις επιπτώσεις και 
το κόστος του, λαμβάνοντας υπόψη το 
πιστοποιημένο ποσοστιαίο μερίδιο 
αγοράς κάθε ορυκτού που δεν προέρχεται 
από περιοχές συγκρούσεων στο πεδίο 
εφαρμογής, το ποσοστό μεταλλουργείων, 
εγκαταστάσεων εξευγενισμού και 
εισαγωγέων που επιδεικνύουν δέουσα 
επιμέλεια, τυχόν πιθανές εκτροπές του 
εμπορίου από περιοχές εξόρυξης και τον 
αντίκτυπό στα μέσα βιοπορισμού των 
ατόμων που εργάζονται επιτόπου, με 
ιδιαίτερη εστίαση στις εξορυκτικές 
βιοτεχνίες. Επιπλέον, η επανεξέταση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει εκτενή 
επικοινωνία των ενδιαφερομένων μερών 
με τις κυβερνήσεις, την επιχειρηματική 
κοινότητα και την τοπική κοινωνία των 
πολιτών, καθώς και με τους άμεσα 
θιγόμενους σε περιοχές συγκρούσεων. Η 
έκθεση αυτή μπορεί, ενδεχομένως, να 
συνοδεύεται και από ενδεδειγμένες 
νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναλύει πλήρως η Επιτροπή όλες τις πτυχές των επιπτώσεων του 
κανονισμού, και δη τον αντίκτυπό του όσον αφορά τον περιορισμό των δυνατοτήτων ένοπλων 
ομάδων και δυνάμεων ασφαλείας να εμπορεύονται κασσίτερο, ταντάλιο και βολφράμιο, τα 
μεταλλεύματα αυτών, καθώς και χρυσό. Αυτή η ανάλυση θα πρέπει να υποβάλλεται στο 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο υπό μορφή έκθεσης.
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Τροπολογία 128
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 129
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 130
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Στην κοινή τους ανακοίνωση της 
5ης Μαρτίου 2014, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
δεσμεύτηκαν για την εφαρμογή των 
συνοδευτικών μέτρων που οδηγούν σε μια 
ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση 
σχετικά με την Υπεύθυνη Προμήθεια 
παράλληλα με τον παρόντα κανονισμό, με 
σκοπό όχι μόνο την προσέγγιση ενός 
υψηλού επιπέδου συμμετοχής των 
εταιρειών στο ενωσιακό σύστημα που 
ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, αλλά 
και τη διασφάλιση μιας παγκόσμιας, 
συνεκτικής και ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για την προώθηση της 
υπεύθυνης προμήθειας από περιοχές 
συγκρούσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα ορυκτά που αποτελούν αιτία συρράξεων είναι μία πτυχή των ένοπλων συγκρούσεων. Συχνά, 
άλλα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά αίτια αποτελούν τις βασικές κινητήριες δυνάμεις, και 
το γεγονός αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Ως εκ τούτου, είναι ουσιώδους σημασίας να 
εμπίπτει ο παρών κανονισμός σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων και μέτρων για την πρόληψη 
και τη λήξη ένοπλων συγκρούσεων.

Τροπολογία 131
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
ένα ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης 
για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού προκειμένου να περιοριστούν 
οι δυνατότητες ενόπλων ομάδων και 
δυνάμεων ασφαλείας12 στο εμπόριο με 
κασσίτερο, βολφράμιο και ταντάλιο, τα 
μεταλλεύματα τους, καθώς και με χρυσό. 
Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια 
και ασφάλεια σε ό, τι αφορά τις πρακτικές 
εφοδιασμού των εισαγωγέων, των 
μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου.

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
ένα ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης 
για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού προκειμένου να περιοριστούν 
οι δυνατότητες ενόπλων ομάδων και 
δυνάμεων ασφαλείας12 στο εμπόριο με 
κασσίτερο, βολφράμιο και ταντάλιο, τα 
μεταλλεύματά τους, καθώς και με χρυσό, 
και να περιοριστεί η χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων πολέμου με δραματικές 
επιπτώσεις για τις τοπικές κοινότητες, 
κυρίως τις γυναίκες και τα παιδιά. Έχει 
σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια και 
ασφάλεια σε ό, τι αφορά τις πρακτικές 
εφοδιασμού των εισαγωγέων, των 
μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου.

__________________ __________________
12 «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις 
ασφαλείας», όπως ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια 
όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 
αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου: Δεύτερη 

12 «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις 
ασφαλείας», όπως ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια 
όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 
αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις
και περιοχές υψηλού κινδύνου: Δεύτερη 
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έκδοση, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

έκδοση, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
ένα ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης 
για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού προκειμένου να περιοριστούν 
οι δυνατότητες ενόπλων ομάδων και 
δυνάμεων ασφαλείας12 στο εμπόριο με 
κασσίτερο, βολφράμιο και ταντάλιο, τα 
μεταλλεύματα τους, καθώς και με χρυσό. 
Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια 
και ασφάλεια σε ό, τι αφορά τις 
πρακτικές εφοδιασμού των εισαγωγέων, 
των μεταλλουργείων και των 
εγκαταστάσεων εξευγενισμού από 
περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου.

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
ένα ενωσιακό σύστημα για τη δέουσα 
επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού που 
έχει σχεδιαστεί με στόχο:

__________________
12 «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις 
ασφαλείας», όπως ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια 
όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 
αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από 
περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD 
Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en
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Τροπολογία 133
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
ένα ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης
για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού προκειμένου να περιοριστούν 
οι δυνατότητες ενόπλων ομάδων και 
δυνάμεων ασφαλείας12 στο εμπόριο με 
κασσίτερο, βολφράμιο και ταντάλιο, τα 
μεταλλεύματα τους, καθώς και με χρυσό. 
Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια 
και ασφάλεια σε ό, τι αφορά τις πρακτικές 
εφοδιασμού των εισαγωγέων, των 
μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου.

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
ένα ενωσιακό σύστημα υπεύθυνης 
δήλωσης για τη δέουσα επιμέλεια στην 
αλυσίδα εφοδιασμού προκειμένου να 
περιοριστούν και να εξαλειφθούν οι 
δυνατότητες ενόπλων ομάδων και 
δυνάμεων ασφαλείας12 στο εμπόριο με 
κασσίτερο, βολφράμιο και ταντάλιο, τα 
μεταλλεύματά τους, καθώς και με χρυσό. 
Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια 
και ασφάλεια σε ό, τι αφορά τις πρακτικές 
εφοδιασμού των εισαγωγέων, των 
μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου.

__________________ __________________
12 «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις 
ασφαλείας», όπως ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια 
όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 
αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου: Δεύτερη 
έκδοση, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

12 «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις 
ασφαλείας», όπως ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια 
όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 
αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου: Δεύτερη 
έκδοση, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «υπεύθυνη δήλωση» είναι καταλληλότερος 
από τον όρο «αυτοπιστοποίηση».
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Τροπολογία 134
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
ένα ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης
για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού προκειμένου να περιοριστούν 
οι δυνατότητες ενόπλων ομάδων και 
δυνάμεων ασφαλείας12 στο εμπόριο με 
κασσίτερο, βολφράμιο και ταντάλιο, τα 
μεταλλεύματα τους, καθώς και με χρυσό. 
Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια 
και ασφάλεια σε ό, τι αφορά τις πρακτικές 
εφοδιασμού των εισαγωγέων, των 
μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου.

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
ένα δεσμευτικό ενωσιακό σύστημα βάσει 
των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ
για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, το οποίο είναι υποχρεωτικό 
προκειμένου να περιοριστούν οι 
δυνατότητες ενόπλων ομάδων και 
δυνάμεων ασφαλείας12 στο εμπόριο με 
κασσίτερο, βολφράμιο και ταντάλιο, τα 
μεταλλεύματα τους, καθώς και με χρυσό. 
Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια 
και ασφάλεια σε ό, τι αφορά τις πρακτικές 
εφοδιασμού των εισαγωγέων, των 
μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου.

__________________ __________________
12 «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις 
ασφαλείας», όπως ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια 
όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 
αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου: Δεύτερη 
έκδοση, OECD Publishing (OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

12 «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις 
ασφαλείας», όπως ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια 
όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 
αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου: Δεύτερη 
έκδοση, OECD Publishing (OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. de

Τροπολογία 135
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE



PE549.420v02-00 88/359 AM\1055294EL.doc

EL

Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
ένα ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης 
για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού προκειμένου να περιοριστούν 
οι δυνατότητες ενόπλων ομάδων και 
δυνάμεων ασφαλείας12 στο εμπόριο με 
κασσίτερο, βολφράμιο και ταντάλιο, τα 
μεταλλεύματα τους, καθώς και με χρυσό. 
Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια 
και ασφάλεια σε ό, τι αφορά τις 
πρακτικές εφοδιασμού των εισαγωγέων, 
των μεταλλουργείων και των 
εγκαταστάσεων εξευγενισμού από 
περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου.

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
ένα ενωσιακό σύστημα για τη δέουσα 
επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού που 
έχει σχεδιαστεί με στόχο:

__________________
12 «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις 
ασφαλείας», όπως ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια 
όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 
αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από 
περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD 
Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

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

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

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
ένα ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης 
για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού προκειμένου να περιοριστούν 
οι δυνατότητες ενόπλων ομάδων και 
δυνάμεων ασφαλείας12 στο εμπόριο με 
κασσίτερο, βολφράμιο και ταντάλιο, τα 
μεταλλεύματα τους, καθώς και με χρυσό. 
Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια 
και ασφάλεια σε ό, τι αφορά τις πρακτικές 
εφοδιασμού των εισαγωγέων, των 
μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου.

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
ένα ενωσιακό σύστημα για τη δέουσα 
επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού 
προκειμένου να περιοριστούν οι 
δυνατότητες προμήθειας, μεταφοράς και 
εμπορίας φυσικών πόρων για τη 
χρηματοδότηση συγκρούσεων ή/και τη 
διάπραξη παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Έχει σχεδιαστεί για να 
αυξήσει την ασφάλεια και τη διαφάνεια σε 
ό, τι αφορά τις πρακτικές εφοδιασμού των 
εταιρειών που εξασφαλίζουν τον 
εφοδιασμό τους από περιοχές 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, και 
να τις βοηθήσει να σέβονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και να 
αποφεύγουν να συμβάλλουν σε 
συγκρούσεις μέσω των δραστηριοτήτων 
τους και των αποφάσεων που λαμβάνουν 
σχετικά με την προμήθεια πόρων.

__________________
12 «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις 
ασφαλείας», όπως ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια 
όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 
αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από 
περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD 
Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω στόχοι βασίζονται στους προτεινόμενους στόχους της Επιτροπής και περιλαμβάνουν 
πρόσθετους στόχους και διατύπωση από την εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής και τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. Ο στόχος του συστήματος της ΕΕ για τη δέουσα επιμέλεια 
στην αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να είναι ευρύτερος από την πρόταση COM, η οποία περιορίζει 
τον στόχο στον περιορισμό των δυνατοτήτων ειδικών παραγόντων να εμπορεύονται 
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καλυπτόμενα ορυκτά. Ως στόχος που πρέπει να είναι ευρύτερος, νοείται η διάρρηξη των δεσμών 
μεταξύ της προμήθειας, της μεταφοράς, της εμπορίας, της διακίνησης και της εξαγωγής 
φυσικών πόρων, αφενός, και των συγκρούσεων και των παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, αφετέρου.

Τροπολογία 137
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
ένα ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης 
για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού προκειμένου να περιοριστούν 
οι δυνατότητες ενόπλων ομάδων και 
δυνάμεων ασφαλείας12 στο εμπόριο με 
κασσίτερο, βολφράμιο και ταντάλιο, τα 
μεταλλεύματα τους, καθώς και με χρυσό. 
Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια 
και ασφάλεια σε ό, τι αφορά τις πρακτικές 
εφοδιασμού των εισαγωγέων, των 
μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου.

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
ένα ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης 
για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού προκειμένου να περιοριστούν 
οι δυνατότητες ενόπλων ομάδων και 
δυνάμεων ασφαλείας12 στο εμπόριο με 
κασσίτερο, βολφράμιο και ταντάλιο, τα 
μεταλλεύματά τους, καθώς και με χρυσό. 
Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια 
και ασφάλεια σε ό, τι αφορά τις πρακτικές 
εφοδιασμού των φορέων, των 
μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου.

__________________ __________________
12 «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις 
ασφαλείας», όπως ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια 
όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 
αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου: Δεύτερη 
έκδοση, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

12 «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις 
ασφαλείας», όπως ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια 
όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 
αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου: Δεύτερη 
έκδοση, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en
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Τροπολογία 138
Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
ένα ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης
για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού προκειμένου να περιοριστούν 
οι δυνατότητες ενόπλων ομάδων και 
δυνάμεων ασφαλείας12 στο εμπόριο με 
κασσίτερο, βολφράμιο και ταντάλιο, τα 
μεταλλεύματα τους, καθώς και με χρυσό. 
Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια 
και ασφάλεια σε ό, τι αφορά τις πρακτικές 
εφοδιασμού των εισαγωγέων, των 
μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου.

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
ένα ενωσιακό σύστημα υπεύθυνης 
δήλωσης για τη δέουσα επιμέλεια στην 
αλυσίδα εφοδιασμού προκειμένου να 
περιοριστούν οι δυνατότητες ενόπλων 
ομάδων και δυνάμεων ασφαλείας12 στο 
εμπόριο με κασσίτερο, βολφράμιο και 
ταντάλιο, τα μεταλλεύματά τους, καθώς 
και με χρυσό. Έχει σχεδιαστεί για να 
παρέχει διαφάνεια και ασφάλεια σε ό, τι 
αφορά τις πρακτικές εφοδιασμού των 
εισαγωγέων, των μεταλλουργείων και των 
εγκαταστάσεων εξευγενισμού από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου.

__________________ __________________
12 «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις 
ασφαλείας», όπως ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια 
όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 
αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου: Δεύτερη 
έκδοση, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

12 «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις 
ασφαλείας», όπως ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια 
όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 
αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου: Δεύτερη 
έκδοση, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

(Η εν λόγω τροποποίηση εφαρμόζεται στο 
σύνολο του κειμένου.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα 
που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η 
έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών και η τοποθέτηση 
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επ’ αυτής.

Τροπολογία 139
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αύξηση της βεβαιότητας και της 
διαφάνειας όσον αφορά τις πρακτικές 
προμήθειας πόρων των εταιρειών που 
εξασφαλίζουν τον εφοδιασμό τους από 
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού 
κινδύνου,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω στόχοι βασίζονται στους προτεινόμενους στόχους της Επιτροπής και περιλαμβάνουν 
πρόσθετους στόχους και διατύπωση από την εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής και τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 140
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αύξηση της βεβαιότητας και της 
διαφάνειας όσον αφορά τις πρακτικές 
προμήθειας πόρων των εταιρειών που 
εξασφαλίζουν τον εφοδιασμό τους από 
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού 
κινδύνου,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω στόχοι βασίζονται στους προτεινόμενους στόχους της Επιτροπής και περιλαμβάνουν 
πρόσθετους στόχους και διατύπωση από την εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής και τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 141
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον περιορισμό των δυνατοτήτων 
προμήθειας, μεταφοράς και εμπορίας 
φυσικών πόρων με σκοπό τη 
χρηματοδότηση συγκρούσεων ή/και την 
πυροδότηση παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο νέος στόχος β) αναθεωρεί τη διατύπωση του COM όσον αφορά τις δυνατότητες στον 
«περιορισμό» των οποίων αποσκοπεί το σύστημα. Ο στόχος του συστήματος της ΕΕ για τη 
δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να είναι ευρύτερος από την πρόταση COM, 
η οποία περιορίζει τον στόχο στον περιορισμό των δυνατοτήτων ειδικών παραγόντων να 
εμπορεύονται καλυπτόμενα ορυκτά. Ως στόχος που πρέπει να είναι ευρύτερος, νοείται η 
διάρρηξη των δεσμών μεταξύ της προμήθειας, της μεταφοράς, της εμπορίας, της διακίνησης και 
της εξαγωγής φυσικών πόρων, αφενός, και των συγκρούσεων και των παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφετέρου.

Τροπολογία 142
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

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

β) τον περιορισμό των δυνατοτήτων 
προμήθειας, μεταφοράς και εμπορίας 
φυσικών πόρων με σκοπό τη 
χρηματοδότηση συγκρούσεων ή/και την 
πυροδότηση παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο νέος στόχος β) αναθεωρεί τη διατύπωση του COM όσον αφορά τις δυνατότητες στον 
«περιορισμό» των οποίων αποσκοπεί το σύστημα. Ο στόχος του συστήματος της ΕΕ για τη 
δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να είναι ευρύτερος από την πρόταση COM, 
η οποία περιορίζει τον στόχο στον περιορισμό των δυνατοτήτων ειδικών παραγόντων να 
εμπορεύονται καλυπτόμενα ορυκτά. Ως στόχος που πρέπει να είναι ευρύτερος, νοείται η 
διάρρηξη των δεσμών μεταξύ της προμήθειας, της μεταφοράς, της εμπορίας, της διακίνησης και 
της εξαγωγής φυσικών πόρων, αφενός, και των συγκρούσεων και των παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφετέρου.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις 
ώστε να σέβονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και να αποφεύγουν να 
συμβάλλουν σε συγκρούσεις μέσω των 
δραστηριοτήτων τους και των 
αποφάσεων που λαμβάνουν σχετικά με 
την προμήθεια πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο νέος στόχος γ) ενσωματώνει τον βασικό στόχο της δέουσας επιμέλειας, όπως ορίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, σελίδα 13. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του 
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ΟΟΣΑ, «η δέουσα επιμέλεια είναι μια συνεχής, προληπτική και συμπληρωματική διαδικασία, 
μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις μπορούν να διασφαλίσουν ότι σέβονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και δεν συμβάλλουν σε συγκρούσεις […] Η δέουσα επιμέλεια βάσει κινδύνου 
αφορά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι εταιρείες […] για την πρόληψη και τον μετριασμό 
των δυσμενών επιπτώσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους και τις αποφάσεις που 
λαμβάνουν σχετικά με την προμήθεια».

Τροπολογία 144
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις 
ώστε να σέβονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και να αποφεύγουν να 
συμβάλλουν σε συγκρούσεις μέσω των 
δραστηριοτήτων τους και των 
αποφάσεων που λαμβάνουν σχετικά με 
την προμήθεια πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο νέος στόχος γ) ενσωματώνει τον βασικό στόχο της δέουσας επιμέλειας, όπως ορίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, σελίδα 13. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ, «η δέουσα επιμέλεια είναι μια συνεχής, προληπτική και συμπληρωματική διαδικασία, 
μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις μπορούν να διασφαλίσουν ότι σέβονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και δεν συμβάλλουν σε συγκρούσεις […] Η δέουσα επιμέλεια βάσει κινδύνου 
αφορά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι εταιρείες […] για την πρόληψη και τον μετριασμό 
των δυσμενών επιπτώσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους και τις αποφάσεις που 
λαμβάνουν σχετικά με την προμήθεια».

Τροπολογία 145
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τους εισαγωγείς 
της Ένωσης που επιλέγουν να 
αυτοπιστοποιούνται ως υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που 
περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, 
βολφράμιο, ταντάλιο και χρυσό, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I.

διαγράφεται

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τους εισαγωγείς 
της Ένωσης που επιλέγουν να 
αυτοπιστοποιούνται ως υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που 
περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, 
βολφράμιο, ταντάλιο και χρυσό, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I.

διαγράφεται

Or. en

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

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

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τους εισαγωγείς 
της Ένωσης που επιλέγουν να 
αυτοπιστοποιούνται ως υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που 
περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, 
βολφράμιο, ταντάλιο και χρυσό, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 148
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τους εισαγωγείς 
της Ένωσης που επιλέγουν να 
αυτοπιστοποιούνται ως υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που 
περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, 
βολφράμιο, ταντάλιο και χρυσό, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I.

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τους εισαγωγείς 
της Ένωσης που επιλέγουν να δηλώνουν 
υπεύθυνα υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών ή 
μετάλλων που περιέχουν ή αποτελούνται 
από κασσίτερο, βολφράμιο, ταντάλιο και 
χρυσό, όπως ορίζεται στο παράρτημα I.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «υπεύθυνη δήλωση» είναι καταλληλότερος 
από τον όρο «αυτοπιστοποίηση».

Τροπολογία 149
Joachim Schuster
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τους εισαγωγείς 
της Ένωσης που επιλέγουν να 
αυτοπιστοποιούνται ως υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που 
περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, 
βολφράμιο, ταντάλιο και χρυσό, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I.

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τους εισαγωγείς 
της Ένωσης που εισάγουν ορυκτά ή 
μέταλλα που περιέχουν κασσίτερο, 
βολφράμιο, ταντάλιο και χρυσό, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I.

Or. de

Τροπολογία 150
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τους εισαγωγείς 
της Ένωσης που επιλέγουν να 
αυτοπιστοποιούνται ως υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που 
περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, 
βολφράμιο, ταντάλιο και χρυσό, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I.

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τους εισαγωγείς 
της Ένωσης που επιλέγουν να 
αυτοπιστοποιούνται ως υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που 
περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, 
βολφράμιο, ταντάλιο και χρυσό, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I. Τα μέταλλα που 
ευλόγως θεωρείται ότι είναι 
ανακυκλωμένα αποκλείονται από το 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
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υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, τα μέταλλα που ευλόγως θεωρείται ότι είναι 
ανακυκλωμένα αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 151
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τους εισαγωγείς
της Ένωσης που επιλέγουν να 
αυτοπιστοποιούνται ως υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που 
περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, 
βολφράμιο, ταντάλιο και χρυσό, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I.

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τους φορείς της 
Ένωσης που αυτοπιστοποιούνται ως 
υπεύθυνοι φορείς ορυκτών ή μετάλλων 
που περιέχουν ή αποτελούνται από 
κασσίτερο, βολφράμιο, ταντάλιο και 
χρυσό, όπως ορίζεται στο παράρτημα I. Τα 
μέταλλα που ευλόγως θεωρείται ότι είναι 
ανακυκλωμένα αποκλείονται από το 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 152
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέταλλα που ευλόγως θεωρείται ότι 
είναι ανακυκλωμένα αποκλείονται από το 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Or. it
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Τροπολογία 153
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω ορισμός δεν είναι πλέον απαραίτητος λόγω της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής που 
προτείνεται για τους «καλυπτόμενους πόρους».

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω ορισμός δεν είναι πλέον απαραίτητος λόγω της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής που 
προτείνεται για τους «καλυπτόμενους πόρους».
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Τροπολογία 155
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) «καλυπτόμενοι πόροι»: όλοι οι φυσικοί 
πόροι·

Or. en

Τροπολογία 156
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) «καλυπτόμενοι πόροι»: όλοι οι φυσικοί 
πόροι που ορίζονται στο παράρτημα Ι, 
όπως μπορεί να τροποποιείται ή να 
αντικαθίσταται κατά διαστήματα 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
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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.

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

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) «κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια»: οι κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη 
διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού 
ορυκτών από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD 
Publishing (OECD (2013)), 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
συστάσεων του Συμβουλίου, των 
παραρτημάτων και των 
συμπληρωματικών εγγράφων, όπως 
μπορεί να τροποποιούνται ή να 
αντικαθίστανται κατά διαστήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
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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.

Τροπολογία 158
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) «κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια»: οι κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη 
διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού 
ορυκτών από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD 
Publishing (OECD (2013)), 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
συστάσεων του Συμβουλίου, των 
παραρτημάτων και των 
συμπληρωματικών εγγράφων, όπως 
μπορεί να τροποποιούνται ή να 
αντικαθίστανται κατά διαστήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
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adaptable.

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

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) «καλυπτόμενοι πόροι»: όλοι οι 
φυσικοί πόροι που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι, όπως ενδέχεται να 
τροποποιείται κατά διαστήματα 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 160
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) «καλυπτόμενοι πόροι»: όλοι οι 
φυσικοί πόροι που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι, όπως ενδέχεται να 
τροποποιείται κατά διαστήματα 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

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). 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.

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

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) «καλυπτόμενα προϊόντα»: όλοι οι 
καλυπτόμενοι πόροι και τα προϊόντα που 
περιλαμβάνουν ή περιέχουν 
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καλυπτόμενους πόρους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση COM ισχύει μόνο για τις πρώτες ύλες των καλυπτόμενων πόρων, καθώς και για 
ορισμένα επεξεργασμένα μέταλλα. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει διασφάλιση ότι τα ορυκτά που 
περιέχονται σε προϊόντα που εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
υπεύθυνης προμήθειας. Η δέουσα επιμέλεια δεν αποτελεί ευθύνη μόνο ενός παράγοντα στην 
αλυσίδα εφοδιασμού και δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική εάν εφαρμόζεται κατά αυτόν τον 
τρόπο. Αυτή η τροπολογία διευρύνει το πεδίο εφαρμογής στα προϊόντα που περιέχουν 
καλυπτόμενους πόρους και, συνεπώς, στις εταιρείες ακόμη πιο μεταγενέστερων σταδίων.

Τροπολογία 162
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) «καλυπτόμενα προϊόντα»: όλοι οι 
καλυπτόμενοι πόροι και τα προϊόντα που 
περιλαμβάνουν ή περιέχουν 
καλυπτόμενους πόρους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση COM ισχύει μόνο για τις πρώτες ύλες των καλυπτόμενων πόρων, καθώς και για 
ορισμένα επεξεργασμένα μέταλλα. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει διασφάλιση ότι τα ορυκτά που 
περιέχονται σε προϊόντα που εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
υπεύθυνης προμήθειας. Η δέουσα επιμέλεια δεν αποτελεί ευθύνη μόνο ενός παράγοντα στην 
αλυσίδα εφοδιασμού και δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική εάν εφαρμόζεται κατά αυτόν τον 
τρόπο. Αυτή η τροπολογία διευρύνει το πεδίο εφαρμογής στα προϊόντα που περιέχουν 
καλυπτόμενους πόρους και, συνεπώς, στις εταιρείες ακόμη πιο μεταγενέστερων σταδίων.

Τροπολογία 163
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α δ) «ανακυκλωμένοι πόροι»: τα 
ανακτημένα τελικά προϊόντα ή προϊόντα 
μετά την κατανάλωση ή οι άχρηστοι 
μεταποιημένοι πόροι που δημιουργούνται 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
πλεοναζόντων, παλαιών, ελαττωματικών 
και άχρηστων υλικών που περιέχουν 
εξευγενισμένους ή επεξεργασμένους 
πόρους, οι οποίοι ενδείκνυνται για 
ανακύκλωση στο πλαίσιο της παραγωγής 
οποιουδήποτε υλικού. Τα μερικώς 
μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα ορυκτά 
ή τα υποπροϊόντα από άλλο μετάλλευμα 
δεν αποτελούν ανακυκλωμένους πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 164
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

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

α δ) «ανακυκλωμένοι πόροι»: τα 
ανακτημένα τελικά προϊόντα ή προϊόντα 
μετά την κατανάλωση ή οι άχρηστοι 
μεταποιημένοι πόροι που δημιουργούνται 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
πλεοναζόντων, παλαιών, ελαττωματικών 
και άχρηστων υλικών που περιέχουν 
εξευγενισμένους ή επεξεργασμένους 
πόρους, οι οποίοι ενδείκνυνται για 
ανακύκλωση στο πλαίσιο της παραγωγής 
οποιουδήποτε υλικού. Τα μερικώς 
μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα ορυκτά 
ή τα υποπροϊόντα από άλλο μετάλλευμα 
δεν αποτελούν ανακυκλωμένους πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

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

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α ε) «φορέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο διαθέτει για πρώτη 
φορά οποιοδήποτε καλυπτόμενο προϊόν 
στην αγορά·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση του επαρκώς καθορισμένου όρου «φορέας» σε συνδυασμό με τον όρο «πρώτη διάθεση 
στην αγορά» εξασφαλίζει ότι καλύπτεται μια σειρά διαφορετικών οικονομικών φορέων, ενώ 
παράλληλα δεν απαιτείται επιμέρους προσδιορισμός ή περιγραφή. Ο όρος καλύπτει επίσης τους 
οικονομικούς φορείς ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Ωστόσο, πρόσθετες προδιαγραφές σε 
μεμονωμένα άρθρα μπορούν να προβλέπουν διαφορετική αντιμετώπιση για ορισμένες 
κατηγορίες, αν κρίνεται αναγκαίο.

Τροπολογία 166
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α ε) «φορέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο διαθέτει για πρώτη 
φορά οποιοδήποτε καλυπτόμενο προϊόν 
στην αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση του επαρκώς καθορισμένου όρου «φορέας» σε συνδυασμό με τον όρο «πρώτη διάθεση 
στην αγορά» εξασφαλίζει ότι καλύπτεται μια σειρά διαφορετικών οικονομικών φορέων, ενώ 
παράλληλα δεν απαιτείται επιμέρους προσδιορισμός ή περιγραφή. Ο όρος καλύπτει επίσης τους 
οικονομικούς φορείς ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Ωστόσο, πρόσθετες προδιαγραφές σε 
μεμονωμένα άρθρα μπορούν να προβλέπουν διαφορετική αντιμετώπιση για ορισμένες 
κατηγορίες, αν κρίνεται αναγκαίο.

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

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

α στ) «διάθεση στην αγορά»: η 
προμήθεια με οποιοδήποτε μέσο, 
ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη 
τεχνική πώλησης, προϊόντων για πρώτη 
φορά στην εσωτερική αγορά προς 
διανομή ή χρήση στο πλαίσιο μιας 
εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι 
πληρωμής είτε δωρεάν, 
συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας 
μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας, όπως 
ορίζεται στην οδηγία 97/7/ΕΚ. Η 
«διάθεση στην αγορά» περιλαμβάνει 
επίσης την προμήθεια στην εσωτερική 
αγορά προϊόντων που προέρχονται από 
καλυπτόμενα προϊόντα που ήδη 
κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.
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Τροπολογία 168
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α στ) «διάθεση στην αγορά»: η 
προμήθεια με οποιοδήποτε μέσο, 
ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη 
τεχνική πώλησης, προϊόντων για πρώτη 
φορά στην εσωτερική αγορά προς 
διανομή ή χρήση στο πλαίσιο μιας 
εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι 
πληρωμής είτε δωρεάν, 
συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας 
μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας, όπως 
ορίζεται στην οδηγία 97/7/ΕΚ. Η 
«διάθεση στην αγορά» περιλαμβάνει 
επίσης την προμήθεια στην εσωτερική 
αγορά προϊόντων που προέρχονται από 
καλυπτόμενα προϊόντα που ήδη 
κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
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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.

Τροπολογία 169
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω ορισμός δεν είναι πλέον απαραίτητος λόγω του ευρύτερου πεδίου εφαρμογής που 
προτείνεται για τους «καλυπτόμενους πόρους».

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω ορισμός δεν είναι πλέον απαραίτητος λόγω του ευρύτερου πεδίου εφαρμογής που 
προτείνεται για τους «καλυπτόμενους πόρους».

Τροπολογία 171
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 172
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) «ανακυκλωμένοι πόροι»: τα 
ανακτημένα τελικά προϊόντα ή προϊόντα 
μετά την κατανάλωση ή οι άχρηστοι 
μεταποιημένοι πόροι που δημιουργούνται 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
πλεοναζόντων, παλαιών, ελαττωματικών 
και άχρηστων υλικών που περιέχουν 
εξευγενισμένους ή επεξεργασμένους 
πόρους, οι οποίοι ενδείκνυνται για 
ανακύκλωση στο πλαίσιο της παραγωγής 
οποιουδήποτε υλικού. Τα μερικώς 
μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα ορυκτά 
ή τα υποπροϊόντα από άλλο μετάλλευμα 
δεν αποτελούν ανακυκλωμένους πόρους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 173
Christofer Fjellner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) «ανακυκλωμένα μέταλλα»: τα 
ανακτημένα τελικά προϊόντα ή προϊόντα 
μετά την κατανάλωση ή τα άχρηστα 
μεταποιημένα μέταλλα που 
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής προϊόντων. Τα 
ανακυκλωμένα μέταλλα περιλαμβάνουν 
πλεονάζοντα, παρωχημένα, 
ελαττωματικά και παλαιά (σκραπ) 
μεταλλικά υλικά τα οποία περιέχουν 
εξευγενισμένα ή κατεργασμένα μέταλλα 
που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση 
στην παραγωγή κασσιτέρου, τανταλίου, 
βολφραμίου και/ή χρυσού. Τα μερικώς 
μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα ορυκτά 
ή τα υποπροϊόντα από άλλο μετάλλευμα 
δεν αποτελούν ανακυκλωμένα μέταλλα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από 
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συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, τα μέταλλα που ευλόγως θεωρείται ότι είναι 
ανακυκλωμένα αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 174
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών»: 
σύστημα δραστηριοτήτων, οργανισμών, 
φορέων, τεχνολογίας, πληροφοριών, 
πόρων και υπηρεσιών που εμπλέκονται 
στη μετακίνηση και επεξεργασία των 
ορυκτών από το τόπο εξόρυξης τους ως το 
τελικό προϊόν·

γ) «αλυσίδα εφοδιασμού πόρων»: σύστημα 
δραστηριοτήτων, οργανισμών, φορέων, 
τεχνολογίας, πληροφοριών, πόρων και 
υπηρεσιών που εμπλέκονται στη 
μετακίνηση και επεξεργασία των πόρων
από τον τόπο προμήθειάς τους ως το 
τελικό προϊόν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τους πόρους. Βλέπε 
νέο ορισμό των «καλυπτόμενων πόρων».

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών»: 
σύστημα δραστηριοτήτων, οργανισμών, 
φορέων, τεχνολογίας, πληροφοριών, 
πόρων και υπηρεσιών που εμπλέκονται 
στη μετακίνηση και επεξεργασία των 
ορυκτών από το τόπο εξόρυξης τους ως το 
τελικό προϊόν·

γ) «αλυσίδα εφοδιασμού πόρων»: σύστημα 
δραστηριοτήτων, οργανισμών, φορέων, 
τεχνολογίας, πληροφοριών, πόρων και 
υπηρεσιών που εμπλέκονται στη 
μετακίνηση και επεξεργασία των πόρων
από τον τόπο προμήθειάς τους ως το 
τελικό προϊόν·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τους πόρους. Βλέπε 
νέο ορισμό των «καλυπτόμενων πόρων».

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών»: 
σύστημα δραστηριοτήτων, οργανισμών, 
φορέων, τεχνολογίας, πληροφοριών, 
πόρων και υπηρεσιών που εμπλέκονται 
στη μετακίνηση και επεξεργασία των 
ορυκτών από το τόπο εξόρυξης τους ως το 
τελικό προϊόν·

γ) «αλυσίδα εφοδιασμού πόρων»: σύστημα 
δραστηριοτήτων, οργανισμών, φορέων, 
τεχνολογίας, πληροφοριών, πόρων και 
υπηρεσιών που εμπλέκονται στη 
μετακίνηση και επεξεργασία των 
καλυπτόμενων πόρων από τον τόπο 
εξόρυξής τους ως το τελικό προϊόν· 

Or. en

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

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) «δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού»: υποχρεώσεις των φορέων 
σε σχέση με το σύστημα διαχείρισής 
τους, τη διαχείριση των κινδύνων, τους 
ανεξάρτητους ελέγχους και την 
κοινοποίηση πληροφοριών με σκοπό τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση των 
πραγματικών και των δυνητικών 
κινδύνων που συνδέονται με τις περιοχές 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, 
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καθώς και με τη δημοσίευση σχετικών 
εκθέσεων για την πρόληψη ή τον 
μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων 
που συνδέονται με τις δραστηριότητες 
προμήθειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση του όρου «φορείς» αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες 
και εξασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού ισχύουν για 
όλες τις καλυπτόμενες εταιρείες. Συμπεριλαμβάνεται αναφορά στην «υποβολή εκθέσεων» 
προκειμένου να αντανακλώνται οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που περιέχει ήδη ο 
κανονισμός.

Τροπολογία 178
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) «δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού»: υποχρεώσεις των φορέων 
σε σχέση με το σύστημα διαχείρισής 
τους, τη διαχείριση των κινδύνων, τους 
ανεξάρτητους ελέγχους και την 
κοινοποίηση πληροφοριών με σκοπό τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση των 
πραγματικών και των δυνητικών 
κινδύνων που συνδέονται με τις περιοχές 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, 
καθώς και με τη δημοσίευση σχετικών 
εκθέσεων για την πρόληψη ή τον 
μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων 
που συνδέονται με τις δραστηριότητες 
προμήθειας·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χρήση του όρου «φορείς» αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες 
και εξασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού ισχύουν για 
όλες τις καλυπτόμενες εταιρείες. Συμπεριλαμβάνεται αναφορά στην «υποβολή εκθέσεων» 
προκειμένου να αντανακλώνται οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που περιέχει ήδη ο 
κανονισμός.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) «μοντέλο πολιτικής για τις αλυσίδες 
εφοδιασμού»: το μοντέλο πολιτικής για 
τις αλυσίδες εφοδιασμού που προβλέπεται 
στο παράρτημα II των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι αναφορές που γίνονται στο μοντέλο πολιτικής για τις αλυσίδες εφοδιασμού θα πρέπει 
να αφορούν το μοντέλο πολιτικής που ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια. Η πρόσθετη διατύπωση στην πρόταση COM είναι περιττή και, ως εκ τούτου, 
διαγράφεται.

Τροπολογία 180
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) «μοντέλο πολιτικής για τις αλυσίδες 
εφοδιασμού»: το μοντέλο πολιτικής για 
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τις αλυσίδες εφοδιασμού που προβλέπεται 
στο παράρτημα II των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι αναφορές που γίνονται στο μοντέλο πολιτικής για τις αλυσίδες εφοδιασμού θα πρέπει 
να αφορούν το μοντέλο πολιτικής που ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια. Η πρόσθετη διατύπωση στην πρόταση COM είναι περιττή και, ως εκ τούτου, 
διαγράφεται.

Τροπολογία 181
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «αλυσίδα επιτήρησης ή σύστημα 
ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού»: καταγραφή της 
αλληλουχίας των οντοτήτων που έχουν την 
επιτήρηση των ορυκτών και των 
μετάλλων καθώς αυτά μετακινούνται κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού·

δ) «αλυσίδα επιτήρησης ή σύστημα 
ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού»: σύστημα εντοπισμού και 
καταγραφής της αλληλουχίας των 
οντοτήτων που έχουν την επιτήρηση των 
πόρων καθώς αυτοί μετακινούνται κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού·

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «αλυσίδα επιτήρησης ή σύστημα δ) «αλυσίδα επιτήρησης ή σύστημα 
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ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού»: καταγραφή της 
αλληλουχίας των οντοτήτων που έχουν την 
επιτήρηση των ορυκτών και των 
μετάλλων καθώς αυτά μετακινούνται κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού·

ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού»: σύστημα εντοπισμού και 
καταγραφής της αλληλουχίας των 
οντοτήτων που έχουν την επιτήρηση των 
πόρων καθώς αυτοί μετακινούνται κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού·

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «αλυσίδα επιτήρησης ή σύστημα 
ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού»: καταγραφή της 
αλληλουχίας των οντοτήτων που έχουν την 
επιτήρηση των ορυκτών και των 
μετάλλων καθώς αυτά μετακινούνται κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού·

δ) «αλυσίδα επιτήρησης ή σύστημα 
ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού»: σύστημα εντοπισμού και 
καταγραφής της αλληλουχίας των 
οντοτήτων που έχουν την επιτήρηση των 
καλυπτόμενων πόρων καθώς αυτοί
μετακινούνται κατά μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 184
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) «σχέδιο διαχείρισης κινδύνων»: οι 
γραπτές απαντήσεις ενός φορέα σε 
κινδύνους της αλυσίδας εφοδιασμού που 
έχουν εντοπιστεί βάσει του άρθρου 5 
σύμφωνα με την πολιτική για την αλυσίδα 
εφοδιασμού που εφαρμόζει·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές αντανακλούν το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες και την έννοια 
του «σχεδίου διαχείρισης κινδύνων» που χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ (βλέπε συμπληρωματικό έγγραφο για τον κασσίτερο, το βολφράμιο και το ταντάλιο, 
βήμα 3, Β.)

Τροπολογία 185
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) «σχέδιο διαχείρισης κινδύνων»: οι 
γραπτές απαντήσεις ενός φορέα σε 
κινδύνους της αλυσίδας εφοδιασμού που 
έχουν εντοπιστεί βάσει του άρθρου 5 
σύμφωνα με την πολιτική για την αλυσίδα 
εφοδιασμού που εφαρμόζει·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές αντανακλούν το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες και την έννοια 
του «σχεδίου διαχείρισης κινδύνων» που χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ (βλέπε συμπληρωματικό έγγραφο για τον κασσίτερο, το βολφράμιο και το ταντάλιο, 
βήμα 3, Β.)

Τροπολογία 186
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 187
Paul Rübig, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) «περιοχές συγκρούσεων και περιοχές 
υψηλού κινδύνου»: περιοχές που 
πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, οι 
ευάλωτες περιοχές που διανύουν μια 
μεταπολεμική περίοδο, καθώς και οι 
περιοχές με ανεπαρκή ή ανύπαρκτη 
διακυβέρνηση και ασφάλεια, όπως 
αποσαθρωμένα κράτη, με εκτεταμένες και 
συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς 
δικαίου και, ιδίως, με παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Η Επιτροπή θα 
προτείνει κατάλογο περιοχών 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 
κατόπιν διαβούλευσης με μια επιτροπή η 
οποία θα απαρτίζεται από τα κράτη μέλη 
και εκπροσώπους του κλάδου.

Or. en
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Τροπολογία 188
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) «περιοχές συγκρούσεων και περιοχές 
υψηλού κινδύνου»: περιοχές που 
χαρακτηρίζονται από την παρουσία 
ένοπλων συγκρούσεων, εκτεταμένης βίας 
ή άλλων κινδύνων για τους πολίτες και, 
για αυτούς τους λόγους, αναγνωρίζεται 
ότι:

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τα διεθνή πρότυπα, οι αλλαγές αντανακλούν τον ορισμό των «περιοχών 
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συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου» που χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία 189
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) «περιοχές συγκρούσεων και περιοχές 
υψηλού κινδύνου»: περιοχές που 
χαρακτηρίζονται από την παρουσία 
ένοπλων συγκρούσεων, εκτεταμένης βίας 
ή άλλων κινδύνων για τους πολίτες και, 
για αυτούς τους λόγους, αναγνωρίζεται 
ότι:

Or. en

Τροπολογία 190
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «περιοχές συγκρούσεων και περιοχές 
υψηλού κινδύνου»: περιοχές που 
πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, οι 
ευάλωτες περιοχές που διανύουν μια 
μεταπολεμική περίοδο, καθώς και οι 
περιοχές με ανεπαρκή ή ανύπαρκτη 
διακυβέρνηση και ασφάλεια, όπως 

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

που χαρακτηρίζονται από εκτεταμένες και 
συστηματικές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως 
κατοχυρώνονται στο διεθνές δίκαιο,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που προτείνει η Επιτροπή είναι ασαφής και θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
αβεβαιότητα κατά την εφαρμογή του κανονισμού. Συνεπώς, προτείνεται η τροποποίηση του 
ορισμού για λόγους ασφάλειας δικαίου.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) «περιοχές συγκρούσεων και περιοχές 
υψηλού κινδύνου»: περιοχές που 
χαρακτηρίζονται από την παρουσία 
ένοπλων συγκρούσεων, εκτεταμένης βίας 
ή άλλων κινδύνων για τους πολίτες και, 
για αυτούς τους λόγους, αναγνωρίζεται 
ότι: 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τα διεθνή πρότυπα, οι αλλαγές αντανακλούν τον ορισμό των «περιοχών 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου» που χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία 192
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 193
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τα διεθνή πρότυπα, οι αλλαγές αντανακλούν τον ορισμό των «περιοχών 
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου» που χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στ) «κατάντη»: η αλυσίδα 
εφοδιασμού μετάλλων, από τα 
μεταλλουργεία ή τις εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού ως την τελική χρήση·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής για τους πόρους, αυτός ο ορισμός είναι περιττός. 
Πολλά ορυκτά και άλλοι πόροι που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση συγκρούσεων και 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν υποβάλλονται σε τήξη ή εξευγενισμό (π.χ. ο 
άνθρακας) Κατά περίπτωση, τα σημεία συμφόρησης μιας αλυσίδας εφοδιασμού, όπως τα 
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μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού, αναφέρονται αντ’ αυτού ως: «φορείς του 
παραρτήματος II», «παράγοντες του παραρτήματος ΙΙ». Βλέπε σχόλια για αυτούς τους ορισμούς.

Τροπολογία 195
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στ) «κατάντη»: η αλυσίδα 
εφοδιασμού μετάλλων, από τα 
μεταλλουργεία ή τις εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού ως την τελική χρήση·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής για τους πόρους, αυτός ο ορισμός είναι περιττός. 
Πολλά ορυκτά και άλλοι πόροι που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση συγκρούσεων και 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν υποβάλλονται σε τήξη ή εξευγενισμό (π.χ. ο 
άνθρακας) Κατά περίπτωση, τα σημεία συμφόρησης μιας αλυσίδας εφοδιασμού, όπως τα 
μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού, αναφέρονται αντ’ αυτού ως: «φορείς του 
παραρτήματος Iα», «παράγοντες του παραρτήματος Ια». Βλέπε σχόλια για αυτούς τους 
ορισμούς.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στ) «κατάντη»: η αλυσίδα εφοδιασμού 
μετάλλων, από τα μεταλλουργεία ή τις 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού ως την 
τελική χρήση·

στ) στ) «κατάντη»: η αλυσίδα εφοδιασμού 
πόρων, από τα σημεία συμφόρησης 
μετασχηματισμού και ανιχνευσιμότητας
ως την τελική χρήση·
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Or. en

Τροπολογία 197
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο δηλώνει ορυκτά ή 
μέταλλα στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού για θέση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια 
του άρθρου 79 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/1992 του Συμβουλίου13·

διαγράφεται

__________________
13 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω ορισμός δεν είναι πλέον απαραίτητος λόγω της εισαγωγής και της χρήσης των όρων 
«φορέας» και «διάθεση στην αγορά». Ο συνδυασμός αυτών των δύο όρων αντικαθιστά 
αποτελεσματικά την έννοια του «εισαγωγέα» ως σημείου ενεργοποίησης των υποχρεώσεων που 
περιέχει ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία 198
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

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

ζ) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο δηλώνει ορυκτά ή 
μέταλλα στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού για θέση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια 
του άρθρου 79 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/1992 του Συμβουλίου13·

διαγράφεται

__________________
13 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω ορισμός δεν είναι πλέον απαραίτητος λόγω της εισαγωγής και της χρήσης των όρων 
«φορέας» και «διάθεση στην αγορά». Ο συνδυασμός αυτών των δύο όρων αντικαθιστά 
αποτελεσματικά την έννοια του «εισαγωγέα» ως σημείου ενεργοποίησης των υποχρεώσεων που 
περιέχει ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία 199
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο δηλώνει ορυκτά ή 
μέταλλα στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού για θέση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια 
του άρθρου 79 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/1992 του Συμβουλίου13·

ζ)  «φορέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο διαθέτει για πρώτη
φορά οποιοδήποτε καλυπτόμενο προϊόν 
στην αγορά·

__________________
13 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
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κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 200
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο δηλώνει ορυκτά ή 
μέταλλα στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού για θέση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια του 
άρθρου 79 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/1992 του Συμβουλίου13·

ζ) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο δηλώνει ορυκτά ή 
μέταλλα καθώς και μέρη προϊόντων που 
περιέχουν ορυκτά ή μέταλλα στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για 
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την 
έννοια του άρθρου 79 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992 του Συμβουλίου13·

__________________ __________________
13 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

13 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

Or. de

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο δηλώνει ορυκτά ή 
μέταλλα στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού για θέση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια 
του άρθρου 79 του κανονισμού (ΕΟΚ) 

ζ) «κατάντη φορέας»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει για 
πρώτη φορά οποιοδήποτε προϊόν 
περιλαμβάνει ή περιέχει καλυπτόμενους 
πόρους στην εσωτερική αγορά προς 
διανομή ή χρήση στο πλαίσιο εμπορικών 
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αριθ. 2913/1992 του Συμβουλίου13· δραστηριοτήτων·

__________________
13 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 202
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο δηλώνει ορυκτά ή 
μέταλλα στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού για θέση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια 
του άρθρου 79 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/199213·

ζ) «φορέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο διαθέτει για πρώτη 
φορά ορυκτά ή μέταλλα στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στην 
αγορά·

ζ α) «διάθεση στην αγορά»: η προμήθεια 
με οποιοδήποτε μέσο, ανεξάρτητα από τη 
χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, 
προϊόντων για πρώτη φορά στην 
εσωτερική αγορά προς διανομή ή χρήση 
στο πλαίσιο μιας εμπορικής 
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δραστηριότητας, είτε έναντι πληρωμής 
είτε δωρεάν, συμπεριλαμβανομένης της 
προμήθειας μέσω εξ αποστάσεως 
επικοινωνίας, όπως ορίζεται στην οδηγία 
97/7/ΕΚ. Η «διάθεση στην αγορά» 
περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια στην 
εσωτερική αγορά προϊόντων που 
προέρχονται από ορυκτά ή μέταλλα στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού που ήδη κυκλοφορούν στην 
εσωτερική αγορά·

__________________
13 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 203
Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο δηλώνει ορυκτά ή 
μέταλλα στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού για θέση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια του 
άρθρου 79 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/1992 του Συμβουλίου13·

ζ) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, το 
οποίο κάνει για λογαριασμό του (επίσημος 
εισαγωγέας) δήλωση για τη φυσική
είσοδο στην τελωνειακή επικράτεια της 
Ένωσης των ορυκτών ή μετάλλων στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού για θέση σε ελεύθερη 
κυκλοφορία κατά την έννοια του άρθρου 
79 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992 
του Συμβουλίου13·

__________________ __________________
13 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

13 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).
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Τροπολογία 204
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) «ανακυκλωμένα μέταλλα»: 
ανακτημένα προϊόντα τελικής χρήσης ή 
μετακαταναλωτικά, ή σκραπ 
επεξεργασμένων μετάλλων που έχει 
δημιουργηθεί κατά την κατασκευή 
προϊόντων. Τα ανακυκλωμένα μέταλλα 
περιλαμβάνουν πλεονάζοντα, 
παρωχημένα, ελαττωματικά και παλαιά 
(σκραπ) μεταλλικά υλικά τα οποία 
περιέχουν εξευγενισμένα ή κατεργασμένα 
μέταλλα που είναι κατάλληλα για 
ανακύκλωση στην παραγωγή κασσιτέρου, 
τανταλίου, βολφραμίου και/ή χρυσού. Τα 
εν μέρει κατεργασμένα ορυκτά, τα μη 
κατεργασμένα ή τα παραπροϊόντα από 
άλλο μετάλλευμα δεν είναι ανακυκλωμένα 
μέταλλα.

Or. it

Τροπολογία 205
Ramon Tremosa i Balcells

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α)  «καλυπτόμενα προϊόντα»: όλοι οι 
καλυπτόμενοι πόροι και τα προϊόντα που 
περιλαμβάνουν ή περιέχουν 
καλυπτόμενους πόρους [Σημείωση: βλέπε 
Γ. παρακάτω για ορισμό]·
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Τροπολογία 206
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β)  «διάθεση στην αγορά»: η προμήθεια 
με οποιοδήποτε μέσο, ανεξάρτητα από τη 
χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, 
προϊόντων για πρώτη φορά στην 
εσωτερική αγορά προς διανομή ή χρήση 
στο πλαίσιο μιας εμπορικής 
δραστηριότητας, είτε έναντι πληρωμής 
είτε δωρεάν, συμπεριλαμβανομένης της 
προμήθειας μέσω εξ αποστάσεως 
επικοινωνίας, όπως ορίζεται στην οδηγία 
97/7/ΕΚ. Η «διάθεση στην αγορά» 
περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια στην 
εσωτερική αγορά προϊόντων που 
προέρχονται από καλυπτόμενα προϊόντα 
που ήδη κυκλοφορούν στην εσωτερική 
αγορά.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι έννοιες του «υπεύθυνου εισαγωγέα» και της «αυτοπιστοποίησης» είναι περιττές εφόσον οι 
εταιρείες υπόκεινται σε υποχρεωτικές απαιτήσεις.

Τροπολογία 208
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έννοιες του «υπεύθυνου εισαγωγέα» και της «αυτοπιστοποίησης» είναι περιττές εφόσον οι 
εταιρείες υπόκεινται σε υποχρεωτικές απαιτήσεις.

Τροπολογία 209
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 210
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «υπεύθυνη δήλωση» είναι καταλληλότερος 
από τον όρο «αυτοπιστοποίηση».

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) «ανάντη»: η αλυσίδα εφοδιασμού 
φυσικών πόρων από τους τόπους 
προμήθειας στα τελικά σημεία 
συμφόρησης μετασχηματισμού και 
ανιχνευσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 212
Pablo Zalba Bidegain
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) «υπεύθυνος φορέας»: κάθε φορέας που 
αυτοπιστοποιείται σύμφωνα με τους 
κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό·

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της αυτοπιστοποίησης είναι πλέον περιττός.

Τροπολογία 214
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

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

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της αυτοπιστοποίησης είναι πλέον περιττός.

Τροπολογία 215
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 216
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «υπεύθυνη δήλωση» είναι καταλληλότερος 
από τον όρο «αυτοπιστοποίηση».

Τροπολογία 217
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

θ) «ανάντη φορέας»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται 
σε σημείο συμφόρησης μετασχηματισμού 
και ανιχνευσιμότητας στο πλαίσιο μιας 
αλυσίδας εφοδιασμού πόρων, όπως 
μεταλλουργεία, εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού και ανταλλαγές πρώτων 
υλών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ θέτουν τις σημαντικότερες υποχρεώσεις δέουσας 
επιμέλειας στα λεγόμενα σημεία συμφόρησης, όπως τα μεταλλουργεία, οι εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού κτλ. Αυτός ο ορισμός καλύπτει τις εταιρείες που συνιστούν σημεία συμφόρησης σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Ο ορισμός του ανάντη φορέα που ακολουθεί, από την άλλη, αναφέρεται 
στις εταιρείες αυτές όταν πραγματοποιούν εισαγωγές στην ΕΕ. Η πρόταση της Επιτροπής 
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αντιμετώπιζε όλους τους εισαγωγείς πρώτων υλών με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως του αν 
συνιστούν σημεία συμφόρησης ή απλούς εμπόρους. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσμα την αντιμετώπιση ορισμένων κατάντη εταιρειών ως ανάντη εταιρείες.

Τροπολογία 218
Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα 
που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η 
έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών και η τοποθέτηση 
επ’ αυτής.

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

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

θ α) «ανάντη φορέας»: κάθε ανάντη 
παράγοντας ο οποίος διαθέτει για πρώτη 
φορά οποιονδήποτε καλυπτόμενο πόρο 
προϊόν στην εσωτερική αγορά προς 
διανομή ή χρήση στο πλαίσιο εμπορικών 
δραστηριοτήτων·

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) «μηχανισμός καταγγελιών»: μηχανισμός 
αφύπνισης και έγκαιρης προειδοποίησης 
για κινδύνους, ο οποίος επιτρέπει σε 
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή 
καταγγέλλοντα ατασθαλίες να εκφράσει τις 
ανησυχίες του σχετικά με τις συνθήκες 
εξόρυξης, εμπορίου, διακίνησης και 
εξαγωγής των ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου·

ι) «μηχανισμός καταγγελιών»: μηχανισμός 
αφύπνισης και έγκαιρης προειδοποίησης 
για κινδύνους, ο οποίος επιτρέπει σε 
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή 
καταγγέλλοντα ατασθαλίες να εκφράσει τις 
ανησυχίες του σχετικά με τις συνθήκες 
προμήθειας, εμπορίου, διακίνησης και 
εξαγωγής των πόρων οι οποίοι 
προέρχονται από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές αντανακλούν το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τους πόρους.

Τροπολογία 221
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) «μηχανισμός καταγγελιών»: μηχανισμός 
αφύπνισης και έγκαιρης προειδοποίησης 
για κινδύνους, ο οποίος επιτρέπει σε 
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή 
καταγγέλλοντα ατασθαλίες να εκφράσει τις 
ανησυχίες του σχετικά με τις συνθήκες 
εξόρυξης, εμπορίου, διακίνησης και 
εξαγωγής των ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου·

ι) «μηχανισμός καταγγελιών»: μηχανισμός 
αφύπνισης και έγκαιρης προειδοποίησης 
για κινδύνους, ο οποίος επιτρέπει σε 
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή 
καταγγέλλοντα ατασθαλίες να εκφράσει τις 
ανησυχίες του σχετικά με τις συνθήκες 
προμήθειας, εμπορίου, διακίνησης και 
εξαγωγής των πόρων οι οποίοι 
προέρχονται από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές αντανακλούν το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τους πόρους.

Τροπολογία 222
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) «μηχανισμός καταγγελιών»: μηχανισμός 
αφύπνισης και έγκαιρης προειδοποίησης 
για κινδύνους, ο οποίος επιτρέπει σε 
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή 
καταγγέλλοντα ατασθαλίες να εκφράσει τις 
ανησυχίες του σχετικά με τις συνθήκες 
εξόρυξης, εμπορίου, διακίνησης και 
εξαγωγής των ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου·

ι) «μηχανισμός καταγγελιών»: μηχανισμός 
αφύπνισης και έγκαιρης προειδοποίησης 
για κινδύνους, ο οποίος επιτρέπει σε 
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή 
καταγγέλλοντα ατασθαλίες να εκφράσει τις 
ανησυχίες του σχετικά με τις συνθήκες 
εξόρυξης, εμπορίου, διακίνησης και 
εξαγωγής των πόρων οι οποίοι 
προέρχονται από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού
κινδύνου·

Or. en
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Τροπολογία 223
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) «φορέας του παραρτήματος ΙΙ»: 
οποιοσδήποτε φορέας ανήκει στο είδος 
που προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση εστιάζει μόνο στα μεταλλουργεία και στις εγκαταστάσεις εξευγενισμού. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για την αλυσίδα εφοδιασμού που 
περιέχει ο παρών κανονισμός μπορούν να εφαρμόζονται εξίσου αποτελεσματικά στις αλυσίδες 
εφοδιασμού με σημεία συμφόρησης άλλα εκτός των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού, είναι απαραίτητο να προστεθούν νέοι φορείς που συνιστούν σημεία συμφόρησης, 
εφόσον υπάρχουν. Για αυτόν τον λόγο, η τροπολογία αναφέρεται στον κατάλογο τέτοιων 
φορέων σε παράρτημα (παράρτημα ΙΙ) και τους αποκαλεί «φορείς του παραρτήματος ΙΙ».

Τροπολογία 224
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) «φορέας του παραρτήματος Ια»: 
οποιοσδήποτε φορέας ανήκει στο είδος 
που προσδιορίζεται στο παράρτημα Ια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση εστιάζει μόνο στα μεταλλουργεία και στις εγκαταστάσεις εξευγενισμού. Προκειμένου 
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να εξασφαλιστεί ότι οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για την αλυσίδα εφοδιασμού που 
περιέχει ο παρών κανονισμός μπορούν να εφαρμόζονται εξίσου αποτελεσματικά στις αλυσίδες 
εφοδιασμού με σημεία συμφόρησης άλλα εκτός των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού, είναι απαραίτητο να προστεθούν νέοι φορείς που συνιστούν σημεία συμφόρησης, 
εφόσον υπάρχουν. Για αυτόν τον λόγο, η τροπολογία αναφέρεται στον κατάλογο τέτοιων 
φορέων σε παράρτημα (παράρτημα Ια) και τους αποκαλεί «φορείς του παραρτήματος Ια».

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) «παράγοντας του παραρτήματος ΙΙ»: 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
ανήκει στο είδος που προσδιορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός καλύπτει όλα τα πρόσωπα που δρουν ως σημεία συμφόρησης στις αλυσίδες 
εφοδιασμού καλυπτόμενων πόρων. Περιλαμβάνει τα μεταλλουργεία, τις εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού και άλλα σημεία συμφόρησης των αλυσίδων εφοδιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ. Διαφέρει από τους «φορείς του παραρτήματος ΙΙ». Ο 
ορισμός εξασφαλίζει ότι ορισμένες υποχρεώσεις για τα μεταγενέστερα στάδια μεταποίησης 
αφορούν όλους τους παράγοντες του παραρτήματος ΙΙ σε παγκόσμιο επίπεδο. Με βάση τις εν 
λόγω υποχρεώσεις, απαιτείται ο προσδιορισμός όλων των παραγόντων του παραρτήματος ΙΙ σε 
παγκόσμιο επίπεδο, και όχι μόνο εκείνων με έδρα στην ΕΕ.

Τροπολογία 226
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

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

ι β) «παράγοντας του παραρτήματος Ια»: 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
ανήκει στο είδος που προσδιορίζεται στο 
παράρτημα Ια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός καλύπτει όλα τα πρόσωπα που δρουν ως σημεία συμφόρησης στις αλυσίδες 
εφοδιασμού καλυπτόμενων πόρων. Περιλαμβάνει τα μεταλλουργεία, τις εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού και άλλα σημεία συμφόρησης των αλυσίδων εφοδιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ια. Διαφέρει από τους «φορείς του παραρτήματος Ια». Ο 
ορισμός εξασφαλίζει ότι ορισμένες υποχρεώσεις για τα μεταγενέστερα στάδια μεταποίησης 
αφορούν όλους τους παράγοντες του παραρτήματος Ια σε παγκόσμιο επίπεδο. Με βάση τις εν 
λόγω υποχρεώσεις, απαιτείται ο προσδιορισμός όλων των παραγόντων του παραρτήματος Ια σε 
παγκόσμιο επίπεδο, και όχι μόνο εκείνων με έδρα στην ΕΕ.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι γ) «υπεύθυνος παράγοντας του 
παραρτήματος ΙΙ»: οποιοσδήποτε 
παράγοντας του παραρτήματος ΙΙ 
συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό ή τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια και 
έχει υποβάλει ελεγμένες εκθέσεις, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 6, σε αρχή κράτους 
μέλους σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 3 ή το άρθρο 7 παράγραφος 
7·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όλες οι αναφορές σε «υπεύθυνα μεταλλουργεία ή εγκαταστάσεις εξευγενισμού» έχουν 
αντικατασταθεί με αναφορές σε «υπεύθυνο ή υπεύθυνους παράγοντες του παραρτήματος ΙΙ». 
Βλέπε σχόλια σχετικά με τον «υπεύθυνο παράγοντα του παραρτήματος ΙΙ» και το άρθρο 8 
παρακάτω.

Τροπολογία 228
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι γ) «υπεύθυνος παράγοντας του 
παραρτήματος Ια»: οποιοσδήποτε 
παράγοντας του παραρτήματος Ια 
συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό ή τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια και 
έχει υποβάλει ελεγμένες εκθέσεις, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 6, σε αρχή κράτους 
μέλους σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 3 ή το άρθρο 7 παράγραφος 
6 στοιχείο α)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι αναφορές σε «υπεύθυνα μεταλλουργεία ή εγκαταστάσεις εξευγενισμού» έχουν 
αντικατασταθεί με αναφορές σε «υπεύθυνο ή υπεύθυνους παράγοντες του παραρτήματος Ια». 
Βλέπε σχόλια σχετικά με τον «υπεύθυνο παράγοντα του παραρτήματος Ια» και το άρθρο 8 
παρακάτω.

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

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

ι δ) «επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα 
προβλήματα ανταγωνιστικής φύσης»: οι 
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και οι 
σχέσεις του προμηθευτή, με την 
επιφύλαξη μεταγενέστερης ερμηνείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να καθοριστεί ο εν λόγω όρος προς αποφυγή αβεβαιότητας. Ο ορισμός που 
χρησιμοποιείται είναι ο ορισμός που προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία 230
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι δ) «επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα 
προβλήματα ανταγωνιστικής φύσης»: οι 
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και οι 
σχέσεις του προμηθευτή, με την 
επιφύλαξη μεταγενέστερης ερμηνείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να καθοριστεί ο εν λόγω όρος προς αποφυγή αβεβαιότητας. Ο ορισμός που 
χρησιμοποιείται είναι ο ορισμός που προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία 231
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «μοντέλο πολιτικής για τις αλυσίδες 
εφοδιασμού»: είναι σύμφωνο με το 
παράρτημα II των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια, στο οποίο περιγράφονται οι 
κίνδυνοι σοβαρών επιπτώσεων που 
ενδεχομένως να συνδέονται με την 
εξόρυξη, το εμπόριο, τη διακίνηση και 
την εξαγωγή ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω αλλαγής στη σειρά.

Τροπολογία 232
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «μοντέλο πολιτικής για τις αλυσίδες 
εφοδιασμού»: είναι σύμφωνο με το 
παράρτημα II των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια, στο οποίο περιγράφονται οι 
κίνδυνοι σοβαρών επιπτώσεων που 
ενδεχομένως να συνδέονται με την 
εξόρυξη, το εμπόριο, τη διακίνηση και 
την εξαγωγή ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου·

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω αλλαγής στη σειρά.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «μοντέλο πολιτικής για τις αλυσίδες 
εφοδιασμού»: είναι σύμφωνο με το
παράρτημα II των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια, στο οποίο περιγράφονται οι 
κίνδυνοι σοβαρών επιπτώσεων που 
ενδεχομένως να συνδέονται με την 
εξόρυξη, το εμπόριο, τη διακίνηση και 
την εξαγωγή ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου·

ια) «μοντέλο πολιτικής για τις αλυσίδες 
εφοδιασμού»: το μοντέλο πολιτικής για 
τις αλυσίδες εφοδιασμού που προβλέπεται 
στο παράρτημα II των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια·

Or. en

Τροπολογία 234
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) «σχέδιο διαχείρισης κινδύνων»: 
έγγραφη απάντηση των εισαγωγέων 
αναφορικά με τους εντοπισθέντες 
κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού 
βάσει του παραρτήματος ΙΙΙ των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 

διαγράφεται
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τη δέουσα επιμέλεια14·

__________________
14 Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, 
OECD Publishing (ΟΟΣΑ (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω αλλαγής στη σειρά.

Τροπολογία 235
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) «σχέδιο διαχείρισης κινδύνων»: 
έγγραφη απάντηση των εισαγωγέων 
αναφορικά με τους εντοπισθέντες 
κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού 
βάσει του παραρτήματος ΙΙΙ των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια14·

διαγράφεται

__________________
14 Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, 
OECD Publishing (ΟΟΣΑ (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
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en.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω αλλαγής στη σειρά.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) «σχέδιο διαχείρισης κινδύνων»: 
έγγραφη απάντηση των εισαγωγέων
αναφορικά με τους εντοπισθέντες 
κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού βάσει 
του παραρτήματος ΙΙΙ των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια14·

ιβ) «σχέδιο διαχείρισης κινδύνων»: 
έγγραφη απάντηση των φορέων αναφορικά 
με τους εντοπισθέντες δυνάμει του άρθρου 
5α κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού, 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια14·

__________________ __________________
14 Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD 
Publishing (ΟΟΣΑ (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

14 Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD 
Publishing (ΟΟΣΑ (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Τροπολογία 237
Pablo Zalba Bidegain

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

ιβ) «σχέδιο διαχείρισης κινδύνων»: 
έγγραφη απάντηση των εισαγωγέων
αναφορικά με τους εντοπισθέντες 
κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού βάσει 
του παραρτήματος ΙΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια14·

ιβ) «σχέδιο διαχείρισης κινδύνων»: 
έγγραφη απάντηση των φορέων αναφορικά 
με τους εντοπισθέντες κινδύνους στην 
αλυσίδα εφοδιασμού βάσει του 
παραρτήματος ΙΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια14·

__________________ __________________
14 Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD 
Publishing (ΟΟΣΑ (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

14 Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων 
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD 
Publishing (ΟΟΣΑ (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) «ανάντη»: αλυσίδα εφοδιασμού 
ορυκτών από τα σημεία εξόρυξης στα 
μεταλλουργεία ή τις εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού, αυτών 
συμπεριλαμβανομένων·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής για τους πόρους, αυτός ο ορισμός είναι περιττός. 
Πολλά ορυκτά και άλλοι πόροι που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση συγκρούσεων και 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν υποβάλλονται σε τήξη ή εξευγενισμό (π.χ. ο 



PE549.420v02-00 154/359 AM\1055294EL.doc

EL

άνθρακας) Κατά περίπτωση, τα σημεία συμφόρησης μιας αλυσίδας εφοδιασμού, όπως τα 
μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού, αναφέρονται αντ’ αυτού ως: «φορείς του 
παραρτήματος II», «παράγοντες του παραρτήματος ΙΙ».

Τροπολογία 239
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) «ανάντη»: αλυσίδα εφοδιασμού 
ορυκτών από τα σημεία εξόρυξης στα 
μεταλλουργεία ή τις εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού, αυτών 
συμπεριλαμβανομένων·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής για τους πόρους, αυτός ο ορισμός είναι περιττός. 
Πολλά ορυκτά και άλλοι πόροι που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση συγκρούσεων και 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν υποβάλλονται σε τήξη ή εξευγενισμό (π.χ. ο 
άνθρακας) Κατά περίπτωση, τα σημεία συμφόρησης μιας αλυσίδας εφοδιασμού, όπως τα 
μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού, αναφέρονται αντ’ αυτού ως: «φορείς του 
παραρτήματος Iα», «παράγοντες του παραρτήματος Ια».

Τροπολογία 240
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού»: υποχρεώσεις των υπεύθυνων 
εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και 
βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, 
καθώς και χρυσού, σε σχέση με το 

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

σύστημα διαχείρισής τους, τη διαχείριση 
των κινδύνων, τους ελέγχους τρίτων μερών 
και τη διαβίβαση πληροφοριών στις 
αντίστοιχες αρχές στα κράτη μέλη με 
σκοπό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση 
των πραγματικών και των δυνητικών 
κινδύνων που συνδέονται με τις περιοχές 
που πλήττονται από συγκρούσεις και τις 
περιοχές υψηλού κινδύνου για την 
πρόληψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεων 
που συνδέονται με τις δραστηριότητες 
εφοδιασμού·

Or. de

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ιε) «δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού»: υποχρεώσεις των φορέων σε 
σχέση με το σύστημα διαχείρισής τους, τη 
διαχείριση των κινδύνων, τους 
ανεξάρτητους ελέγχους και την 
κοινοποίηση πληροφοριών, κατά 
περίπτωση, με σκοπό τον εντοπισμό και 
την αντιμετώπιση των πραγματικών και 
των δυνητικών κινδύνων που συνδέονται 
με τις περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και τις περιοχές υψηλού 
κινδύνου, καθώς και τη δημοσίευση 
σχετικών εκθέσεων, για την πρόληψη ή 
τον μετριασμό των επιπτώσεων που 
συνδέονται με τις δραστηριότητες 
εφοδιασμού·

Or. en
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Τροπολογία 242
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 243
Marielle de Sarnez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο ι στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) «υπεύθυνα μεταλλουργεία ή 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού»: τα 
μεταλλουργεία ή οι εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού που βρίσκονται στην 
αλυσίδα εφοδιασμού του υπεύθυνου 
εισαγωγέα·

ιστ) «μεταλλουργεία ή εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού»: τα μεταλλουργεία ή οι 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού που 
βρίσκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού του 
υπεύθυνου εισαγωγέα·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Τα ευρωπαϊκά μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού εφαρμόζουν υποχρεωτικά τον 
κανονισμό.

Τροπολογία 244
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) «υπεύθυνα μεταλλουργεία ή 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού»: τα 
μεταλλουργεία ή οι εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού που βρίσκονται στην 
αλυσίδα εφοδιασμού του υπεύθυνου 
εισαγωγέα·

ιστ) «υπεύθυνος ανάντη παράγοντας»: 
οποιοσδήποτε ανάντη παράγοντας 
συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια και έχει υποβάλει ελεγμένες 
εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 3 ή το άρθρο 7 παράγραφος 
7·

Or. en

Τροπολογία 245
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) «υπεύθυνα μεταλλουργεία ή 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού»: τα 
μεταλλουργεία ή οι εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού που βρίσκονται στην 
αλυσίδα εφοδιασμού του υπεύθυνου 
εισαγωγέα·

ιστ) «υπεύθυνα μεταλλουργεία ή 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού»: τα 
μεταλλουργεία ή οι εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού που βρίσκονται στην 
αλυσίδα εφοδιασμού του υπεύθυνου 
φορέα·

Or. en
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Τροπολογία 246
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι στ) «πολύ μικρές επιχειρήσεις»: μια 
επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 
από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 1α·

_______________
1α Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

Or. it

Τροπολογία 247
Paul Rübig, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) «αρμόδιες αρχές των κρατών μελών»: 
ορισθείσες - μία ή περισσότερες - αρχές
με αρμοδιότητες ελέγχου και γνώσεις όσον 
αφορά τις πρώτες ύλες και τις 
βιομηχανικές διαδικασίες.

ιζ) «αρμόδια αρχή της ΕΕ»: η ορισθείσα 
αρχή της ΕΕ με αρμοδιότητες ελέγχου και 
γνώσεις όσον αφορά τις πρώτες ύλες και 
τις βιομηχανικές διαδικασίες.

Or. en

Τροπολογία 248
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) «αρμόδιες αρχές των κρατών μελών»: 
ορισθείσες - μία ή περισσότερες - αρχές με 
αρμοδιότητες ελέγχου και γνώσεις όσον 
αφορά τις πρώτες ύλες και τις 
βιομηχανικές διαδικασίες.

ιζ) «αρμόδιες αρχές των κρατών μελών»: 
ορισθείσες - μία ή περισσότερες - αρχές με 
αρμοδιότητες ελέγχου και γνώσεις όσον 
αφορά τις πρώτες ύλες και τις 
βιομηχανικές διαδικασίες, καθώς και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της σημασίας 
υπεράσπισης της ζωής των γυναικών και 
των παιδιών σε περιοχές συγκρούσεων 
και περιοχές υψηλού κινδύνου.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) «αρμόδιες αρχές των κρατών μελών»: 
ορισθείσες - μία ή περισσότερες - αρχές με 
αρμοδιότητες ελέγχου και γνώσεις όσον 
αφορά τις πρώτες ύλες και τις 
βιομηχανικές διαδικασίες.

ιζ) «αρμόδιες αρχές των κρατών μελών»: 
ορισθείσες -μία ή περισσότερες- αρχές με 
αρμοδιότητες ελέγχου και έρευνας και 
γνώσεις όσον αφορά τις πρώτες ύλες και 
τις βιομηχανικές διαδικασίες.

Or. en

Τροπολογία 250
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

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

ιζ) «αρμόδιες αρχές των κρατών μελών»: 
ορισθείσες - μία ή περισσότερες - αρχές με 
αρμοδιότητες ελέγχου και γνώσεις όσον 
αφορά τις πρώτες ύλες και τις 
βιομηχανικές διαδικασίες.

ιζ) «αρμόδιες αρχές των κρατών μελών»: 
ορισθείσες -μία ή περισσότερες- αρχές με 
αρμοδιότητες ελέγχου και έρευνας και 
γνώσεις όσον αφορά τις πρώτες ύλες και 
τις βιομηχανικές διαδικασίες.

Or. en

Τροπολογία 251
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) «αρμόδιες αρχές των κρατών μελών»: 
ορισθείσες - μία ή περισσότερες - αρχές 
με αρμοδιότητες ελέγχου και γνώσεις 
όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τις 
βιομηχανικές διαδικασίες.

ιζ) «αρμόδιες αρχές των κρατών μελών»: 
μια ορισθείσα αρχή στην οποία πρέπει να 
προσκομιστούν τα αποδεικτικά στοιχεία 
όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων 
του κανονισμού από τους εισαγωγείς.

Or. de

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

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ α) «επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα 
προβλήματα ανταγωνιστικής φύσης»: οι 
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και οι 
σχέσεις του προμηθευτή, με την 
επιφύλαξη μεταγενέστερης ερμηνείας· 
όλες οι πληροφορίες κοινοποιούνται σε 
οποιονδήποτε θεσμοθετημένο μηχανισμό, 
περιφερειακό ή παγκόσμιο, εφόσον 
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διαθέτει εντολή συλλογής και 
επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με 
ορυκτά που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων και περιοχές υψηλού 
κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 253
Daniel Caspary

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ α) «βιομηχανικό σχήμα»: ένας 
συνδυασμός εθελοντικών διαδικασιών, 
εργαλείων ή μηχανισμών δέουσας 
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, που 
έχει καταρτισθεί και βρίσκεται υπό την 
εποπτεία των σχετικών κλαδικών 
συνδέσμων και περιλαμβάνει 
αξιολογήσεις συμμόρφωσης από τρίτους·

Or. en

Τροπολογία 254
Pablo Zalba Bidegain

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ α) «ανακυκλωμένα μέταλλα»: τα 
ανακτημένα τελικά προϊόντα ή προϊόντα 
μετά την κατανάλωση ή τα άχρηστα 
μεταποιημένα μέταλλα που 
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής προϊόντων. Τα 
ανακυκλωμένα μέταλλα περιλαμβάνουν 
πλεονάζοντα, παρωχημένα, 
ελαττωματικά και παλαιά (σκραπ) 



PE549.420v02-00 162/359 AM\1055294EL.doc

EL

μεταλλικά υλικά τα οποία περιέχουν 
εξευγενισμένα ή κατεργασμένα μέταλλα 
που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση 
στην παραγωγή κασσιτέρου, τανταλίου, 
βολφραμίου και/ή χρυσού. Τα μερικώς 
μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα ορυκτά 
ή τα υποπροϊόντα από άλλο μετάλλευμα 
δεν αποτελούν ανακυκλωμένα μέταλλα·

Or. en

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

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 256
Pablo Zalba Bidegain

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ β) «βιομηχανικό σχήμα»: ένας 
συνδυασμός διαδικασιών, εργαλείων ή 
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μηχανισμών δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, που έχει 
καταρτισθεί και βρίσκεται υπό την 
εποπτεία των σχετικών κλαδικών 
συνδέσμων και περιλαμβάνει λογιστικούς 
ελέγχους από τρίτους·

Or. en

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

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ γ) «κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια»: οι κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη 
διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού 
ορυκτών από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD 
Publishing (OECD (2013)), 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
αποφάσεων του Συμβουλίου, των 
παραρτημάτων και των 
συμπληρωματικών εγγράφων, όπως 
μπορεί να τροποποιούνται ή να 
αντικαθίστανται κατά διαστήματα.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτοπιστοποίηση ως υπεύθυνος 
εισαγωγέας

Υποχρεώσεις φορέα 

Or. en

Τροπολογία 259
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτοπιστοποίηση ως υπεύθυνος 
εισαγωγέας

Υποχρεώσεις φορέα 

Or. en

Τροπολογία 260
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτοπιστοποίηση ως υπεύθυνος 
εισαγωγέας

Διαδικασία ορισμού για τις περιοχές 
συγκρούσεων

Or. de

Τροπολογία 261
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτοπιστοποίηση ως υπεύθυνος 
εισαγωγέας

Υπεύθυνη δήλωση ως υπεύθυνος 
εισαγωγέας

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «υπεύθυνη δήλωση» είναι καταλληλότερος 
από τον όρο «αυτοπιστοποίηση».

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτοπιστοποίηση ως υπεύθυνος 
εισαγωγέας

Ευέλικτες υποχρεώσεις φορέα

Or. en

Τροπολογία 263
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτοπιστοποίηση ως υπεύθυνος 
εισαγωγέας

Αυτοπιστοποίηση ως υπεύθυνος φορέας

Or. en



PE549.420v02-00 166/359 AM\1055294EL.doc

EL

Τροπολογία 264
Paul Rübig, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων 
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, 
δύναται να αυτοπιστοποιείται ως 
υπεύθυνος εισαγωγέας, δηλώνοντας στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ότι 
τηρεί τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως 
καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Η 
δήλωση περιλαμβάνει την τεκμηρίωση, με 
την οποία ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει την 
τήρηση των υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα 
των ανεξάρτητων ελέγχων που έχουν 
διεξαχθεί.

1. Κάθε εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων 
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, 
δύναται να αυτοπιστοποιείται ως 
υπεύθυνος εισαγωγέας, δηλώνοντας στην 
αρμόδια αρχή της ΕΕ ότι τηρεί τις 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, όπως καθορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό. Η δήλωση 
περιλαμβάνει την τεκμηρίωση, με την 
οποία ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει την 
τήρηση των υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα 
των ανεξάρτητων ελέγχων που έχουν 
διεξαχθεί.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων 
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, 
δύναται να αυτοπιστοποιείται ως 
υπεύθυνος εισαγωγέας, δηλώνοντας στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ότι 
τηρεί τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως 
καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Η 
δήλωση περιλαμβάνει την τεκμηρίωση, 
με την οποία ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει 
την τήρηση των υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα 
των ανεξάρτητων ελέγχων που έχουν 

1. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια, οι φορείς λαμβάνουν κάθε 
εύλογο μέτρο και καταβάλλουν 
καλόπιστες προσπάθειες για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων δέουσας 
επιμέλειας που υπέχουν σύμφωνα με τα 
άρθρα 4 και 5. Κάθε φορέας εξασφαλίζει 
ότι σημειώνει σταδιακή, μετρήσιμη και 
έγκαιρη πρόοδο όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του. Η 
φύση και η έκταση της ειδικής δέουσας 
επιμέλειας που ενδείκνυται εξαρτώνται 
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διεξαχθεί. από επιμέρους συνθήκες και 
επηρεάζονται από παράγοντες όπως η 
θέση του φορέα στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, το μέγεθος του φορέα, ο 
τόπος διεξαγωγής των δραστηριοτήτων 
του φορέα, η κατάσταση σε μια 
συγκεκριμένη χώρα, ο τομέας και η φύση
των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος 1 αντανακλά τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, καθώς και την προσδοκία ότι οι εταιρείες 
σημειώνουν μετρήσιμη και σταδιακή πρόοδο στην άσκηση δέουσας επιμέλειας.

Τροπολογία 266
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων 
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, 
δύναται να αυτοπιστοποιείται ως 
υπεύθυνος εισαγωγέας, δηλώνοντας στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ότι 
τηρεί τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως 
καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Η 
δήλωση περιλαμβάνει την τεκμηρίωση, 
με την οποία ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει 
την τήρηση των υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα 
των ανεξάρτητων ελέγχων που έχουν 
διεξαχθεί.

1. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια, οι φορείς λαμβάνουν κάθε 
εύλογο μέτρο και καταβάλλουν 
καλόπιστες προσπάθειες για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων δέουσας 
επιμέλειας που υπέχουν σύμφωνα με τα 
άρθρα 4 και 5. Κάθε φορέας εξασφαλίζει 
ότι σημειώνει σταδιακή, μετρήσιμη και 
έγκαιρη πρόοδο όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του. Η 
φύση και η έκταση της ειδικής δέουσας 
επιμέλειας που ενδείκνυται εξαρτώνται 
από επιμέρους συνθήκες και 
επηρεάζονται από παράγοντες όπως η 
θέση του φορέα στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, το μέγεθος του φορέα, ο 
τόπος διεξαγωγής των δραστηριοτήτων 
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του φορέα, η κατάσταση σε μια 
συγκεκριμένη χώρα, ο τομέας και η φύση
των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος 1 αντανακλά τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, καθώς και την προσδοκία ότι οι εταιρείες 
σημειώνουν μετρήσιμη και σταδιακή πρόοδο στην άσκηση δέουσας επιμέλειας.

Τροπολογία 267
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων 
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, 
δύναται να αυτοπιστοποιείται ως
υπεύθυνος εισαγωγέας, δηλώνοντας στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ότι 
τηρεί τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως 
καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Η 
δήλωση περιλαμβάνει την τεκμηρίωση, με 
την οποία ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει την 
τήρηση των υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα 
των ανεξάρτητων ελέγχων που έχουν 
διεξαχθεί.

1. Κάθε εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων 
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, 
δύναται να δηλώνει υπεύθυνα υπεύθυνος 
εισαγωγέας, δηλώνοντας στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους ότι τηρεί τις 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, όπως καθορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό. Η δήλωση 
περιλαμβάνει την τεκμηρίωση, με την 
οποία ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει την 
τήρηση των υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα 
των ανεξάρτητων ελέγχων που έχουν 
διεξαχθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «υπεύθυνη δήλωση» είναι καταλληλότερος 
από τον όρο «αυτοπιστοποίηση».
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Τροπολογία 268
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων 
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, 
δύναται να αυτοπιστοποιείται ως 
υπεύθυνος εισαγωγέας, δηλώνοντας στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ότι 
τηρεί τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως 
καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Η 
δήλωση περιλαμβάνει την τεκμηρίωση, με 
την οποία ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει την 
τήρηση των υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα 
των ανεξάρτητων ελέγχων που έχουν 
διεξαχθεί.

1. Κάθε εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων 
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, 
αυτοπιστοποιείται ως υπεύθυνος 
εισαγωγέας, δηλώνοντας στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους ότι τηρεί τις 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, όπως καθορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό. Η δήλωση 
περιλαμβάνει την τεκμηρίωση, με την 
οποία ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει την 
τήρηση των υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα 
των ανεξάρτητων ελέγχων που έχουν 
διεξαχθεί.

Or. en

Τροπολογία 269
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων 
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, 
δύναται να αυτοπιστοποιείται ως 
υπεύθυνος εισαγωγέας, δηλώνοντας στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ότι 
τηρεί τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως 
καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Η 
δήλωση περιλαμβάνει την τεκμηρίωση, 
με την οποία ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει 
την τήρηση των υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα 
των ανεξάρτητων ελέγχων που έχουν 

1. Ο ορισμός για τις νέες αναδυόμενες 
«περιοχές συγκρούσεων» τελεί υπό 
συζήτηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, των αρμόδιων αρχών στα 
κράτη μέλη και φορέων της κοινωνίας 
των πολιτών.
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διεξαχθεί.

Or. de

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων 
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, 
δύναται να αυτοπιστοποιείται ως 
υπεύθυνος εισαγωγέας, δηλώνοντας στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ότι 
τηρεί τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως 
καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Η 
δήλωση περιλαμβάνει την τεκμηρίωση, 
με την οποία ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει 
την τήρηση των υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα 
των ανεξάρτητων ελέγχων που έχουν 
διεξαχθεί.

1. Οι φορείς λαμβάνουν κάθε εύλογο 
μέτρο και καταβάλλουν καλόπιστες 
προσπάθειες για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας που 
υπέχουν σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5. 
Κάθε φορέας εξασφαλίζει ότι σημειώνει 
σταδιακή, μετρήσιμη και έγκαιρη πρόοδο 
όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις του. Η φύση και η έκταση 
της ειδικής δέουσας επιμέλειας που 
ενδείκνυται εξαρτώνται από επιμέρους 
συνθήκες και επηρεάζονται από 
παράγοντες όπως η θέση του φορέα στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, το μέγεθος του 
φορέα, ο τόπος διεξαγωγής των 
δραστηριοτήτων του φορέα, η 
κατάσταση σε μια συγκεκριμένη χώρα, ο 
τομέας και η φύση των σχετικών 
προϊόντων και υπηρεσιών. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατάσταση 
των πολύ μικρών και μικρομεσαίων 
κατάντη φορέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η 
παρούσα τροπολογία θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με τις αλλαγές στα άρθρα 4 και 5.
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Τροπολογία 271
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων 
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, 
δύναται να αυτοπιστοποιείται ως 
υπεύθυνος εισαγωγέας, δηλώνοντας στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ότι
τηρεί τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως 
καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Η 
δήλωση περιλαμβάνει την τεκμηρίωση, με 
την οποία ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει την 
τήρηση των υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα 
των ανεξάρτητων ελέγχων που έχουν 
διεξαχθεί.

1. Κάθε φορέας ορυκτών ή μετάλλων στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, 
αυτοπιστοποιείται ως υπεύθυνος φορέας, 
δηλώνοντας στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους ότι τηρεί τις υποχρεώσεις 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, όπως καθορίζεται στον 
παρόντα κανονισμό. Η δήλωση 
περιλαμβάνει την τεκμηρίωση, με την 
οποία ο φορέας επιβεβαιώνει την τήρηση 
των υποχρεώσεων, συμπεριλαμβάνοντας 
τα αποτελέσματα των ανεξάρτητων 
ελέγχων που έχουν διεξαχθεί.

Or. en

Τροπολογία 272
Alessia Maria Mosca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
επιθυμούν να αυτοπιστοποιηθούν ως 
υπεύθυνοι εισαγωγείς πρέπει να πληρούν 
τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται 
στα παρακάτω άρθρα, εξαιρούνται όμως 
από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 4 στοιχείο στ) σημεία iv) και v) και 
στοιχείο ζ) σημεία v) και vi)· στο στοιχείο 
β) του άρθρου 5· στο άρθρο 7 
παράγραφοι 2 και 3.

Or. it
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Τροπολογία 273
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται 
προς τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με 
τα άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος 
κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 274
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται 
προς τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με 
τα άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος 
κανονισμού.

διαγράφεται

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται 
προς τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με 
τα άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος 
κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 276
Paul Rübig, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν
ότι οι αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται 
προς τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα 
άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος 
κανονισμού.

2. Η αρμόδια αρχή της ΕΕ διενεργεί
ενδεδειγμένους εκ των υστέρων ελέγχους 
ώστε να διασφαλίσει ότι οι 
αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι εισαγωγείς 
ορυκτών ή μετάλλων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού συμμορφώνονται προς τις 
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα άρθρα 4, 
5, 6, και 7 του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 277
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι
εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται 
προς τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα 
άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος 
κανονισμού.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ελέγχους ώστε να 
διασφαλίσουν ότι οι εισαγωγείς ορυκτών ή 
μετάλλων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
τους σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6, και 7 
του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 278
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται 
προς τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα 
άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος 
κανονισμού.

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών ή 
μετάλλων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
τους σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6, και 7 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en



AM\1055294EL.doc 175/359 PE549.420v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «υπεύθυνη δήλωση» είναι καταλληλότερος 
από τον όρο «αυτοπιστοποίηση».

Τροπολογία 279
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται 
προς τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα 
άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος 
κανονισμού.

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι 
φορείς ορυκτών ή μετάλλων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται 
προς τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα 
άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 280
Nicola Danti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εξαιρούνται 
από το πεδίο εφαρμογής και από τις 
υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 281
Bernd Lange



PE549.420v02-00 176/359 AM\1055294EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α

Κάθε εισαγωγέας προϊόντων που 
περιέχουν ορυκτά και μέταλλα, τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, παρέχει 
αποδεικτικά στοιχεία στην αρμόδια αρχή 
ενός κράτους μέλους ότι τα ορυκτά και τα 
μέταλλα που περιέχονται πληρούν τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Τα 
αποδεικτικά στοιχεία της πιστοποίησης 
πρέπει να αναγνωρίζονται σύμφωνα με 
τον νόμο Dodd Frank στο πλαίσιο του 
παρόντος άρθρου.

Or. de

Τροπολογία 282
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, κάθε 
φορέας:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στον «φορέα» αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες. 
Η διατύπωση «σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια» 
είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί ότι οι λεπτομέρειες που ορίζονται στις κατευθυντήριες 
γραμμές ενσωματώνονται στον κανονισμό και ότι οι φορείς συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές.
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Τροπολογία 283
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, κάθε 
φορέας:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στον «φορέα» αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες. 
Η διατύπωση «σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια» 
είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί ότι οι λεπτομέρειες που ορίζονται στις κατευθυντήριες 
γραμμές ενσωματώνονται στον κανονισμό και ότι οι φορείς συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές.

Τροπολογία 284
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων εντός 
του πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού:

Or. de

Τροπολογία 285
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, κάθε 
ανάντη φορέας:

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι αλλαγές στο άρθρο 4 έχουν ως στόχο να αντικατοπτρίζεται το ευρύτερο πεδίο 
εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες διασφαλίζοντας παράλληλα ότι μόνο οι ανάντη φορείς 
υπόκεινται σε ανάντη υποχρεώσεις σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και ότι 
οι κατάντη επιχειρήσεις υπόκεινται μόνο σε ευέλικτες κατάντη υποχρεώσεις ανάλογα με το 
μέγεθός τους.

Τροπολογία 286
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 287
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υιοθετεί και κοινοποιεί σαφώς στους 
προμηθευτές και το κοινό τις πολιτικές του 

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

για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών και 
μετάλλων που ενδεχομένως να 
προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων 
και περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς και 
βασικά μέτρα για την αποφυγή της 
χρηματοδότησης παράνομων 
δραστηριοτήτων που μπορεί να 
οδηγήσουν σε παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην 
εκμετάλλευση και άσκηση βίας κατά 
γυναικών και παιδιών,

Or. en

Τροπολογία 288
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής για τους πόρους. Βλέπε ορισμό των 
«καλυπτόμενων πόρων» ανωτέρω.

Τροπολογία 289
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής για τους πόρους. Βλέπε ορισμό των 
«καλυπτόμενων πόρων» ανωτέρω.

Τροπολογία 290
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) παρέχει αποδεικτικά στοιχεία 
εφαρμογής της δέουσας επιμέλειας για 
την κατάντη αλυσίδα εφοδιασμού όλων 
των μεταλλουργείων ή των 
εγκαταστάσεων εξευγενισμού ορυκτών 
και μετάλλων που ενδεχομένως να 
προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων 
και περιοχές υψηλού κινδύνου στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τα 
κοινοποιεί σαφώς στους προμηθευτές και 
το κοινό,

Or. de

Τροπολογία 291
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 292
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενσωματώνει στην πολιτική του για την 
αλυσίδα εφοδιασμού τα πρότυπα, βάσει 
των οποίων πρέπει να διαμορφώνεται η 
δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, κατά τρόπο σύμφωνο με τα 
πρότυπα που καθορίζονται στο μοντέλο 
πολιτικής για τις αλυσίδες εφοδιασμού στο 
παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια,

β) ενσωματώνει στην πολιτική του για την 
αλυσίδα εφοδιασμού τα πρότυπα, βάσει 
των οποίων πρέπει να διαμορφώνεται η 
δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, κατά τρόπο σύμφωνο με τα 
πρότυπα που καθορίζονται στο μοντέλο 
πολιτικής για τις αλυσίδες εφοδιασμού,

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροποποιημένο ορισμό του «μοντέλου πολιτικής για τις αλυσίδες εφοδιασμού». Η 
αναφορά στο παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ είναι πλέον περιττή.

Τροπολογία 293
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενσωματώνει στην πολιτική του για την 
αλυσίδα εφοδιασμού τα πρότυπα, βάσει 
των οποίων πρέπει να διαμορφώνεται η 
δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, κατά τρόπο σύμφωνο με τα 
πρότυπα που καθορίζονται στο μοντέλο 
πολιτικής για τις αλυσίδες εφοδιασμού στο 
παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια,

β) ενσωματώνει στην πολιτική του για την 
αλυσίδα εφοδιασμού τα πρότυπα, βάσει 
των οποίων πρέπει να διαμορφώνεται η 
δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, κατά τρόπο σύμφωνο με τα 
πρότυπα που καθορίζονται στο μοντέλο 
πολιτικής για τις αλυσίδες εφοδιασμού,

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροποποιημένο ορισμό του «μοντέλου πολιτικής για τις αλυσίδες εφοδιασμού». Η 
αναφορά στο παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ είναι πλέον περιττή.

Τροπολογία 294
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διαμορφώνει τα συστήματα εσωτερικής 
διαχείρισης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
στηρίζει τη δέουσα επιμέλεια στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, αναθέτοντας στο 
ανώτερο προσωπικό την ευθύνη της 
εποπτείας της διαδικασίας δέουσας 
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού 
καθώς και την τήρηση αρχείων για 
διάστημα τουλάχιστον 5 ετών,

γ) διαμορφώνει τα συστήματα εσωτερικής 
διαχείρισης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
στηρίζει τη δέουσα επιμέλεια στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, αναθέτοντας, μεταξύ 
άλλων, στο ανώτερο προσωπικό την 
ευθύνη της εποπτείας της διαδικασίας 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού καθώς και την τήρηση 
αρχείων για διάστημα τουλάχιστον 10
ετών,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «μεταξύ άλλων» συμπεριλαμβάνεται ώστε να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση των 
λεπτομερειών που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. Οι εταιρείες 
καλούνται να δομήσουν τα εσωτερικά τους συστήματα διαχείρισης όχι μόνο μέσω της ανάθεσης 
ευθυνών στο ανώτερο προσωπικό, αλλά και με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, βλέπε 
συμπληρωματικό έγγραφο για τον κασσίτερο, το βολφράμιο και το ταντάλιο, βήμα 1.Β. (σελίδα 
45). Η αλλαγή σε 10 έτη αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις άλλων κανονισμών.

Τροπολογία 295
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διαμορφώνει τα συστήματα εσωτερικής 
διαχείρισης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
στηρίζει τη δέουσα επιμέλεια στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, αναθέτοντας στο 
ανώτερο προσωπικό την ευθύνη της 
εποπτείας της διαδικασίας δέουσας 
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού 
καθώς και την τήρηση αρχείων για 
διάστημα τουλάχιστον 5 ετών,

γ) διαμορφώνει τα συστήματα εσωτερικής 
διαχείρισης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
στηρίζει τη δέουσα επιμέλεια στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, αναθέτοντας, μεταξύ 
άλλων, στο ανώτερο προσωπικό την 
ευθύνη της εποπτείας της διαδικασίας 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού καθώς και την τήρηση 
αρχείων για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «μεταξύ άλλων» συμπεριλαμβάνεται ώστε να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση των 
λεπτομερειών που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. Οι εταιρείες 
καλούνται να δομήσουν τα εσωτερικά τους συστήματα διαχείρισης όχι μόνο μέσω της ανάθεσης 
ευθυνών στο ανώτερο προσωπικό, αλλά και με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, βλέπε 
συμπληρωματικό έγγραφο για τον κασσίτερο, το βολφράμιο και το ταντάλιο, βήμα 1.Β. (σελίδα 
45).

Τροπολογία 296
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) θεσπίζει ένα σύστημα ελέγχων και 
διαφάνειας για την αλυσίδα εφοδιασμού 
πόρων, συμπεριλαμβανομένου του 
προσδιορισμού των παραγόντων του 
παραρτήματος ΙΙ στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, το οποίο μπορεί να 
εφαρμόζεται μέσω συμμετοχής σε 
προγράμματα που στηρίζονται στη 
βιομηχανία,

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε ορισμό του «μοντέλου πολιτικής για τις αλυσίδες εφοδιασμού» στο άρθρο 2.

Τροπολογία 297
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) θεσπίζει ένα σύστημα ελέγχων και 
διαφάνειας για την αλυσίδα εφοδιασμού 
πόρων, το οποίο περιλαμβάνει τον 
προσδιορισμό των παραγόντων του 
παραρτήματος Ια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και μπορεί να εφαρμόζεται 
κατά τη συμμετοχή σε προγράμματα που 
στηρίζονται στη βιομηχανία,

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε ορισμό του «μοντέλου πολιτικής για τις αλυσίδες εφοδιασμού» στο άρθρο 2.
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Τροπολογία 298
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενισχύει τις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει έναντι των προμηθευτών, 
ενσωματώνοντας την πολιτική του για την 
αλυσίδα εφοδιασμού στις συμβάσεις και 
τις συμφωνίες με τους προμηθευτές 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια,

δ) ενισχύει τις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει έναντι των προμηθευτών, 
ενσωματώνοντας, μεταξύ άλλων, την 
πολιτική του για την αλυσίδα εφοδιασμού 
στις συμβάσεις και τις συμφωνίες με τους 
προμηθευτές σύμφωνα με το μοντέλο 
πολιτικής για τις αλυσίδες εφοδιασμού,

Or. en

Τροπολογία 299
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενισχύει τις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει έναντι των προμηθευτών, 
ενσωματώνοντας την πολιτική του για την 
αλυσίδα εφοδιασμού στις συμβάσεις και 
τις συμφωνίες με τους προμηθευτές 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια,

δ) ενισχύει τις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει έναντι των προμηθευτών, 
ενσωματώνοντας, σε εθελοντική βάση και 
κατά περίπτωση, την πολιτική του για την 
αλυσίδα εφοδιασμού στις συμβάσεις και 
τις συμφωνίες με τους προμηθευτές 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να υποχρεώνονται, διά νόμου, οι εταιρείες, σε όλες τις πιθανές περιπτώσεις 
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που προβλέπονται κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, να συμπεριλαμβάνουν σε 
ορισμένες συμβάσεις συγκεκριμένες ρήτρες. Παρότι ενθαρρύνεται η τακτική αυτή, πρέπει να 
παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Τροπολογία 300
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενισχύει τις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει έναντι των προμηθευτών, 
ενσωματώνοντας την πολιτική του για την 
αλυσίδα εφοδιασμού στις συμβάσεις και 
τις συμφωνίες με τους προμηθευτές 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια,

δ) ενισχύει τις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει έναντι των προμηθευτών, 
ενσωματώνοντας, μεταξύ άλλων, την 
πολιτική του για την αλυσίδα εφοδιασμού 
στις συμβάσεις και τις συμφωνίες με τους 
προμηθευτές σύμφωνα με το μοντέλο 
πολιτικής για τις αλυσίδες εφοδιασμού,

Or. en

Τροπολογία 301
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενισχύει τις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει έναντι των προμηθευτών, 
ενσωματώνοντας την πολιτική του για την 
αλυσίδα εφοδιασμού στις συμβάσεις και 
τις συμφωνίες με τους προμηθευτές 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια,

δ) ενισχύει τις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει έναντι των προμηθευτών, 
ενσωματώνοντας, μεταξύ άλλων, την 
πολιτική του για την αλυσίδα εφοδιασμού 
στις συμβάσεις και τις συμφωνίες με τους 
προμηθευτές σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ 
των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ 
για τη δέουσα επιμέλεια, και βοηθά, κατά 
περίπτωση, τους προμηθευτές ως προς τη 
δημιουργία ικανοτήτων με στόχο τη 
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βελτίωση της διενέργειας της διαδικασίας 
δέουσας επιμέλειας,

Or. en

Τροπολογία 302
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εδραιώνει σε επίπεδο εταιρείας ένα 
μηχανισμό καταγγελιών ως σύστημα 
αφύπνισης και έγκαιρης προειδοποίησης ή 
παρέχει τέτοιο μηχανισμό μέσω 
συνεργατικών διακανονισμών με άλλες 
εταιρείες ή οργανισμούς, ή 
διευκολύνοντας την προσφυγή σε 
εξωτερικό εμπειρογνώμονα ή όργανο (π.χ. 
διαμεσολαβητή),

ε) εδραιώνει σε επίπεδο εταιρείας ή 
βιομηχανίας ένα μηχανισμό καταγγελιών 
ως σύστημα αφύπνισης και έγκαιρης 
προειδοποίησης, ή διευκολύνοντας την 
προσφυγή στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή,

Or. en

Τροπολογία 303
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εδραιώνει σε επίπεδο εταιρείας ένα 
μηχανισμό καταγγελιών ως σύστημα 
αφύπνισης και έγκαιρης προειδοποίησης ή 
παρέχει τέτοιο μηχανισμό μέσω 
συνεργατικών διακανονισμών με άλλες 
εταιρείες ή οργανισμούς, ή 
διευκολύνοντας την προσφυγή σε 
εξωτερικό εμπειρογνώμονα ή όργανο (π.χ. 
διαμεσολαβητή),

ε) εδραιώνει σε επίπεδο εταιρείας ή 
βιομηχανίας ένα μηχανισμό καταγγελιών 
ως σύστημα αφύπνισης και έγκαιρης 
προειδοποίησης,
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Or. en

Τροπολογία 304
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εδραιώνει σε επίπεδο εταιρείας ένα 
μηχανισμό καταγγελιών ως σύστημα 
αφύπνισης και έγκαιρης προειδοποίησης ή 
παρέχει τέτοιο μηχανισμό μέσω 
συνεργατικών διακανονισμών με άλλες 
εταιρείες ή οργανισμούς, ή 
διευκολύνοντας την προσφυγή σε 
εξωτερικό εμπειρογνώμονα ή όργανο (π.χ. 
διαμεσολαβητή),

ε) εδραιώνει σε επίπεδο εταιρείας ή 
βιομηχανίας ένα μηχανισμό καταγγελιών 
ως σύστημα αφύπνισης και έγκαιρης 
προειδοποίησης,

Or. en

Τροπολογία 305
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) όσον αφορά τα ορυκτά, εκτελεί 
αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody) ή 
σύστημα ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού, το οποίο παρέχει, με την 
απαραίτητη τεκμηρίωση, τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

διαγράφεται

i) περιγραφή του ορυκτού, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής του 
ονομασίας και του είδους,

ii) όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή 
του εισαγωγέα,

iii) χώρα προέλευσης των ορυκτών,
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(iv) ποσότητες και ημερομηνίες εξόρυξης, 
εκφρασμένες σε όγκο ή βάρος,

v) εφόσον τα ορυκτά προέρχονται από 
περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου, πρόσθετες πληροφορίες, όπως 
το ορυχείο προέλευσης των ορυκτών· 
τοποθεσίες όπου τα ορυκτά τυγχάνουν 
ενοποίησης, εμπορίας και επεξεργασίας· 
και φόρους, τέλη, δικαιώματα 
εκμετάλλευσης που καταβλήθηκαν, 
σύμφωνα με τις ειδικές συστάσεις για τις 
ανάντη επιχειρήσεις που καθορίζονται 
στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 
για τη δέουσα επιμέλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω αλλαγής στη σειρά. Βλέπε επόμενη παράγραφο.

Τροπολογία 306
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) όσον αφορά τα ορυκτά, εκτελεί 
αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody) ή 
σύστημα ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού, το οποίο παρέχει, με την 
απαραίτητη τεκμηρίωση, τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

διαγράφεται

i) περιγραφή του ορυκτού, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής του 
ονομασίας και του είδους,

ii) όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή 
του εισαγωγέα,
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iii) χώρα προέλευσης των ορυκτών,

(iv) ποσότητες και ημερομηνίες εξόρυξης, 
εκφρασμένες σε όγκο ή βάρος,

v) εφόσον τα ορυκτά προέρχονται από 
περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου, πρόσθετες πληροφορίες, όπως 
το ορυχείο προέλευσης των ορυκτών· 
τοποθεσίες όπου τα ορυκτά τυγχάνουν 
ενοποίησης, εμπορίας και επεξεργασίας· 
και φόρους, τέλη, δικαιώματα 
εκμετάλλευσης που καταβλήθηκαν, 
σύμφωνα με τις ειδικές συστάσεις για τις 
ανάντη επιχειρήσεις που καθορίζονται 
στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 
για τη δέουσα επιμέλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω αλλαγής στη σειρά. Βλέπε επόμενη παράγραφο.

Τροπολογία 307
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) όσον αφορά τα ορυκτά, εκτελεί 
αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody) ή 
σύστημα ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού, το οποίο παρέχει, με την 
απαραίτητη τεκμηρίωση, τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

στ) όσον αφορά τα ορυκτά, εκτελεί 
αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody) ή 
σύστημα ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού, συγκεντρώνει από τους 
προμηθευτές του και θέτει στη διάθεση 
των αρμόδιων αρχών του κράτους 
μέλους, με την απαραίτητη τεκμηρίωση, 
τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. de
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Τροπολογία 308
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) όσον αφορά τα ορυκτά, εκτελεί 
αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody) ή 
σύστημα ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού, το οποίο παρέχει, με την 
απαραίτητη τεκμηρίωση, τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

στ) εκτελεί αλυσίδα επιτήρησης (chain of 
custody) ή σύστημα ανιχνευσιμότητας της 
αλυσίδας εφοδιασμού, το οποίο παρέχει, 
με την απαραίτητη τεκμηρίωση, τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 309
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) περιγραφή του ορυκτού, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής του 
ονομασίας και του είδους,

i) περιγραφή του πόρου, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής 
ονομασίας και του είδους,

Or. en

Τροπολογία 310
Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) χώρα προέλευσης των ορυκτών, διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 311
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) χώρα προέλευσης των ορυκτών, iii) χώρα προέλευσης του πόρου,

Or. en

Τροπολογία 312
Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ποσότητες και ημερομηνίες εξόρυξης, 
εκφρασμένες σε όγκο ή βάρος,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 313
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ποσότητες και ημερομηνίες εξόρυξης, 
εκφρασμένες σε όγκο ή βάρος,

iv) ποσότητες και ημερομηνίες 
προμήθειας, εκφρασμένες σε όγκο ή 
βάρος,

Or. en
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Τροπολογία 314
Jarosław Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) εφόσον τα ορυκτά προέρχονται από 
περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου, πρόσθετες πληροφορίες, όπως 
το ορυχείο προέλευσης των ορυκτών· 
τοποθεσίες όπου τα ορυκτά τυγχάνουν 
ενοποίησης, εμπορίας και επεξεργασίας· 
και φόρους, τέλη, δικαιώματα 
εκμετάλλευσης που καταβλήθηκαν, 
σύμφωνα με τις ειδικές συστάσεις για τις 
ανάντη επιχειρήσεις που καθορίζονται 
στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 
για τη δέουσα επιμέλεια.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 315
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) εφόσον τα ορυκτά προέρχονται από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου, πρόσθετες 
πληροφορίες, όπως το ορυχείο προέλευσης
των ορυκτών· τοποθεσίες όπου τα ορυκτά
τυγχάνουν ενοποίησης, εμπορίας και 
επεξεργασίας· και φόρους, τέλη, 
δικαιώματα εκμετάλλευσης που 
καταβλήθηκαν, σύμφωνα με τις ειδικές 
συστάσεις για τις ανάντη επιχειρήσεις που 
καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

v) εφόσον οι πόροι προέρχονται από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου, πρόσθετες 
πληροφορίες, όπως ο τόπος προέλευσης· 
τοποθεσίες όπου οι πόροι τυγχάνουν 
ενοποίησης, εμπορίας και επεξεργασίας· 
και φόρους, τέλη, δικαιώματα 
εκμετάλλευσης που καταβλήθηκαν, 
σύμφωνα με τις ειδικές συστάσεις για τις 
ανάντη επιχειρήσεις που καθορίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια.
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Or. en

Τροπολογία 316
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) όσον αφορά τα μέταλλα, χρησιμοποιεί 
αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody) ή 
σύστημα ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού, το οποίο παρέχει, με την 
απαραίτητη τεκμηρίωση, τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

διαγράφεται

i) περιγραφή του μετάλλου, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής του 
ονομασίας και του είδους,

ii) όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή 
του εισαγωγέα,

iii) επωνυμία και διεύθυνση των 
μεταλλουργείων ή των εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού 
του εισαγωγέα,

(iv) αρχεία των αναφορών από τους 
ελέγχους τρίτων μερών σε μεταλλουργεία 
και εγκαταστάσεις εξευγενισμού,

v) χώρες προέλευσης των ορυκτών στην 
αλυσίδα εφοδιασμού των μεταλλουργείων 
ή των εγκαταστάσεων εξευγενισμού,

vi) όταν τα μέταλλα βασίζονται σε ορυκτά 
που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων ή περιοχές υψηλού 
κινδύνου, παρέχονται πρόσθετες 
πληροφορίες σύμφωνα με τις ειδικές 
συστάσεις για τις κατάντη εταιρείες όπως 
καθορίζονται στις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι πλέον απαραίτητο, διότι το τροποποιημένο εδάφιο στ καλύπτει αμφότερα τα ζητήματα 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 317
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) όσον αφορά τα μέταλλα, χρησιμοποιεί 
αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody) ή 
σύστημα ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού, το οποίο παρέχει, με την 
απαραίτητη τεκμηρίωση, τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

διαγράφεται

i) περιγραφή του μετάλλου, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής του 
ονομασίας και του είδους,

ii) όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή 
του εισαγωγέα,

iii) επωνυμία και διεύθυνση των 
μεταλλουργείων ή των εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού 
του εισαγωγέα,

(iv) αρχεία των αναφορών από τους 
ελέγχους τρίτων μερών σε μεταλλουργεία 
και εγκαταστάσεις εξευγενισμού,

v) χώρες προέλευσης των ορυκτών στην 
αλυσίδα εφοδιασμού των μεταλλουργείων 
ή των εγκαταστάσεων εξευγενισμού,

vi) όταν τα μέταλλα βασίζονται σε ορυκτά 
που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων ή περιοχές υψηλού 
κινδύνου, παρέχονται πρόσθετες 
πληροφορίες σύμφωνα με τις ειδικές 
συστάσεις για τις κατάντη εταιρείες όπως 
καθορίζονται στις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
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επιμέλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πλέον απαραίτητο, διότι το τροποποιημένο εδάφιο στ καλύπτει αμφότερα τα ζητήματα 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 318
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) όσον αφορά τα μέταλλα, χρησιμοποιεί 
αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody) ή 
σύστημα ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού, το οποίο παρέχει, με την 
απαραίτητη τεκμηρίωση, τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

διαγράφεται

i) περιγραφή του μετάλλου, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής του 
ονομασίας και του είδους,

ii) όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή 
του εισαγωγέα,

iii) επωνυμία και διεύθυνση των 
μεταλλουργείων ή των εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού 
του εισαγωγέα,

(iv) αρχεία των αναφορών από τους 
ελέγχους τρίτων μερών σε μεταλλουργεία 
και εγκαταστάσεις εξευγενισμού,

v) χώρες προέλευσης των ορυκτών στην 
αλυσίδα εφοδιασμού των μεταλλουργείων 
ή των εγκαταστάσεων εξευγενισμού,

vi) όταν τα μέταλλα βασίζονται σε ορυκτά 
που προέρχονται από περιοχές 
συγκρούσεων ή περιοχές υψηλού 
κινδύνου, παρέχονται πρόσθετες 
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πληροφορίες σύμφωνα με τις ειδικές 
συστάσεις για τις κατάντη εταιρείες όπως 
καθορίζονται στις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια.

Or. en

Τροπολογία 319
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πέραν από τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, οι φορείς 
του παραρτήματος ΙΙ εκτελούν αλυσίδα 
επιτήρησης (chain of custody) ή σύστημα 
ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού, το οποίο παρέχει, με την 
απαραίτητη τεκμηρίωση, τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

i) περιγραφή του πόρου, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής του 
ονομασίας και του είδους,

ii) όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή 
στους φορείς του παραρτήματος ΙΙ,

iii) χώρα προέλευσης του πόρου,

(iv) ποσότητες και ημερομηνίες εξόρυξης, 
εκφρασμένες σε όγκο ή βάρος,

v) εφόσον οι πόροι προέρχονται από 
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού 
κινδύνου που αναφέρονται στο 
παράρτημα V, πρόσθετες πληροφορίες, 
όπως οι εγκαταστάσεις εξόρυξης· 
τοποθεσίες όπου οι πόροι τυγχάνουν 
ενοποίησης, εμπορίας και επεξεργασίας· 
και φόρους, τέλη, δικαιώματα 
εκμετάλλευσης που καταβλήθηκαν, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις στην παράγραφο αυτή αντανακλούν το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον 
αφορά τις εταιρείες και τους πόρους και διασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στα 
εδάφια i) έως v) εφαρμόζονται σε όλα τα μεταλλουργεία, τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού και 
τους άλλους φορείς που μπορούν να λειτουργήσουν ως σημεία συμφόρησης των αλυσίδων 
εφοδιασμού και τα οποία προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία 320
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πέραν από τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, οι φορείς 
του παραρτήματος Ια εκτελούν αλυσίδα 
επιτήρησης (chain of custody) ή σύστημα 
ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού, το οποίο παρέχει, με την 
απαραίτητη τεκμηρίωση, τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

i) περιγραφή του πόρου, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής του 
ονομασίας και του είδους,

ii) όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή 
στους φορείς του παραρτήματος Ια,

iii) χώρα προέλευσης του πόρου,

(iv) ποσότητες και ημερομηνίες εξόρυξης, 
εκφρασμένες σε όγκο ή βάρος,

v) εφόσον οι πόροι προέρχονται από 
περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου, πρόσθετες πληροφορίες, όπως 
οι εγκαταστάσεις εξόρυξης· τοποθεσίες 
όπου οι πόροι τυγχάνουν ενοποίησης, 
εμπορίας και επεξεργασίας· και φόρους, 
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τέλη, δικαιώματα εκμετάλλευσης που 
καταβλήθηκαν, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της παρούσας παραγράφου αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά 
τις εταιρείες και τους πόρους και διασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στα εδάφια 
i) έως v) εφαρμόζονται σε όλα τα μεταλλουργεία, τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού και τους 
άλλους φορείς που μπορούν να λειτουργήσουν ως σημεία συμφόρησης των αλυσίδων 
εφοδιασμού και τα οποία προσδιορίζονται στο παράρτημα Ια.

Τροπολογία 321
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένας φορέας μπορεί εύλογα να 
συμπεράνει ότι τα καλυπτόμενα προϊόντα 
προέρχονται αποκλειστικά από 
ανακυκλωμένους πόρους, προβαίνει σε:

α) δημοσιοποίηση του προσδιορισμού 
τους· και

β) επαρκή περιγραφή των μέτρων 
δέουσας επιμέλειας που εφαρμόστηκαν 
για τον οικείο προσδιορισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε ορισμό των ανακυκλωμένων υλικών στο άρθρο 2.

Τροπολογία 322
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένας φορέας μπορεί εύλογα να 
συμπεράνει ότι τα καλυπτόμενα προϊόντα 
προέρχονται αποκλειστικά από 
ανακυκλωμένους πόρους, προβαίνει σε:

α) δημοσιοποίηση του προσδιορισμού 
τους· και

β) επαρκή περιγραφή των μέτρων 
δέουσας επιμέλειας που εφαρμόστηκαν 
για τον οικείο προσδιορισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε ορισμό των ανακυκλωμένων υλικών στο άρθρο 2.

Τροπολογία 323
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α

Όλοι οι κατάντη φορείς συμμορφώνονται 
με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α) έως ε) του 
παρόντος άρθρου και θεσπίζουν ένα 
σύστημα ελέγχων και διαφάνειας για την 
αλυσίδα εφοδιασμού πόρων σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 
για τη δέουσα επιμέλεια, με στόχο, μεταξύ 
άλλων, τον προσδιορισμό των ανάντη 
παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού, 
το οποίο μπορεί να εφαρμόζεται μέσω 
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συμμετοχής σε προγράμματα που 
στηρίζονται στη βιομηχανία.

Or. en

Τροπολογία 324
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4β

Όταν ένας ανάντη και ένας κατάντη 
φορέας μπορεί εύλογα να συμπεράνει ότι 
οι πόροι προέρχονται αποκλειστικά από 
ανακυκλωμένους ή άχρηστους πόρους, 
προβαίνει σε:

α) δημοσιοποίηση του προσδιορισμού 
τους· και

β) επαρκή περιγραφή των μέτρων 
δέουσας επιμέλειας που εφαρμόστηκαν 
για τον οικείο προσδιορισμό.

Or. en

Τροπολογία 325
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια, κάθε φορέας προσδιορίζει και 
αξιολογεί τους κινδύνους στην οικεία 
αλυσίδα εφοδιασμού πόρων, σύμφωνα με 
το άρθρο 4, και:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε «υπεύθυνο εισαγωγέα ορυκτών ή μεταλλευμάτων» στην αρχή της παραγράφου 1 
αντικαταστάθηκε από τον όρο «κάθε φορέας». Με τον τρόπο αυτό, οι υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στα εδάφια i) έως iv) επεκτείνονται σε όλους τους «φορείς», γεγονός που 
αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες. Οι υπόλοιπες αλλαγές 
ανταποκρίνονται στη διατύπωση που χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 
για τη δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία 326
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια, κάθε φορέας προσδιορίζει και 
αξιολογεί τους κινδύνους στην οικεία 
αλυσίδα εφοδιασμού πόρων, σύμφωνα με 
το άρθρο 4, και:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε «υπεύθυνο εισαγωγέα ορυκτών ή μεταλλευμάτων» στην αρχή της παραγράφου 1 
αντικαταστάθηκε από τον όρο «κάθε φορέας». Με τον τρόπο αυτό, οι υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στα εδάφια i) έως iv) επεκτείνονται σε όλους τους «φορείς», γεγονός που 
αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες. Οι υπόλοιπες αλλαγές 
ανταποκρίνονται στη διατύπωση που χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 
για τη δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία 327
Joachim Schuster
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή 
μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού:

1. Ο εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων 
εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού:

Or. de

Τροπολογία 328
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια, κάθε ανάντη φορέας:

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι αλλαγές στο άρθρο 5 έχουν ως στόχο να αντικατοπτρίζεται το ευρύτερο πεδίο 
εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες διασφαλίζοντας παράλληλα ότι μόνο οι ανάντη φορείς 
υπόκεινται σε ανάντη υποχρεώσεις σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και ότι 
οι κατάντη επιχειρήσεις υπόκεινται μόνο σε ευέλικτες κατάντη υποχρεώσεις ανάλογα με το 
μέγεθός τους.

Τροπολογία 329
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή 
μεταλλευμάτων εντός του πεδίου 

1. Ο υπεύθυνος φορέας ορυκτών ή 
μεταλλευμάτων εντός του πεδίου 
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εφαρμογής του παρόντος κανονισμού: εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:

Or. en

Τροπολογία 330
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορίζει και αξιολογεί τους 
κινδύνους δυσμενών επιπτώσεων στην 
αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών, με βάση 
τις πληροφορίες που παρέχονται στο 
άρθρο 4, σύμφωνα τα πρότυπα της 
πολιτικής της αλυσίδας εφοδιασμού που 
συνάδει με το παράρτημα II και τις 
συστάσεις δέουσας επιμέλειας των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 331
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορίζει και αξιολογεί τους 
κινδύνους δυσμενών επιπτώσεων στην 
αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών, με βάση 
τις πληροφορίες που παρέχονται στο 
άρθρο 4, σύμφωνα τα πρότυπα της 
πολιτικής της αλυσίδας εφοδιασμού που 
συνάδει με το παράρτημα II και τις 
συστάσεις δέουσας επιμέλειας των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 

διαγράφεται
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τη δέουσα επιμέλεια,

Or. en

Τροπολογία 332
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορίζει και αξιολογεί τους 
κινδύνους δυσμενών επιπτώσεων στην 
αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών, με βάση 
τις πληροφορίες που παρέχονται στο 
άρθρο 4, σύμφωνα τα πρότυπα της 
πολιτικής της αλυσίδας εφοδιασμού που 
συνάδει με το παράρτημα II και τις 
συστάσεις δέουσας επιμέλειας των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια,

α) προσδιορίζει και αξιολογεί τους 
κινδύνους δυσμενών επιπτώσεων στην 
αλυσίδα εφοδιασμού υπό το πρίσμα των 
προτύπων της πολιτικής της αλυσίδας 
εφοδιασμού και των υποχρεώσεων 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού,

Or. en

Τροπολογία 333
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εφαρμόζει στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που 
προσδιορίστηκαν, σχεδιασμένη κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνει ή να 
μετριάζει τις δυσμενείς επιπτώσεις με 
τους εξής τρόπους:

β) εφαρμόζει στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που 
προσδιορίστηκαν, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια, μεταξύ άλλων με 
τους εξής τρόπους:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αλλαγή ανταποκρίνεται στη διατύπωση που χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία 334
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εφαρμόζει στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που 
προσδιορίστηκαν, σχεδιασμένη κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνει ή να 
μετριάζει τις δυσμενείς επιπτώσεις με 
τους εξής τρόπους:

β) εφαρμόζει στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που 
προσδιορίστηκαν, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια, μεταξύ άλλων με 
τους εξής τρόπους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή ανταποκρίνεται στη διατύπωση που χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία 335
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εφαρμόζει στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που 
προσδιορίστηκαν, σχεδιασμένη κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνει ή να 
μετριάζει τις δυσμενείς επιπτώσεις με 

β) εφαρμόζει στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που 
προσδιορίστηκαν, μεταξύ άλλων, με τους 
εξής τρόπους:
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τους εξής τρόπους:

Or. en

Τροπολογία 336
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) αναφέροντας τα ευρήματα της 
αξιολόγησης κινδύνων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού στην καθορισμένη ανώτερη 
διοικητική μονάδα,

i) αναφέροντας τα ευρήματα της 
αξιολόγησης κινδύνων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού στην καθορισμένη ανώτερη 
διοικητική μονάδα του φορέα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή ανταποκρίνεται στη διατύπωση που χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία 337
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) αναφέροντας τα ευρήματα της 
αξιολόγησης κινδύνων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού στην καθορισμένη ανώτερη 
διοικητική μονάδα,

i) αναφέροντας τα ευρήματα της 
αξιολόγησης κινδύνων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού στην καθορισμένη ανώτερη 
διοικητική μονάδα του φορέα,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αλλαγή ανταποκρίνεται στη διατύπωση που χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία 338
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) θεσπίζοντας μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου, σύμφωνα με το παράρτημα II 
και τις συστάσεις δέουσας επιμέλειας του 
ΟΟΣΑ στις κατευθυντήριες γραμμές 
δέουσας επιμέλειας, λαμβάνοντας υπόψη 
την ικανότητα επιρροής του, και λαμβάνει, 
όπου χρειάζεται, μέτρα για να ασκήσει 
πίεση στους προμηθευτές που μπορούν πιο 
αποτελεσματικά να προλάβουν ή να 
μετριάσουν τους προσδιορισμένους 
κινδύνους, καθιστώντας εφικτό είτε

ii) καταρτίζοντας και εγκρίνοντας σχέδιο
διαχείρισης κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη 
την ικανότητα επιρροής του, και 
λαμβάνοντας, όπου χρειάζεται, μέτρα για 
να αυξήσει τη μόχλευση στους 
προμηθευτές που μπορούν πιο 
αποτελεσματικά να προλάβουν ή να 
μετριάσουν τους προσδιορισμένους 
κινδύνους, καθιστώντας εφικτό είτε

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή ανταποκρίνεται στη διατύπωση που χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία 339
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) θεσπίζοντας μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου, σύμφωνα με το παράρτημα II 

ii) καταρτίζοντας και εγκρίνοντας σχέδιο
διαχείρισης κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη 
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και τις συστάσεις δέουσας επιμέλειας του 
ΟΟΣΑ στις κατευθυντήριες γραμμές 
δέουσας επιμέλειας, λαμβάνοντας υπόψη 
την ικανότητα επιρροής του, και λαμβάνει, 
όπου χρειάζεται, μέτρα για να ασκήσει 
πίεση στους προμηθευτές που μπορούν πιο 
αποτελεσματικά να προλάβουν ή να 
μετριάσουν τους προσδιορισμένους 
κινδύνους, καθιστώντας εφικτό είτε

την ικανότητα επιρροής του, και 
λαμβάνοντας, όπου χρειάζεται, μέτρα για 
να αυξήσει τη μόχλευση στους 
προμηθευτές που μπορούν πιο 
αποτελεσματικά να προλάβουν ή να 
μετριάσουν τους προσδιορισμένους 
κινδύνους, καθιστώντας εφικτό είτε

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή ανταποκρίνεται στη διατύπωση που χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία 340
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) θεσπίζοντας μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου, σύμφωνα με το παράρτημα II 
και τις συστάσεις δέουσας επιμέλειας του 
ΟΟΣΑ στις κατευθυντήριες γραμμές 
δέουσας επιμέλειας, λαμβάνοντας υπόψη 
την ικανότητα επιρροής του, και λαμβάνει, 
όπου χρειάζεται, μέτρα για να ασκήσει 
πίεση στους προμηθευτές που μπορούν πιο 
αποτελεσματικά να προλάβουν ή να 
μετριάσουν τους προσδιορισμένους 
κινδύνους, καθιστώντας εφικτό είτε

ii) καταρτίζοντας και εγκρίνοντας σχέδιο
διαχείρισης κινδύνων, σύμφωνα με το 
παράρτημα II και τις συστάσεις δέουσας 
επιμέλειας του ΟΟΣΑ στις κατευθυντήριες 
γραμμές δέουσας επιμέλειας, λαμβάνοντας 
υπόψη την ικανότητα επιρροής του, και 
λαμβάνοντας, όπου χρειάζεται, μέτρα για 
να αυξήσει τη μόχλευση στους 
προμηθευτές που μπορούν πιο 
αποτελεσματικά να προλάβουν ή να 
μετριάσουν τους προσδιορισμένους 
κινδύνους, καθιστώντας εφικτό είτε

Or. en

Τροπολογία 341
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κάθε φορέας, πλην των φορέων του 
παραρτήματος ΙΙ, προσδιορίζει και 
αξιολογεί τους κινδύνους στην οικεία 
αλυσίδα εφοδιασμού πόρων σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, με τους εξής τρόπους:

α) προσδιορίζοντας, αφού καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια, τους 
παράγοντες του παραρτήματος ΙΙ στην 
αλυσίδα εφοδιασμού των πόρων του,

β) αξιολογώντας, αφού καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια, τις πρακτικές 
δέουσας επιμέλειας των παραγόντων του 
παραρτήματος II που προσδιορίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α) 
ανωτέρω, με βάση όλες τις διαθέσιμες 
ελεγμένες εκθέσεις ή/και, κατά 
περίπτωση, άλλες σχετικές πληροφορίες,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να περιγράψει τον τρόπο διενέργειας του προσδιορισμού 
και της αξιολόγησης των κινδύνων από τους φορείς στα τελευταία στάδια της αλυσίδας 
εφοδιασμού, πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ΜΜΕ. Η τροπολογία διασφαλίζει ότι 
για τις μικρότερες εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στους φορείς του παραρτήματος ΙΙ, η 
δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 5 μπορεί να ασκηθεί με την απόκτηση ελεγμένων 
εκθέσεων από τα προσδιοριζόμενα σημεία συμφόρησης, όταν αυτά είναι διαθέσιμα, και τον 
έλεγχό τους. Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιούνται και άλλες 
πληροφορίες.

Τροπολογία 342
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κάθε φορέας, πλην των φορέων του 
παραρτήματος Ια, προσδιορίζει και 
αξιολογεί τους κινδύνους στην οικεία 
αλυσίδα εφοδιασμού πόρων, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 με τους εξής τρόπους:

α) προσδιορίζοντας, αφού καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια, τους 
παράγοντες του παραρτήματος Ια στην 
αλυσίδα εφοδιασμού των πόρων του,

β) αξιολογώντας, αφού καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια, τις πρακτικές 
δέουσας επιμέλειας των παραγόντων του 
παραρτήματος Iα που προσδιορίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) 
ανωτέρω, με βάση όλες τις διαθέσιμες 
ελεγμένες εκθέσεις ελέγχου ή/και, 
ανάλογα με την περίπτωση, άλλες 
σχετικές πληροφορίες,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να περιγράψει τον τρόπο διενέργειας του προσδιορισμού 
και της αξιολόγησης των κινδύνων από τους φορείς στα τελευταία στάδια της αλυσίδας 
εφοδιασμού, πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ΜΜΕ. Η τροπολογία διασφαλίζει ότι 
για τις μικρότερες εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στους φορείς του παραρτήματος Ια, η 
δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 5 μπορεί να ασκηθεί με την απόκτηση ελεγμένων 
εκθέσεων από τα προσδιοριζόμενα σημεία συμφόρησης, όταν αυτά είναι διαθέσιμα, και τον 
έλεγχό τους. Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιούνται και άλλες 
πληροφορίες.

Τροπολογία 343
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ένας υπεύθυνος εισαγωγέας
καταβάλλει προσπάθειες μετριασμού των 

2. Εάν ένας φορέας του παραρτήματος ΙΙ
καταβάλλει προσπάθειες μετριασμού των 
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κινδύνων ή έχει αναστείλει προσωρινά τις 
εμπορικές συναλλαγές, διαβουλεύεται με 
τους προμηθευτές και τα μέρη που 
επηρεάζονται, συμπεριλαμβανομένων 
τοπικών και κεντρικών κυβερνητικών 
αρχών, διεθνών οργανισμών ή 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και επηρεαζόμενων τρίτων μερών, και 
καταλήγει σε μία στρατηγική για τον 
μετρήσιμο περιορισμό των κινδύνων στο 
σχέδιο διαχείρισής τους.

κινδύνων ή έχει αναστείλει προσωρινά τις 
εμπορικές συναλλαγές, διαβουλεύεται, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, με 
τους προμηθευτές και τα μέρη που 
επηρεάζονται, συμπεριλαμβανομένων 
τοπικών και κεντρικών κυβερνητικών 
αρχών, διεθνών οργανισμών ή 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και επηρεαζόμενων τρίτων μερών, και 
καταλήγει σε μία στρατηγική για τον 
μετρήσιμο περιορισμό των κινδύνων στο 
σχέδιο διαχείρισής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή περιορίζει την υποχρέωση αυτή σε μεταλλουργεία, εγκαταστάσεις εξευγενισμού και 
άλλα σημεία συμφόρησης που προσδιορίζονται από την Επιτροπή («φορείς του παραρτήματος 
ΙΙ»). Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους φορείς του παραρτήματος ΙΙ είναι σημαντικά 
ευρύτερες από εκείνες που βαρύνουν τους άλλους φορείς, πράγμα που αντανακλά τη θέση τους 
στην αλυσίδα εφοδιασμού και την ικανότητά τους να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια μέχρι 
και στον τόπο προμήθειας. Η αναφορά στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια απαιτεί από τον φορέα να διαβουλεύεται με τις οντότητες που απαριθμούνται και να 
καταλήγει σε μια στρατηγική για τον μετριασμό του κινδύνου.

Τροπολογία 344
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ένας υπεύθυνος εισαγωγέας
καταβάλλει προσπάθειες μετριασμού των 
κινδύνων ή έχει αναστείλει προσωρινά τις 
εμπορικές συναλλαγές, διαβουλεύεται με 
τους προμηθευτές και τα μέρη που 
επηρεάζονται, συμπεριλαμβανομένων 
τοπικών και κεντρικών κυβερνητικών 
αρχών, διεθνών οργανισμών ή 

2. Εάν ένας φορέας του παραρτήματος Ια
καταβάλλει προσπάθειες μετριασμού των 
κινδύνων ή έχει αναστείλει προσωρινά τις 
εμπορικές συναλλαγές, διαβουλεύεται, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, με 
τους προμηθευτές και τα μέρη που 
επηρεάζονται, συμπεριλαμβανομένων 
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οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και επηρεαζόμενων τρίτων μερών, και 
καταλήγει σε μία στρατηγική για τον
μετρήσιμο περιορισμό των κινδύνων στο 
σχέδιο διαχείρισής τους.

τοπικών και κεντρικών κυβερνητικών 
αρχών, διεθνών οργανισμών ή 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και επηρεαζόμενων τρίτων μερών, και 
καταλήγει σε μία στρατηγική για τον 
μετρήσιμο περιορισμό των κινδύνων στο 
σχέδιο διαχείρισής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή περιορίζει την υποχρέωση αυτή σε μεταλλουργεία, εγκαταστάσεις εξευγενισμού και 
άλλα σημεία συμφόρησης που προσδιορίζονται από την Επιτροπή («φορείς του παραρτήματος 
Ια»). Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους φορείς του παραρτήματος Ια είναι σημαντικά 
ευρύτερες από εκείνες που βαρύνουν τους άλλους φορείς, γεγονός που αντανακλά τη θέση τους 
στην αλυσίδα εφοδιασμού και την ικανότητά τους να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια μέχρι 
και στον τόπο προμήθειας. Η αναφορά στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια συνεπάγεται την υποχρέωση του φορέα να διαβουλεύεται με τις οντότητες που 
απαριθμούνται και να συμφωνεί σε μια στρατηγική για τον μετριασμό του κινδύνου.

Τροπολογία 345
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ένας υπεύθυνος εισαγωγέας 
καταβάλλει προσπάθειες μετριασμού των 
κινδύνων ή έχει αναστείλει προσωρινά τις 
εμπορικές συναλλαγές, διαβουλεύεται με 
τους προμηθευτές και τα μέρη που 
επηρεάζονται, συμπεριλαμβανομένων 
τοπικών και κεντρικών κυβερνητικών 
αρχών, διεθνών οργανισμών ή 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και επηρεαζόμενων τρίτων μερών, και 
καταλήγει σε μία στρατηγική για τον 
μετρήσιμο περιορισμό των κινδύνων στο 
σχέδιο διαχείρισής τους.

2. Εάν ένας εισαγωγέας καταβάλλει 
προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων ή 
έχει αναστείλει προσωρινά τις εμπορικές 
συναλλαγές, διαβουλεύεται με τους 
προμηθευτές και τα μέρη που 
επηρεάζονται, συμπεριλαμβανομένων 
τοπικών και κεντρικών κυβερνητικών 
αρχών, διεθνών οργανισμών ή 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και επηρεαζόμενων τρίτων μερών, και 
καταλήγει σε μία στρατηγική για τον 
μετρήσιμο περιορισμό των κινδύνων στο 
σχέδιο διαχείρισής τους.

Or. de
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Τροπολογία 346
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ένας υπεύθυνος εισαγωγέας
καταβάλλει προσπάθειες μετριασμού των 
κινδύνων ή έχει αναστείλει προσωρινά τις 
εμπορικές συναλλαγές, διαβουλεύεται με 
τους προμηθευτές και τα μέρη που 
επηρεάζονται, συμπεριλαμβανομένων 
τοπικών και κεντρικών κυβερνητικών 
αρχών, διεθνών οργανισμών ή 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και επηρεαζόμενων τρίτων μερών, και 
καταλήγει σε μία στρατηγική για τον 
μετρήσιμο περιορισμό των κινδύνων στο 
σχέδιο διαχείρισής τους.

2. Εάν ένας ανάντη φορέας καταβάλλει 
προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων ή 
έχει αναστείλει προσωρινά τις εμπορικές 
συναλλαγές, διαβουλεύεται, σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 
για τη δέουσα επιμέλεια, με τους 
προμηθευτές και τα μέρη που 
επηρεάζονται, συμπεριλαμβανομένων 
τοπικών και κεντρικών κυβερνητικών 
αρχών, διεθνών οργανισμών ή 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και επηρεαζόμενων τρίτων μερών, και 
καταλήγει σε μία στρατηγική για τον 
μετρήσιμο περιορισμό των κινδύνων στο 
σχέδιο διαχείρισής τους.

Or. en

Τροπολογία 347
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ένας υπεύθυνος εισαγωγέας
καταβάλλει προσπάθειες μετριασμού των 
κινδύνων ή έχει αναστείλει προσωρινά τις 
εμπορικές συναλλαγές, διαβουλεύεται με 
τους προμηθευτές και τα μέρη που 
επηρεάζονται, συμπεριλαμβανομένων 
τοπικών και κεντρικών κυβερνητικών 
αρχών, διεθνών οργανισμών ή 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

2. Εάν ένας υπεύθυνος φορέας καταβάλλει 
προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων ή 
έχει αναστείλει προσωρινά τις εμπορικές 
συναλλαγές, διαβουλεύεται με τους 
προμηθευτές και τα μέρη που 
επηρεάζονται, συμπεριλαμβανομένων 
τοπικών και κεντρικών κυβερνητικών 
αρχών, διεθνών οργανισμών ή 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
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και επηρεαζόμενων τρίτων μερών, και 
καταλήγει σε μία στρατηγική για τον 
μετρήσιμο περιορισμό των κινδύνων στο 
σχέδιο διαχείρισής τους.

και επηρεαζόμενων τρίτων μερών, και 
καταλήγει σε μία στρατηγική για τον 
μετρήσιμο περιορισμό των κινδύνων στο 
σχέδιο διαχείρισής τους.

Or. en

Τροπολογία 348
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να συμπεριλάβει στο 
σχέδιο διαχείρισης κινδύνων στρατηγικές 
μετριασμού κατάλληλες για περιοχές 
συγκρούσεων και περιοχές υψηλού 
κινδύνου, ο υπεύθυνος εισαγωγέας 
βασίζεται στα μέτρα και τους δείκτες που 
περιγράφονται στο παράρτημα III των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια και μετρά τη 
σταδιακή βελτίωση.

3. Προκειμένου να συμπεριλάβει στο 
σχέδιο διαχείρισης κινδύνων στρατηγικές 
μετριασμού κατάλληλες για περιοχές 
συγκρούσεων και περιοχές υψηλού 
κινδύνου, κάθε φορέας του 
παραρτήματος ΙΙ αξιοποιεί τα μέτρα και 
τους δείκτες που περιγράφονται στο 
παράρτημα III των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια και μετρά τη σταδιακή 
βελτίωση, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως παραπάνω. Οι αλλαγές αντανακλούν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και την 
αλλαγή στο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες. Οι υποχρεώσεις αυτές περιορίζονται 
πλέον σε μεταλλουργεία, εγκαταστάσεις εξευγενισμού και άλλα σημεία συμφόρησης που 
προσδιορίζονται από την Επιτροπή (βλ. ορισμό του φορέα του παραρτήματος ΙΙ).

Τροπολογία 349
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να συμπεριλάβει στο 
σχέδιο διαχείρισης κινδύνων στρατηγικές 
μετριασμού κατάλληλες για περιοχές 
συγκρούσεων και περιοχές υψηλού 
κινδύνου, ο υπεύθυνος εισαγωγέας 
βασίζεται στα μέτρα και τους δείκτες που 
περιγράφονται στο παράρτημα III των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια και μετρά τη 
σταδιακή βελτίωση.

3. Προκειμένου να συμπεριλάβει στο 
σχέδιο διαχείρισης κινδύνων στρατηγικές 
μετριασμού κατάλληλες για περιοχές 
συγκρούσεων και περιοχές υψηλού 
κινδύνου, κάθε φορέας του 
παραρτήματος Ια αξιοποιεί τα μέτρα και 
τους δείκτες που περιγράφονται στο 
παράρτημα III των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια και μετρά τη σταδιακή 
βελτίωση, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως παραπάνω. Οι αλλαγές αντανακλούν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και την 
αλλαγή στο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες. Οι υποχρεώσεις αυτές περιορίζονται 
πλέον σε μεταλλουργεία, εγκαταστάσεις εξευγενισμού και άλλα σημεία συμφόρησης που 
προσδιορίζονται από την Επιτροπή (βλ. ορισμό του φορέα του παραρτήματος Ια).

Τροπολογία 350
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να συμπεριλάβει στο 
σχέδιο διαχείρισης κινδύνων στρατηγικές 
μετριασμού κατάλληλες για περιοχές 
συγκρούσεων και περιοχές υψηλού 
κινδύνου, ο υπεύθυνος εισαγωγέας 
βασίζεται στα μέτρα και τους δείκτες που 
περιγράφονται στο παράρτημα III των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια και μετρά τη 

3. Προκειμένου να συμπεριλάβει στο 
σχέδιο διαχείρισης κινδύνων στρατηγικές 
μετριασμού κατάλληλες για περιοχές 
συγκρούσεων και περιοχές υψηλού 
κινδύνου, ο εισαγωγέας βασίζεται στα 
μέτρα και τους δείκτες που περιγράφονται 
στο παράρτημα III των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια και μετρά τη σταδιακή 
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σταδιακή βελτίωση. βελτίωση.

Or. de

Τροπολογία 351
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να συμπεριλάβει στο 
σχέδιο διαχείρισης κινδύνων στρατηγικές 
μετριασμού κατάλληλες για περιοχές 
συγκρούσεων και περιοχές υψηλού 
κινδύνου, ο υπεύθυνος εισαγωγέας 
βασίζεται στα μέτρα και τους δείκτες που 
περιγράφονται στο παράρτημα III των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια και μετρά τη 
σταδιακή βελτίωση.

3. Προκειμένου να συμπεριλάβει στο 
σχέδιο διαχείρισης κινδύνων στρατηγικές 
μετριασμού κατάλληλες για περιοχές 
συγκρούσεων και περιοχές υψηλού 
κινδύνου, ο ανάντη φορέας αξιοποιεί τα
μέτρα και τους δείκτες που περιγράφονται 
στο παράρτημα III των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια και μετρά τη σταδιακή 
βελτίωση.

Or. en

Τροπολογία 352
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να συμπεριλάβει στο 
σχέδιο διαχείρισης κινδύνων στρατηγικές 
μετριασμού κατάλληλες για περιοχές 
συγκρούσεων και περιοχές υψηλού 
κινδύνου, ο υπεύθυνος εισαγωγέας
βασίζεται στα μέτρα και τους δείκτες που 
περιγράφονται στο παράρτημα III των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια και μετρά τη 
σταδιακή βελτίωση.

3. Προκειμένου να συμπεριλάβει στο 
σχέδιο διαχείρισης κινδύνων στρατηγικές 
μετριασμού κατάλληλες για περιοχές 
συγκρούσεων και περιοχές υψηλού 
κινδύνου, ο υπεύθυνος φορέας βασίζεται 
στα μέτρα και τους δείκτες που 
περιγράφονται στο παράρτημα III των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια και μετρά τη 
σταδιακή βελτίωση.
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Or. en

Τροπολογία 353
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κατάντη φορέας προσδιορίζει και 
αξιολογεί τους κινδύνους στην οικεία 
αλυσίδα εφοδιασμού πόρων, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο α) με τους εξής 
τρόπους:

α) προσδιορίζοντας, αφού καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια, τους ανάντη 
παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού 
των πόρων του, και

β) αξιολογώντας, αφού καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια, τις πρακτικές 
δέουσας επιμέλειας των ανάντη 
παραγόντων με βάση όλες τις διαθέσιμες 
ελεγμένες εκθέσεις ελέγχου ή/και, 
ανάλογα με την περίπτωση, άλλες 
σχετικές πληροφορίες,

Or. en

Τροπολογία 354
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ένας φορέας, πλην των φορέων 
του παραρτήματος ΙΙ, καταβάλλει 
προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων 
ενώ συνεχίζει ή έχει αναστείλει 
προσωρινά τις εμπορικές συναλλαγές, 
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οφείλει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια, να διαβουλεύεται με τους 
προμηθευτές και τα μέρη που 
επηρεάζονται, συμπεριλαμβανομένων 
τοπικών και κεντρικών διοικητικών 
αρχών, διεθνών οργανισμών ή 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και επηρεαζόμενων τρίτων μερών, και να 
συμφωνεί σε μία στρατηγική για τον 
μετρήσιμο περιορισμό των κινδύνων στο 
σχέδιο διαχείρισης κινδύνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
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.

Τροπολογία 355
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ένας φορέας, πλην των φορέων 
του παραρτήματος Ια, καταβάλλει 
προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων 
ενώ συνεχίζει ή έχει αναστείλει 
προσωρινά τις εμπορικές συναλλαγές, 
οφείλει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια, να διαβουλεύεται με τους 
προμηθευτές και τα μέρη που 
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επηρεάζονται, συμπεριλαμβανομένων 
τοπικών και κεντρικών διοικητικών
αρχών, διεθνών οργανισμών ή 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και επηρεαζόμενων τρίτων μερών, και να 
συμφωνεί σε μία στρατηγική για τον 
μετρήσιμο περιορισμό των κινδύνων στο 
σχέδιο διαχείρισης κινδύνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 356
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ένας ανάντη φορέας καταβάλλει 
προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων 
ενώ συνεχίζει ή έχει αναστείλει 
προσωρινά τις εμπορικές συναλλαγές, 
οφείλει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια και κατά περίπτωση, να 
διαβουλεύεται με τους προμηθευτές και 
τα μέρη που επηρεάζονται, 
συμπεριλαμβανομένων τοπικών και 
κεντρικών διοικητικών αρχών, διεθνών 
οργανισμών ή οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών και επηρεαζόμενων τρίτων 
μερών, και να συμφωνεί σε μία 



AM\1055294EL.doc 221/359 PE549.420v02-00

EL

στρατηγική για τον μετρήσιμο περιορισμό 
των κινδύνων στο σχέδιο διαχείρισης 
κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 357
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή 
μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού διεξαγάγει 
ελέγχους μέσω ανεξάρτητου τρίτου 
μέρους.

Οι πρακτικές δέουσας επιμέλειας που 
τηρούν οι φορείς του παραρτήματος ΙΙ 
ελέγχονται από ανεξάρτητο τρίτο 
σύμφωνα τις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες, καθώς και τις 
διαφοροποιημένες απαιτήσεις ελέγχου, σύμφωνα τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. Δεν 
είναι υποχρεωτικό για όλους τους καλυπτόμενους φορείς να διεξάγουν ανεξάρτητους ελέγχους. 
Αυτό απαιτείται μόνο σε σημεία συμφόρησης, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Διασφαλίζεται 
επίσης ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται πλέον στο πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού, δεν θα υπόκεινται στις απαιτήσεις ελέγχου, εκτός εάν είναι φορείς του 
παραρτήματος ΙΙ, δηλαδή μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού.

Τροπολογία 358
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή Οι πρακτικές δέουσας επιμέλειας που 
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μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού διεξαγάγει 
ελέγχους μέσω ανεξάρτητου τρίτου 
μέρους.

τηρούν οι φορείς του παραρτήματος Ια 
ελέγχονται από ανεξάρτητο τρίτο 
σύμφωνα τις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες, καθώς και τις 
διαφοροποιημένες απαιτήσεις ελέγχου, σύμφωνα τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. Δεν 
είναι υποχρεωτικό για όλους τους καλυπτόμενους φορείς να διεξάγουν ανεξάρτητους ελέγχους. 
Αυτό απαιτείται μόνο σε σημεία συμφόρησης, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ια. Διασφαλίζεται 
επίσης ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται πλέον στο πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού, δεν θα υπόκεινται στις απαιτήσεις ελέγχου, εκτός εάν είναι φορείς του 
παραρτήματος Ια, δηλαδή μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού.

Τροπολογία 359
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή 
μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού διεξαγάγει ελέγχους 
μέσω ανεξάρτητου τρίτου μέρους.

Ο εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων εντός 
του πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού διεξαγάγει ελέγχους μέσω 
ανεξάρτητου τρίτου μέρους, τα 
αποτελέσματα των οποίων θέτει στη 
διάθεση των αρμόδιων αρχών του 
κράτους μέλους.

Or. de

Τροπολογία 360
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή 
μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού διεξαγάγει 
ελέγχους μέσω ανεξάρτητου τρίτου 
μέρους.

Οι πρακτικές δέουσας επιμέλειας που 
τηρούν οι ανάντη φορείς ελέγχονται από 
ανεξάρτητο τρίτο σύμφωνα τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες, καθώς και τις 
διαφοροποιημένες απαιτήσεις ελέγχου, σύμφωνα τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. Δεν 
είναι υποχρεωτικό για όλους τους καλυπτόμενους φορείς να διεξάγουν ανεξάρτητους ελέγχους. 
Αυτό απαιτείται μόνο σε σημεία συμφόρησης. Διασφαλίζεται επίσης ότι οι μικρότερες 
επιχειρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται πλέον στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, δεν θα 
υπόκεινται στις απαιτήσεις ελέγχου, εκτός εάν είναι σημεία συμφόρησης, όπως μεταλλουργεία 
και εγκαταστάσεις εξευγενισμού.

Τροπολογία 361
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή 
μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού διεξαγάγει ελέγχους 
μέσω ανεξάρτητου τρίτου μέρους.

Ο υπεύθυνος φορέας ορυκτών ή μετάλλων 
εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού διεξαγάγει ελέγχους μέσω 
ανεξάρτητου τρίτου μέρους.

Or. en

Τροπολογία 362
Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή 
μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού διεξαγάγει ελέγχους 
μέσω ανεξάρτητου τρίτου μέρους.

Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή 
μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού επιτρέπει σε 
κοινοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης να διεξαγάγει 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης σύμφωνα 
με το σύστημα αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης του άρθρου 6α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα 
που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η 
έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών και η τοποθέτηση 
επ’ αυτής.

Τροπολογία 363
Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ανεξάρτητος έλεγχος διαγράφεται

α) περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του 
ελέγχου όλες τις δραστηριότητες του 
υπεύθυνου εισαγωγέα, τις διαδικασίες και 
τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
την υλοποίηση της δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών ή 
μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής 
του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου 
του συστήματος διαχείρισης, της 
διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της 
δημοσιοποίησης των πληροφοριών του 
υπεύθυνου εισαγωγέα,

β) καθορίζει ως στόχο του ελέγχου τη 
συμμόρφωση των πρακτικών δέουσας 
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επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του 
υπεύθυνου εισαγωγέα με τα άρθρα 4, 5 
και 7 του παρόντος κανονισμού,

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα 
που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η 
έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών και η τοποθέτηση 
επ’ αυτής.

Τροπολογία 364
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ανεξάρτητος έλεγχος Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφος του 
παρόντος άρθρου και τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια, ο ανεξάρτητος έλεγχος:

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη αυτή εξασφαλίζεται ότι όλοι οι έλεγχοι πληρούν τα πρότυπα και τις 
προδιαγραφές που περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 365
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ανεξάρτητος έλεγχος Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφος και 
τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 
για τη δέουσα επιμέλεια, ο ανεξάρτητος 
έλεγχος:

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη αυτή εξασφαλίζεται ότι όλοι οι έλεγχοι πληρούν τα πρότυπα και τις 
προδιαγραφές που περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 366
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ανεξάρτητος έλεγχος Σύμφωνα με το άρθρο 6.1 και τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια, ο ανεξάρτητος 
έλεγχος:

Or. en

Τροπολογία 367
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του α) περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του 
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ελέγχου όλες τις δραστηριότητες του 
υπεύθυνου εισαγωγέα, τις διαδικασίες και 
τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
την υλοποίηση της δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών ή 
μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος διαχείρισης, της διαχείρισης 
κινδύνων, καθώς και της δημοσιοποίησης 
των πληροφοριών του υπεύθυνου 
εισαγωγέα,

ελέγχου όλες τις δραστηριότητες του 
υπεύθυνου εισαγωγέα, τις διαδικασίες και 
τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
την υλοποίηση της δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών ή 
μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος διαχείρισης, της διαχείρισης 
κινδύνων, της υγείας και της ασφάλειας 
της εξορυκτικής δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των 
μεταλλωρύχων, καθώς και της 
δημοσιοποίησης των πληροφοριών του 
υπεύθυνου εισαγωγέα,

Or. en

Τροπολογία 368
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του 
ελέγχου όλες τις δραστηριότητες του 
υπεύθυνου εισαγωγέα, τις διαδικασίες και 
τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
την υλοποίηση της δέουσας επιμέλειας
στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών ή 
μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής 
του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου 
του συστήματος διαχείρισης, της 
διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της 
δημοσιοποίησης των πληροφοριών του 
υπεύθυνου εισαγωγέα,

α) περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του 
ελέγχου όλες τις δραστηριότητες του 
φορέα, τις διαδικασίες και τα συστήματα 
που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 
της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού των καλυπτόμενων πόρων, 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
διαχείρισης, της διαχείρισης κινδύνων, 
καθώς και της δημοσιοποίησης των 
πληροφοριών του φορέα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες και τα υλικά, όπως 
παραπάνω.
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Τροπολογία 369
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του 
ελέγχου όλες τις δραστηριότητες του 
υπεύθυνου εισαγωγέα, τις διαδικασίες και 
τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
την υλοποίηση της δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών ή 
μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής 
του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου 
του συστήματος διαχείρισης, της 
διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της 
δημοσιοποίησης των πληροφοριών του 
υπεύθυνου εισαγωγέα,

α) περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του 
ελέγχου όλες τις δραστηριότητες του 
φορέα, τις διαδικασίες και τα συστήματα 
που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 
της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού των καλυπτόμενων πόρων, 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
διαχείρισης, της διαχείρισης κινδύνων, 
καθώς και της δημοσιοποίησης των 
πληροφοριών του φορέα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες και τα υλικά, όπως 
παραπάνω.

Τροπολογία 370
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του 
ελέγχου όλες τις δραστηριότητες του 
υπεύθυνου εισαγωγέα, τις διαδικασίες και 
τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
την υλοποίηση της δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών ή 

α) περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του 
ελέγχου όλες τις δραστηριότητες του 
εισαγωγέα, τις διαδικασίες και τα 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για την 
υλοποίηση της δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών ή μετάλλων 



AM\1055294EL.doc 229/359 PE549.420v02-00

EL

μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος διαχείρισης, της διαχείρισης 
κινδύνων, καθώς και της δημοσιοποίησης 
των πληροφοριών του υπεύθυνου 
εισαγωγέα,

εντός του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος διαχείρισης, της διαχείρισης 
κινδύνων, καθώς και της δημοσιοποίησης 
των πληροφοριών του υπεύθυνου 
εισαγωγέα,

Or. de

Τροπολογία 371
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του 
ελέγχου όλες τις δραστηριότητες του 
υπεύθυνου εισαγωγέα, τις διαδικασίες και 
τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
την υλοποίηση της δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών ή 
μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής 
του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου 
του συστήματος διαχείρισης, της 
διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της 
δημοσιοποίησης των πληροφοριών του 
υπεύθυνου εισαγωγέα,

α) περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του 
ελέγχου όλες τις δραστηριότητες του 
φορέα, τις διαδικασίες και τα συστήματα 
που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 
της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού των καλυπτόμενων πόρων, 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
διαχείρισης, της διαχείρισης κινδύνων, 
καθώς και της δημοσιοποίησης των 
πληροφοριών του φορέα,

Or. en

Τροπολογία 372
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του 
ελέγχου όλες τις δραστηριότητες του 
υπεύθυνου εισαγωγέα, τις διαδικασίες και 

α) περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του 
ελέγχου όλες τις δραστηριότητες του 
υπεύθυνου φορέα, τις διαδικασίες και τα 
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τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
την υλοποίηση της δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών ή 
μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος διαχείρισης, της διαχείρισης 
κινδύνων, καθώς και της δημοσιοποίησης 
των πληροφοριών του υπεύθυνου 
εισαγωγέα,

συστήματα που χρησιμοποιούνται για την 
υλοποίηση της δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών ή μετάλλων 
εντός του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος διαχείρισης, της διαχείρισης 
κινδύνων, καθώς και της δημοσιοποίησης 
των πληροφοριών του υπεύθυνου φορέα,

Or. en

Τροπολογία 373
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καθορίζει ως στόχο του ελέγχου τη 
συμμόρφωση των πρακτικών δέουσας 
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του 
υπεύθυνου εισαγωγέα με τα άρθρα 4, 5 και 
7 του παρόντος κανονισμού,

β) καθορίζει ως στόχο του ελέγχου τη 
συμμόρφωση των πρακτικών δέουσας 
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του 
φορέα με τα άρθρα 4, 5 και 7 του παρόντος 
κανονισμού,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες, όπως παραπάνω.

Τροπολογία 374
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καθορίζει ως στόχο του ελέγχου τη β) καθορίζει ως στόχο του ελέγχου τη 
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συμμόρφωση των πρακτικών δέουσας 
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του 
υπεύθυνου εισαγωγέα με τα άρθρα 4, 5 και 
7 του παρόντος κανονισμού,

συμμόρφωση των πρακτικών δέουσας 
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του 
φορέα με τα άρθρα 4, 5 και 7 του παρόντος 
κανονισμού,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες, όπως παραπάνω.

Τροπολογία 375
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καθορίζει ως στόχο του ελέγχου τη 
συμμόρφωση των πρακτικών δέουσας 
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του 
υπεύθυνου εισαγωγέα με τα άρθρα 4, 5 και 
7 του παρόντος κανονισμού,

β) καθορίζει ως στόχο του ελέγχου τη 
συμμόρφωση των πρακτικών δέουσας 
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του
εισαγωγέα με τα άρθρα 4, 5 και 7 του 
παρόντος κανονισμού,

Or. de

Τροπολογία 376
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καθορίζει ως στόχο του ελέγχου τη 
συμμόρφωση των πρακτικών δέουσας 
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του 
υπεύθυνου εισαγωγέα με τα άρθρα 4, 5 και 
7 του παρόντος κανονισμού,

β) καθορίζει ως στόχο του ελέγχου τη 
συμμόρφωση των πρακτικών δέουσας 
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του 
φορέα με τις υποχρεώσεις που υπέχει 
σύμφωνα τα άρθρα 4, 5 και 7 του 
παρόντος κανονισμού,
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Or. en

Τροπολογία 377
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καθορίζει ως στόχο του ελέγχου τη 
συμμόρφωση των πρακτικών δέουσας 
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του 
υπεύθυνου εισαγωγέα με τα άρθρα 4, 5 και 
7 του παρόντος κανονισμού,

β) καθορίζει ως στόχο του ελέγχου τη 
συμμόρφωση των πρακτικών δέουσας 
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του 
υπεύθυνου φορέα με τα άρθρα 4, 5 και 7 
του παρόντος κανονισμού,

Or. en

Τροπολογία 378
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη αυτή εξασφαλίζεται ότι όλοι οι έλεγχοι πληρούν τα πρότυπα και τις 
προδιαγραφές που περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.
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Τροπολογία 379
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη αυτή εξασφαλίζεται ότι όλοι οι έλεγχοι πληρούν τα πρότυπα και τις 
προδιαγραφές που περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 380
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 381
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλοι οι φορείς μπορούν να συνεργάζονται 
μέσω των κλαδικών οργανώσεών τους 
για να εξασφαλίζουν ότι ο ανεξάρτητος 
έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σχετικές φορείς μπορούν να συνεργάζονται με κλαδικές οργανώσεις, προκειμένου να 
διενεργούν ανεξάρτητους ελέγχους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 382
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλοι οι φορείς μπορούν να συνεργάζονται 
μέσω των κλαδικών οργανώσεών τους 
για να εξασφαλίζουν ότι ο ανεξάρτητος 
έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σχετικές φορείς μπορούν να συνεργάζονται με κλαδικές οργανώσεις, προκειμένου να 
διενεργούν ανεξάρτητους ελέγχους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ.
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Τροπολογία 383
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φορείς μπορούν να συνεργάζονται 
μέσω των κλαδικών οργανώσεών τους 
για να εξασφαλίζουν ότι ο ανεξάρτητος 
έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 384
Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α

Σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη 
για τον ορισμό ενός ή περισσότερων 
συστημάτων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης:

α) με πεδίο εφαρμογής όλες τις 
δραστηριότητες του υπεύθυνου 
εισαγωγέα, τις διαδικασίες και τα 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για την 
υλοποίηση της δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών ή 
μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής 
του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου 
του συστήματος διαχείρισης, της 
διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της 
δημοσιοποίησης των πληροφοριών του 
υπεύθυνου εισαγωγέα,

και
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β) το οποίο αποτελεί τεκμήριο της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 4, 5 και 7 του παρόντος 
κανονισμού.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 13 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα 
που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η 
έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών και η τοποθέτηση 
επ’ αυτής.

Τροπολογία 385
Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6β

Κοινοποίηση οργανισμών αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους 
οργανισμούς που έχουν λάβει έγκριση για 
την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης ως τρίτοι σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό.

2. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον 
κατάλογο των οργανισμών που 
κοινοποιούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
αριθμών ταυτοποίησης που τους έχουν 
χορηγηθεί και των δραστηριοτήτων για 
τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί. Η 
Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση του 
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εν λόγω καταλόγου.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
κοινοποιούν μόνο τους οργανισμούς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6γ.

4. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που αναγνωρίζονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 765/2008 έναντι κατάλληλου 
εναρμονισμένου προτύπου πιστοποίησης 
για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων της 
συμμόρφωσης βάσει ορισμένου 
συστήματος αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις του άρθρου 6γ.

5. Όταν κοινοποιούσα αρχή διαπιστώνει ή 
πληροφορείται ότι κοινοποιημένος 
οργανισμός δεν πληροί πλέον τις 
απαιτήσεις του άρθρου 6γ ή ότι αδυνατεί 
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η 
κοινοποιούσα αρχή περιορίζει, αναστέλλει 
ή ανακαλεί την κοινοποίηση, κατά 
περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας 
της μη τήρησης των απαιτήσεων ή της 
μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. 
Ενημερώνει αμέσως σχετικά την 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

6. Στην περίπτωση περιορισμού, 
αναστολής ή ανάκλησης της 
κοινοποίησης ή όταν ο κοινοποιημένος 
οργανισμός παύσει τη δραστηριότητά 
του, το κοινοποιούν κράτος μέλος 
προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να 
εξασφαλίσει ότι τα αρχεία του 
οργανισμού αυτού είτε τα χειρίζεται 
άλλος κοινοποιημένος οργανισμός είτε τα 
καθιστά διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές 
κοινοποίησης κράτους μέλους, κατόπιν 
αιτήματός τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα 
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που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η 
έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών και η τοποθέτηση 
επ’ αυτής.

Τροπολογία 386
Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6γ

Απαιτήσεις σχετικά με τους οργανισμούς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 

επιθυμούν κοινοποίηση

1. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης συνιστάται βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας και διαθέτει νομική 
προσωπικότητα.

2. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης συνιστά τρίτο οργανισμό, 
ανεξάρτητο από τον εισαγωγέα τον οποίο 
αξιολογεί, καθώς και από το 
μεταλλουργείο/την εγκατάσταση 
εξευγενισμού, τις θυγατρικές του 
μεταλλουργείου/της εγκατάστασης 
εξευγενισμού, των κατόχων άδειας, των 
εργολάβων, των προμηθευτών και των 
εταιρειών που συνεργάζονται κατά την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Ένας οργανισμός που ανήκει σε ένωση 
επιχειρήσεων ή επαγγελματική 
ομοσπονδία που εκπροσωπεί επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
εισαγωγής, της τήξης ή του εξευγενισμού 
ορυκτών, τα οποία συγκαταλέγονται σε 
εκείνα που αξιολογεί, μπορεί να θεωρείται 
οργανισμός αξιολόγησης, υπό την 
προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία του και η 
απουσία κάθε σύγκρουσης συμφερόντων 
είναι αποδεδειγμένες.

3. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
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συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του 
στελέχη και το προσωπικό που είναι 
αρμόδιο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης δεν συμπίπτουν με τον 
εισαγωγέα, το μεταλλουργείο ή την 
εγκατάσταση εξευγενισμού κασσιτέρου, 
τανταλίου και βολφραμίου, των 
μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού.

Ένας οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του 
στελέχη και το προσωπικό που είναι 
αρμόδιο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα 
στο εμπόριο και στην τήξη και στον 
εξευγενισμό κασσιτέρου, τανταλίου και 
βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, 
καθώς και χρυσού, ούτε εκπροσωπούν τα 
μέρη που εμπλέκονται στις 
δραστηριότητες αυτές. Δεν 
αναλαμβάνουν καμιά δραστηριότητα που 
μπορεί να θίξει την ανεξάρτητη κρίση ή 
την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για τις οποίες είναι 
κοινοποιημένοι. Τούτο ισχύει ιδίως για τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης εξασφαλίζει ότι οι 
δραστηριότητες των θυγατρικών ή των 
υπεργολάβων του δεν επηρεάζουν την 
εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα 
και την αμεροληψία των δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

5. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και το προσωπικό του 
εκτελούν τις δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το 
υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής 
ακεραιότητας και την απαιτούμενη 
τεχνική επάρκεια στον συγκεκριμένο 
τομέα και είναι απαλλαγμένοι από κάθε 
πίεση και προτροπή, κυρίως οικονομική, 
που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την 
κρίση τους ή τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων τους όσον αφορά την 
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αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ιδίως από 
πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν 
συμφέρον από τα αποτελέσματα των εν 
λόγω δραστηριοτήτων.

6. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί 
όλα τα καθήκοντα τα σχετικά με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του 
έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 6δ και 
για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε 
πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται 
από τον ίδιο τον οργανισμό αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης ή εξ ονόματός του και 
υπό την ευθύνη του.

Ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης για την 
οποία είναι κοινοποιημένος, ο οργανισμός 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει στη 
διάθεσή του:

a) το αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές 
γνώσεις και την επαρκή και κατάλληλη 
πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

β) τις αναγκαίες περιγραφές των 
διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες 
διενεργείται η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης και εξασφαλίζονται η 
διαφάνεια και η δυνατότητα 
αναπαραγωγής των εν λόγω διαδικασιών. 
Διαθέτει τις κατάλληλες πολιτικές και 
διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη 
διάκριση μεταξύ των καθηκόντων τα 
οποία εκτελεί ως κοινοποιημένος 
οργανισμός και οιασδήποτε άλλης 
δραστηριότητας·

γ) τις αναγκαίες διαδικασίες για να ασκεί 
τις δραστηριότητές του λαμβάνοντας 
υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον 
τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη 
δομή της, τον βαθμό πολυπλοκότητας της 
τεχνολογίας του προϊόντος και τον μαζικό 
ή εν σειρά χαρακτήρα της παραγωγικής 
διαδικασίας.

Διαθέτει τα αναγκαία μέσα για να εκτελεί 
τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που 
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συνδέονται με τις δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και έχει 
πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό 
ή εγκαταστάσεις.

7. Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη 
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει:

a) πλήρη τεχνική και επαγγελματική 
κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα 
καθήκοντα αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για τα οποία έχει 
κοινοποιηθεί ο οργανισμός αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης·

β) ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων 
των αξιολογήσεων που διενεργεί και 
επαρκές κύρος για τη διενέργεια των εν 
λόγω αξιολογήσεων·

γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση 
των βασικών απαιτήσεων, των 
εφαρμοστέων εναρμονισμένων προτύπων 
και των σχετικών διατάξεων της 
νομοθεσίας εναρμόνισης της Ένωσης και 
των κανονισμών εφαρμογής της·

δ) την απαιτούμενη ικανότητα να 
καταρτίζει τα πιστοποιητικά, τα 
πρακτικά και τις εκθέσεις που 
αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των 
αξιολογήσεων.

8. Εξασφαλίζεται η αμεροληψία του 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, των διευθυντικών 
στελεχών του και του προσωπικού 
αξιολόγησης.

Η αμοιβή των διευθυντικών στελεχών και 
του προσωπικού του οργανισμού 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν 
εξαρτάται από τον αριθμό των 
διεξαχθεισών αξιολογήσεων ή από τα 
αποτελέσματα των εν λόγω 
αξιολογήσεων.

9. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης συνάπτει ασφάλεια 
αστικής ευθύνης, εάν η ευθύνη αυτή δεν 
καλύπτεται από το κράτος βάσει του 
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εθνικού δικαίου ή εάν η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης δεν πραγματοποιείται υπό 
την άμεση ευθύνη του κράτους μέλους.

10. Το προσωπικό του οργανισμού 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό 
απόρρητο για κάθε πληροφορία που 
περιέρχεται σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα 
με το άρθρο 6δ ή διάταξη του εθνικού 
δικαίου για την εκτέλεσή του, 
εξαιρουμένης της σχέσης με τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους στο οποίο 
διεξάγονται οι δραστηριότητες του 
οργανισμού. Τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας προστατεύονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα 
που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η 
έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η τοποθέτηση 
επ’ αυτής.

Τροπολογία 387
Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6δ

Υποχρεώσεις των κοινοποιημένων 
οργανισμών αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης

1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης διενεργεί 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης βάσει 
συστήματος πιστοποίησης που ορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 6α.
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2. Όταν κοινοποιημένος οργανισμός 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
διαπιστώσει ότι οι απαιτήσεις που 
ορίζονται στο σύστημα πιστοποίησης δεν 
πληρούνται από τον εισαγωγέα, του ζητεί 
να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά 
μέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό.

3. Όταν, κατά την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης μετά την έκδοση 
πιστοποιητικού, κοινοποιημένος 
οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης διαπιστώσει ότι κάποιο 
προϊόν δεν συμμορφούται πλέον, απαιτεί 
από τον εισαγωγέα να λάβει τα
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και 
αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό, 
εφόσον απαιτείται.

4. Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή 
τα εν λόγω μέτρα δεν επιφέρουν το 
απαιτούμενο αποτέλεσμα, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης περιορίζει, αναστέλλει 
ή αποσύρει τυχόν πιστοποιητικό, κατά 
περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα 
που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η 
έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η τοποθέτηση 
επ’ αυτής.

Τροπολογία 388
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 1. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
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αργότερο, ο υπεύθυνος εισαγωγέας 
ορυκτών ή μετάλλων, εντός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους την ακόλουθη τεκμηρίωση, η οποία 
καλύπτει το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος:

αργότερο, όλοι οι φορείς υποβάλλουν στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους την 
ακόλουθη τεκμηρίωση, η οποία καλύπτει 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες. Βλέπε ορισμό του 
«φορέα» ανωτέρω.

Τροπολογία 389
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, ο υπεύθυνος εισαγωγέας 
ορυκτών ή μετάλλων, εντός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους την ακόλουθη τεκμηρίωση, η οποία 
καλύπτει το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος:

1. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, όλοι οι φορείς υποβάλλουν στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους την 
ακόλουθη τεκμηρίωση, η οποία καλύπτει 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες. Βλέπε ορισμό του 
«φορέα» ανωτέρω.

Τροπολογία 390
Joachim Schuster
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, ο υπεύθυνος εισαγωγέας 
ορυκτών ή μετάλλων, εντός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους την ακόλουθη τεκμηρίωση, η οποία 
καλύπτει το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος:

1. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, ο εισαγωγέας ορυκτών ή 
μετάλλων, εντός του πεδίου εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού υποβάλλει στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους την 
ακόλουθη τεκμηρίωση, η οποία καλύπτει 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος:

Or. de

Τροπολογία 391
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, ο υπεύθυνος εισαγωγέας 
ορυκτών ή μετάλλων, εντός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους την ακόλουθη τεκμηρίωση, η οποία 
καλύπτει το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος:

1. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, όλοι οι φορείς υποβάλλουν στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους την 
ακόλουθη τεκμηρίωση, η οποία καλύπτει 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος:

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι αλλαγές στο άρθρο 7 αντανακλούν τις πιο περιορισμένες απαιτήσεις ελέγχου που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 και το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες. 
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, μόνο τα σημεία συμφόρησης πρέπει να 
υποβάλλονται σε έλεγχο, ωστόσο όλοι οι φορείς υπόκεινται στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 
και κοινοποίησης, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο.
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Τροπολογία 392
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, ο υπεύθυνος εισαγωγέας
ορυκτών ή μετάλλων, εντός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους την ακόλουθη τεκμηρίωση, η οποία 
καλύπτει το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος:

1. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, ο υπεύθυνος φορέας 
εκμετάλλευσης ορυκτών ή μετάλλων, 
εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού υποβάλλει στην αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους την ακόλουθη 
τεκμηρίωση, η οποία καλύπτει το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος:

Or. en

Τροπολογία 393
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επωνυμία, τη διεύθυνση, τα πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας και την περιγραφή 
των εμπορικών του δραστηριοτήτων,

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 394
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανεξάρτητους ελέγχους από τρίτα μέρη διαγράφεται
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που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 6 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του τροποποιημένου κανονισμού όσον 
αφορά τις εταιρείες. Με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες δεν 
απαιτείται πλέον από όλους τους καλυπτόμενους φορείς να διενεργούν ανεξάρτητους ελέγχους. 
Απαιτείται μόνο για τους φορείς που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, όπως αντανακλάται στις 
τροπολογίες για το άρθρο 6 ανωτέρω.

Τροπολογία 395
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανεξάρτητους ελέγχους από τρίτα μέρη 
που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 6 
του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του τροποποιημένου κανονισμού όσον 
αφορά τις εταιρείες. Με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες δεν 
απαιτείται πλέον από όλους τους καλυπτόμενους φορείς να διενεργούν ανεξάρτητους ελέγχους. 
Απαιτείται μόνο για τους φορείς που ορίζονται στο παράρτημα Ια, όπως αντανακλάται στις 
τροπολογίες για το άρθρο 6 ανωτέρω.

Τροπολογία 396
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ



PE549.420v02-00 248/359 AM\1055294EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανεξάρτητους ελέγχους από τρίτα μέρη 
που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 6 
του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 397
Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανεξάρτητους ελέγχους από τρίτα μέρη
που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 6 
του παρόντος κανονισμού.

γ) το πιστοποιητικό που εκδόθηκε ως 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης από τρίτο μέρος που 
διεξήχθη σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα 
που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η 
έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η τοποθέτηση 
επ’ αυτής.

Τροπολογία 398
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, ο υπεύθυνος εισαγωγέας 
ορυκτών εντός του πεδίου εφαρμογής του 

2. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, οι φορείς, πλην των φορέων 
του παραρτήματος ΙΙ, υποβάλλουν επίσης
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παρόντος κανονισμού υποβάλλει στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
τεκμηρίωση για την περίοδο του 
προηγούμενου ημερολογιακού έτος 
αναφορικά με το ποσοστό των ορυκτών 
που προέρχονται από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις ή περιοχές 
υψηλού κινδύνου, και σε σχέση με το 
συνολικό ποσό των ορυκτών που 
αποκτήθηκαν, όπως επιβεβαιώνεται από 
ανεξάρτητο έλεγχο σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
εκθέσεις διαχείρισης, οι οποίες 
περιλαμβάνουν την ακόλουθη τεκμηρίωση 
για την περίοδο του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες, οι υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων των φορέων διαφέρουν ανάλογα με τη θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού. 
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ, τα καθορισμένα σημεία συμφόρησης που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ υπόκεινται σε πρόσθετες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων με τη 
μορφή ανεξάρτητων ελέγχων. Από την άλλη πλευρά, οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων του 
άρθρου αυτού ισχύουν για άλλους φορείς. Οι απαιτήσεις αυτές αντανακλούν τις απαιτήσεις των 
κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 399
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, ο υπεύθυνος εισαγωγέας 
ορυκτών εντός του πεδίου εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού υποβάλλει στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
τεκμηρίωση για την περίοδο του 
προηγούμενου ημερολογιακού έτος 
αναφορικά με το ποσοστό των ορυκτών 
που προέρχονται από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις ή περιοχές 

2. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, οι φορείς, πλην των φορέων 
του παραρτήματος Ια, υποβάλλουν 
επίσης στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους εκθέσεις διαχείρισης, οι οποίες 
περιλαμβάνουν την ακόλουθη τεκμηρίωση 
για την περίοδο του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους:
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υψηλού κινδύνου, και σε σχέση με το 
συνολικό ποσό των ορυκτών που 
αποκτήθηκαν, όπως επιβεβαιώνεται από 
ανεξάρτητο έλεγχο σύμφωνα με το
άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες, οι υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων των φορέων διαφέρουν ανάλογα με τη θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού. 
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ, τα καθορισμένα σημεία συμφόρησης που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ια υπόκεινται σε πρόσθετες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων με 
τη μορφή ανεξάρτητων ελέγχων. Από την άλλη πλευρά, οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων του 
άρθρου αυτού ισχύουν για άλλους φορείς. Οι απαιτήσεις αυτές αντανακλούν τις απαιτήσεις των 
κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 400
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, ο υπεύθυνος εισαγωγέας 
ορυκτών εντός του πεδίου εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού υποβάλλει στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
τεκμηρίωση για την περίοδο του 
προηγούμενου ημερολογιακού έτος 
αναφορικά με το ποσοστό των ορυκτών 
που προέρχονται από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις ή περιοχές 
υψηλού κινδύνου, και σε σχέση με το 
συνολικό ποσό των ορυκτών που 
αποκτήθηκαν, όπως επιβεβαιώνεται από
ανεξάρτητο έλεγχο σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

2. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, οι κατάντη φορείς υποβάλλουν 
επίσης στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους εκθέσεις διαχείρισης, οι οποίες 
περιλαμβάνουν την ακόλουθη τεκμηρίωση 
για την περίοδο του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους:

α) την πολιτική δέουσας επιμέλειας για 
την αλυσίδα εφοδιασμού του φορέα, 
συμπεριλαμβανομένης της δομής 
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διαχείρισης του φορέα που είναι 
υπεύθυνη για τη δέουσα επιμέλεια και του 
άμεσα υπεύθυνου προσώπου,

β) το σύστημα ελέγχου και διαφάνειας 
που εφαρμόζει ο φορέας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
λαμβάνονται για τον προσδιορισμό των 
ανάντη παραγόντων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και την αξιολόγηση των 
πρακτικών δέουσας επιμέλειας που 
ασκούν,

γ) όνομα και διεύθυνση καθενός από τους 
ανάντη παράγοντες στην αλυσίδα 
εφοδιασμού του φορέα, όπως 
προσδιορίζονται από τον φορέα σύμφωνα 
με τα άρθρα 4 και 5,

δ) ανεξάρτητους ελέγχους, που 
διενεργούνται σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής, τους στόχους και τις αρχές 
που καθορίζονται στο άρθρο 6 του
κανονισμού, για καθέναν από τους 
ανάντη παράγοντες στην αλυσίδα 
εφοδιασμού του φορέα, όπως 
προσδιορίζονται από τον φορέα σύμφωνα 
με τα άρθρα 4 και 5,

ε) δυνητικούς ή πραγματικούς κινδύνους 
που προσδιορίζονται από τον φορέα και 
μέτρα που λαμβάνονται από τον φορέα 
για τη διαχείριση των κινδύνων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 5,

στ) μέτρα που λαμβάνονται από τον 
φορέα για την ενίσχυση των προσπαθειών 
του να επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια κατά 
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 401
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, ο υπεύθυνος εισαγωγέας
ορυκτών εντός του πεδίου εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού υποβάλλει στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
τεκμηρίωση για την περίοδο του 
προηγούμενου ημερολογιακού έτος 
αναφορικά με το ποσοστό των ορυκτών 
που προέρχονται από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις ή περιοχές 
υψηλού κινδύνου, και σε σχέση με το 
συνολικό ποσό των ορυκτών που 
αποκτήθηκαν, όπως επιβεβαιώνεται από 
ανεξάρτητο έλεγχο σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

2. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, ο υπεύθυνος φορέας 
εκμετάλλευσης ορυκτών εντός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους τεκμηρίωση για την περίοδο του 
προηγούμενου ημερολογιακού έτος 
αναφορικά με το ποσοστό των ορυκτών 
που προέρχονται από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις ή περιοχές 
υψηλού κινδύνου, και σε σχέση με το 
συνολικό ποσό των ορυκτών που 
αποκτήθηκαν, όπως επιβεβαιώνεται από 
ανεξάρτητο έλεγχο σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 402
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την πολιτική δέουσας επιμέλειας για 
την αλυσίδα εφοδιασμού του φορέα, 
συμπεριλαμβανομένης της δομής 
διαχείρισης του φορέα που είναι 
υπεύθυνη για τη δέουσα επιμέλεια και του 
άμεσα υπεύθυνου προσώπου,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το πλαίσιο πέντε σταδίων του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια βάσει κινδύνου 
για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ.
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Τροπολογία 403
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το σύστημα ελέγχου και διαφάνειας 
που εφαρμόζει ο φορέας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
λαμβάνονται για τον προσδιορισμό των 
ανάντη παραγόντων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και την αξιολόγηση των 
πρακτικών δέουσας επιμέλειας που 
ασκούν,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το πλαίσιο πέντε σταδίων του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια βάσει κινδύνου 
για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 404
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όνομα και διεύθυνση καθενός από τους 
παράγοντες του παραρτήματος Ια στην 
αλυσίδα εφοδιασμού του φορέα, όπως 
προσδιορίζονται από τον φορέα σύμφωνα 
με τα άρθρα 4 και 5·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στα άρθρα 4 και 5 ανωτέρω, καθώς και το πλαίσιο πέντε σταδίων 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια βάσει κινδύνου στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών, όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα Ι των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 405
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανεξάρτητους ελέγχους για καθέναν 
από τους παράγοντες του 
παραρτήματος Ια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού του, που διενεργούνται 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής, τους 
στόχους και τις αρχές που καθορίζονται 
στο άρθρο 6 του κανονισμού, όπως 
προσδιορίζονται από τον φορέα σύμφωνα 
με τα άρθρα 4 και 5·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στα άρθρα 4, 5 και 6, καθώς και το πλαίσιο πέντε σταδίων του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια βάσει κινδύνου για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών, όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα Ι των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ. Οι φορείς που δεν 
αναφέρονται στο παράρτημα Iα δεν είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν ανεξάρτητους ελέγχους. 
Υποχρεούνται, ωστόσο, στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειας που επιδεικνύουν, να 
προσδιορίζουν όλα τα σχετικά σημεία συμφόρησης στις αλυσίδες εφοδιασμού τους που 
ορίζονται στο παράρτημα Ια και να συγκεντρώνουν και να αναθεωρούν τους ανεξάρτητους 
ελέγχους που διενεργούνται με δική τους δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία 406
Ska Keller



AM\1055294EL.doc 255/359 PE549.420v02-00

EL

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δυνητικούς ή πραγματικούς κινδύνους 
που προσδιορίζονται από τον φορέα και 
μέτρα που λαμβάνονται από τον φορέα 
για τη διαχείριση των κινδύνων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 5·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στο άρθρο 5 ανωτέρω, καθώς και το πλαίσιο πέντε σταδίων του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια βάσει κινδύνου για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών, όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα Ι των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ. Είναι σημαντικό οι 
εταιρείες να δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί στις 
αλυσίδες εφοδιασμού τους, καθώς και τα μέτρα που έχουν λάβει για τον μετριασμό τους. Οι 
πληροφορίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τις προσπάθειες άλλων εταιρειών να επιδείξουν 
τη δέουσα επιμέλεια, καθώς και για τους καταναλωτές, τους επενδυτές και άλλα μέρη.

Τροπολογία 407
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) μέτρα που λαμβάνονται από τον 
φορέα για την ενίσχυση των προσπαθειών 
του να επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια κατά 
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η δέουσα επιμέλεια είναι μια συνεχής και ευέλικτη διαδικασία. Ως εκ τούτου, παρέχεται στους 
φορείς η δυνατότητα να βελτιώνουν τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειάς τους με την πάροδο του 
χρόνου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη καλύτερων συστημάτων, την οικοδόμηση 
μόχλευσης και σχέσεων με τους προμηθευτές και τη συνεργασία με άλλες εταιρείες ή 
προγράμματα της βιομηχανίας. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να επιβάλλεται στις εταιρείες η 
υποχρέωση να δηλώνουν σαφώς το πώς σχεδιάζουν να προβούν σε έγκαιρες βελτιώσεις σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται ελλείψεις στην άσκηση της δέουσας επιμέλειας.

Τροπολογία 408
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την πολιτική δέουσας επιμέλειας για 
την αλυσίδα εφοδιασμού του φορέα, 
συμπεριλαμβανομένης της δομής 
διαχείρισης του φορέα που είναι 
υπεύθυνη για τη δέουσα επιμέλεια και του 
άμεσα υπεύθυνου προσώπου,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το πλαίσιο πέντε σταδίων του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια βάσει κινδύνου 
για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 409
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το σύστημα ελέγχου και διαφάνειας 
που εφαρμόζει ο φορέας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού πόρων, 
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συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
λαμβάνονται για τον προσδιορισμό των 
ανάντη παραγόντων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και την αξιολόγηση των 
πρακτικών δέουσας επιμέλειας που 
ασκούν,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το πλαίσιο πέντε σταδίων του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια βάσει κινδύνου 
για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 410
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όνομα και διεύθυνση καθενός από τους 
παράγοντες του παραρτήματος ΙΙ στην 
αλυσίδα εφοδιασμού του φορέα, όπως 
προσδιορίζονται από τον φορέα σύμφωνα 
με τα άρθρα 4 και 5·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στα άρθρα 4 και 5 ανωτέρω, καθώς και το πλαίσιο πέντε σταδίων 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια βάσει κινδύνου στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών, όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα Ι των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 411
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανεξάρτητους ελέγχους για καθέναν 
από τους παράγοντες του 
παραρτήματος ΙΙ στην αλυσίδα 
εφοδιασμού του, που διενεργούνται 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής, τους 
στόχους και τις αρχές που καθορίζονται 
στο άρθρο 6 του κανονισμού, όπως 
προσδιορίζονται από τον φορέα σύμφωνα 
με τα άρθρα 4 και 5·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στα άρθρα 4, 5 και 6, καθώς και το πλαίσιο πέντε σταδίων του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια βάσει κινδύνου για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών, όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα Ι των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ. Οι φορείς που δεν 
αναφέρονται στο παράρτημα II δεν είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν ανεξάρτητους ελέγχους. 
Υποχρεούνται, ωστόσο, στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειας που επιδεικνύουν, να 
προσδιορίζουν όλα τα σχετικά σημεία συμφόρησης στις αλυσίδες εφοδιασμού τους που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και να συγκεντρώνουν και να αναθεωρούν τους ανεξάρτητους 
ελέγχους που διενεργούνται με δική τους δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία 412
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δυνητικούς ή πραγματικούς κινδύνους 
που προσδιορίζονται από τον φορέα και 
μέτρα που λαμβάνονται από τον φορέα 
για τη διαχείριση των κινδύνων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 5·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στο άρθρο 5 ανωτέρω, καθώς και το πλαίσιο πέντε σταδίων του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια βάσει κινδύνου για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών, όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα Ι των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ. Είναι σημαντικό οι 
εταιρείες να δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί στις 
αλυσίδες εφοδιασμού τους, καθώς και τα μέτρα που έχουν λάβει για τον μετριασμό τους. Οι 
πληροφορίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τις προσπάθειες άλλων εταιρειών να επιδείξουν 
τη δέουσα επιμέλεια, καθώς και για τους καταναλωτές, τους επενδυτές και άλλα μέρη.

Τροπολογία 413
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) μέτρα που λαμβάνονται από τον 
φορέα για την ενίσχυση των προσπαθειών 
του να επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια κατά 
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δέουσα επιμέλεια είναι μια συνεχής και ευέλικτη διαδικασία. Ως εκ τούτου, παρέχεται στους 
φορείς η δυνατότητα να βελτιώνουν τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειάς τους με την πάροδο του 
χρόνου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη καλύτερων συστημάτων, την οικοδόμηση 
μόχλευσης και σχέσεων με τους προμηθευτές και τη συνεργασία με άλλες εταιρείες ή 
προγράμματα της βιομηχανίας. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να επιβάλλεται στις εταιρείες η 
υποχρέωση να δηλώνουν ρητά το πώς σχεδιάζουν να προβούν σε έγκαιρες βελτιώσεις σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται ελλείψεις στην άσκηση της δέουσας επιμέλειας.

Τροπολογία 414
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 3. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 



PE549.420v02-00 260/359 AM\1055294EL.doc

EL

αργότερο, ο υπεύθυνος εισαγωγέας 
μεταλλευμάτων εντός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους την ακόλουθη τεκμηρίωση, η οποία 
καλύπτει το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος:

αργότερο, οι φορείς του παραρτήματος ΙΙ 
υποβάλλουν επίσης στην αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους την ακόλουθη 
τεκμηρίωση, η οποία καλύπτει το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες και τις 
διαφοροποιημένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, όπως παραπάνω. Η τροπολογία αυτή είναι 
επίσης σημαντική προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο προτεινόμενος λευκός κατάλογος που 
περιέχεται στο άρθρο 8 καλύπτει στην πραγματικότητα μόνον εκείνους τους παράγοντες και 
φορείς που έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας που υπέχουν, όπως 
αποδεικνύεται από τις εκθέσεις των ανεξάρτητων ελέγχων.

Τροπολογία 415
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, ο υπεύθυνος εισαγωγέας 
μεταλλευμάτων εντός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους την ακόλουθη τεκμηρίωση, η οποία 
καλύπτει το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος:

3. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, οι φορείς του παραρτήματος Ια 
υποβάλλουν επίσης στην αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους την ακόλουθη 
τεκμηρίωση, η οποία καλύπτει το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες και τις 
διαφοροποιημένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, όπως παραπάνω. Η τροπολογία αυτή είναι 
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επίσης σημαντική προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο προτεινόμενος λευκός κατάλογος που 
περιέχεται στο άρθρο 8 καλύπτει στην πραγματικότητα μόνον εκείνους τους παράγοντες και 
φορείς που έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας που υπέχουν, όπως 
αποδεικνύεται από τις εκθέσεις των ανεξάρτητων ελέγχων.

Τροπολογία 416
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, ο υπεύθυνος εισαγωγέας 
μεταλλευμάτων εντός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους την ακόλουθη τεκμηρίωση, η οποία 
καλύπτει το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος:

3. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, ο εισαγωγέας μεταλλευμάτων 
εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού υποβάλλει στην αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους την ακόλουθη 
τεκμηρίωση, η οποία καλύπτει το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος:

Or. de

Τροπολογία 417
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, ο υπεύθυνος εισαγωγέας 
μεταλλευμάτων εντός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους την ακόλουθη τεκμηρίωση, η οποία 
καλύπτει το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος:

3. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, οι ανάντη φορείς υποβάλλουν 
επίσης στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους την ακόλουθη τεκμηρίωση, η οποία 
καλύπτει το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος:

Or. en
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Τροπολογία 418
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, ο υπεύθυνος εισαγωγέας
μεταλλευμάτων εντός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους την ακόλουθη τεκμηρίωση, η οποία 
καλύπτει το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος:

3. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το 
αργότερο, ο υπεύθυνος φορέας 
εκμετάλλευσης μεταλλευμάτων εντός του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού υποβάλλει στην αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους την ακόλουθη 
τεκμηρίωση, η οποία καλύπτει το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος:

Or. en

Τροπολογία 419
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθίσταται περιττή, δεδομένου ότι η εν λόγω απαίτηση υποβολής εκθέσεων ισχύει μόνο για 
τους φορείς του παραρτήματος ΙΙ.

Τροπολογία 420
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθίσταται περιττή, δεδομένου ότι η εν λόγω απαίτηση υποβολής εκθέσεων ισχύει μόνο για 
τους φορείς του παραρτήματος Ια.

Τροπολογία 421
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 422
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

μεταλλουργείου ή εγκατάστασης 
εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού 
του,

Or. de

Τροπολογία 423
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) ανεξάρτητους ελέγχους που 
διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
παρόντος κανονισμού· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες και τις 
διαφοροποιημένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, όπως παραπάνω. Οι φορείς του 
παραρτήματος ΙΙ οφείλουν να διενεργούν ανεξάρτητους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 6 και 
τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, καθώς και το στάδιο 4 του 
πλαισίου των πέντε σταδίων του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια βάσει κινδύνου στην αλυσίδα 
εφοδιασμού ορυκτών. Είναι ζωτικής σημασίας να περιλαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές στις 
δημοσιευμένες εκθέσεις.

Τροπολογία 424
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) ανεξάρτητους ελέγχους που 
διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
παρόντος κανονισμού· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες και τις 
διαφοροποιημένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, όπως παραπάνω. Οι φορείς του 
παραρτήματος Ια οφείλουν να διενεργούν ανεξάρτητους ελέγχους, σύμφωνα με το άρθρο 6 και 
τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια. Στάδιο 4 του πλαισίου πέντε 
σταδίων του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια βάσει κινδύνου στην αλυσίδα εφοδιασμού. Είναι 
ζωτικής σημασίας να περιλαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές στις δημοσιευμένες εκθέσεις.

Τροπολογία 425
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 426
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) ανεξάρτητους ελέγχους που 
διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
παρόντος κανονισμού· και

Or. en

Τροπολογία 427
Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τα πιστοποιητικά του ανεξάρτητου 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για καθένα από τα 
υπεύθυνα μεταλλουργεία ή εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού 
του, που διενεργούνται σύμφωνα με το 
πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις 
αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6 του 
κανονισμού,

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα 
που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η 
έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η τοποθέτηση 
επ’ αυτής.
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Τροπολογία 428
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το ποσοστό των ορυκτών που 
προέρχονται από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις ή περιοχές υψηλού 
κινδύνου και την αναλογία στη συνολική 
ποσότητα των ορυκτών που αγοράζονται 
από καθένα από αυτά τα μεταλλουργεία ή 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού, όπως 
επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητους 
ελέγχους τρίτων μερών.

γ) πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό 
των καλυπτόμενων πόρων που 
προέρχονται από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις ή περιοχές υψηλού 
κινδύνου και την αναλογία στη συνολική 
ποσότητα των καλυπτόμενων πόρων που 
αγοράζονται, όπως επιβεβαιώνεται από 
τους ανεξάρτητους ελέγχους, σύμφωνα με 
το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «ορυκτών» αντικαθίσταται από τον όρο «καλυπτόμενων πόρων» ώστε να αντανακλάται 
το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τα υλικά, όπως παραπάνω. Αντικατοπτρίζεται επίσης 
το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες και οι διαφοροποιημένες απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων, όπως αντανακλώνται στο άρθρο 6.

Τροπολογία 429
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το ποσοστό των ορυκτών που 
προέρχονται από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις ή περιοχές υψηλού 
κινδύνου και την αναλογία στη συνολική 
ποσότητα των ορυκτών που αγοράζονται 
από καθένα από αυτά τα μεταλλουργεία ή 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού, όπως 

γ) πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό 
των καλυπτόμενων πόρων που 
προέρχονται από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις ή περιοχές υψηλού 
κινδύνου και την αναλογία στη συνολική 
ποσότητα των καλυπτόμενων πόρων που 
αγοράζονται, όπως επιβεβαιώνεται από 
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επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητους 
ελέγχους τρίτων μερών.

τους ανεξάρτητους ελέγχους, σύμφωνα με 
το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «ορυκτών» αντικαθίσταται από τον όρο «καλυπτόμενων πόρων» ώστε να αντανακλάται 
το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τα υλικά, όπως παραπάνω. Αντικατοπτρίζεται επίσης 
το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες και οι διαφοροποιημένες απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων, όπως αντανακλώνται στο άρθρο 6.

Τροπολογία 430
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το ποσοστό των ορυκτών που 
προέρχονται από περιοχές που πλήττονται 
από συγκρούσεις ή περιοχές υψηλού 
κινδύνου και την αναλογία στη συνολική 
ποσότητα των ορυκτών που αγοράζονται 
από καθένα από αυτά τα μεταλλουργεία ή 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού, όπως 
επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητους 
ελέγχους τρίτων μερών.

γ) πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό 
των πόρων που προέρχονται από περιοχές 
που πλήττονται από συγκρούσεις ή 
περιοχές υψηλού κινδύνου και την 
αναλογία στη συνολική ποσότητα των 
πόρων που αγοράζονται, όπως 
επιβεβαιώνεται από τους ανεξάρτητους 
ελέγχους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 431
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή 
μετάλλων εντός του πεδίου εφαρμογής 

4. Οι φορείς θέτουν στη διάθεση των 
αμέσως κατάντη αγοραστών όλες τις 
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του παρόντος κανονισμού θέτει στη 
διάθεση των αμέσως κατάντη αγοραστών 
όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν και 
τηρούνται σύμφωνα με τη δέουσα 
επιμέλεια για την αλυσίδα εφοδιασμού, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα 
προβλήματα στον ανταγωνισμό.

πληροφορίες που προκύπτουν και 
τηρούνται σύμφωνα με τη δέουσα 
επιμέλεια για την αλυσίδα εφοδιασμού, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα 
προβλήματα στον ανταγωνισμό, σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες και εξασφαλίζει ότι οι 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, οι οποίες 
συμβιβάζουν ζητήματα εμπιστευτικότητας και προβλήματα ανταγωνισμού.

Τροπολογία 432
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Οι φορείς θέτουν στη διάθεση των 
αμέσως κατάντη αγοραστών όλες τις 
πληροφορίες που προκύπτουν και 
τηρούνται σύμφωνα με τη δέουσα 
επιμέλεια για την αλυσίδα εφοδιασμού, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα 
προβλήματα στον ανταγωνισμό, σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες και εξασφαλίζει ότι οι 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, οι οποίες 
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συμβιβάζουν ζητήματα εμπιστευτικότητας και προβλήματα ανταγωνισμού.

Τροπολογία 433
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 434
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Οι φορείς θέτουν στη διάθεση των 
αμέσως κατάντη αγοραστών όλες τις 
πληροφορίες που προκύπτουν και 
τηρούνται σύμφωνα με τη δέουσα 
επιμέλεια για την αλυσίδα εφοδιασμού, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα 
προβλήματα στον ανταγωνισμό, σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

Or. en
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Τροπολογία 435
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 436
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή 
μετάλλων στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού δημοσιεύει 
εκθέσεις όσο το δυνατόν ευρύτερα, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, και 
σε ετήσια βάση σχετικά με τις πολιτικές 
και πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τον υπεύθυνο 
πορισμό. Η έκθεση περιλαμβάνει τα μέτρα 
που έλαβε ο υπεύθυνος εισαγωγέας για 
την εφαρμογή των υποχρεώσεων όσον 
αφορά το σύστημα διαχείρισης και τη 
διαχείριση κινδύνων όπως προβλέπονται 
στα άρθρα 4 και 5 αντίστοιχα, καθώς και 
συνοπτική έκθεση των ανεξάρτητων 

5. Οι φορείς δημοσιεύουν εκθέσεις 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσο 
το δυνατόν ευρύτερα, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, και 
σε ετήσια βάση σχετικά με τις πολιτικές 
και πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τον υπεύθυνο 
πορισμό. Η έκθεση περιλαμβάνει τα μέτρα 
που έλαβε ο φορέας για την εφαρμογή των 
υποχρεώσεων όσον αφορά το σύστημα 
διαχείρισης και τη διαχείριση κινδύνων 
όπως προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 
αντίστοιχα, καθώς και τυχόν 
ανεξάρτητους ελέγχους επί υπεύθυνων 
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ελέγχων τρίτων μερών, 
συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του 
ελεγκτή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα 
προβλήματα στον ανταγωνισμό.

παραγόντων του παραρτήματος ΙΙ στην 
αλυσίδα εφοδιασμού των φορέων, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα 
προβλήματα στον ανταγωνισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες και εξασφαλίζει ότι οι 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. Αυτό 
περιλαμβάνει την απαίτηση δημοσίευσης των ανεξάρτητων ελέγχων στο σύνολό τους, όπως 
περιγράφεται π.χ. στο στάδιο 5 Α.2.1 στο συμπληρωματικό έγγραφο 3T.

Τροπολογία 437
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή 
μετάλλων στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού δημοσιεύει 
εκθέσεις όσο το δυνατόν ευρύτερα, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, και 
σε ετήσια βάση σχετικά με τις πολιτικές 
και πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τον υπεύθυνο 
πορισμό. Η έκθεση περιλαμβάνει τα μέτρα 
που έλαβε ο υπεύθυνος εισαγωγέας για 
την εφαρμογή των υποχρεώσεων όσον 
αφορά το σύστημα διαχείρισης και τη 
διαχείριση κινδύνων όπως προβλέπονται 
στα άρθρα 4 και 5 αντίστοιχα, καθώς και 
συνοπτική έκθεση των ανεξάρτητων 
ελέγχων τρίτων μερών, 
συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του 
ελεγκτή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα 
προβλήματα στον ανταγωνισμό.

5. Οι φορείς δημοσιεύουν εκθέσεις 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσο 
το δυνατόν ευρύτερα, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, και 
σε ετήσια βάση σχετικά με τις πολιτικές 
και πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τον υπεύθυνο 
πορισμό. Η έκθεση περιλαμβάνει τα μέτρα 
που έλαβε ο φορέας για την εφαρμογή των 
υποχρεώσεων όσον αφορά το σύστημα 
διαχείρισης και τη διαχείριση κινδύνων 
όπως προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 
αντίστοιχα, καθώς και τυχόν 
ανεξάρτητους ελέγχους επί υπεύθυνων 
παραγόντων του παραρτήματος Ια στην 
αλυσίδα εφοδιασμού των φορέων, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα 
προβλήματα στον ανταγωνισμό.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες και εξασφαλίζει ότι οι 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. Αυτό 
περιλαμβάνει την απαίτηση δημοσίευσης των ανεξάρτητων ελέγχων στο σύνολό τους, όπως 
περιγράφεται π.χ. στο στάδιο 5 Α.2.1 στο συμπληρωματικό έγγραφο 3T.

Τροπολογία 438
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή 
μετάλλων στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού δημοσιεύει εκθέσεις 
όσο το δυνατόν ευρύτερα, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, και 
σε ετήσια βάση σχετικά με τις πολιτικές 
και πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τον υπεύθυνο 
πορισμό. Η έκθεση περιλαμβάνει τα μέτρα 
που έλαβε ο υπεύθυνος εισαγωγέας για την 
εφαρμογή των υποχρεώσεων όσον αφορά 
το σύστημα διαχείρισης και τη διαχείριση 
κινδύνων όπως προβλέπονται στα άρθρα 4 
και 5 αντίστοιχα, καθώς και συνοπτική 
έκθεση των ανεξάρτητων ελέγχων τρίτων 
μερών, συμπεριλαμβανομένου του 
ονόματος του ελεγκτή, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη το επιχειρηματικό 
απόρρητο και άλλα προβλήματα στον 
ανταγωνισμό.

5. Ο εισαγωγέας ορυκτών ή μετάλλων στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού δημοσιεύει εκθέσεις όσο το 
δυνατόν ευρύτερα, συμπεριλαμβανομένου 
του διαδικτύου, και σε ετήσια βάση 
σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού για τον υπεύθυνο πορισμό. Η 
έκθεση περιλαμβάνει τα μέτρα που έλαβε ο 
υπεύθυνος εισαγωγέας για την εφαρμογή 
των υποχρεώσεων όσον αφορά το σύστημα 
διαχείρισης και τη διαχείριση κινδύνων 
όπως προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 
αντίστοιχα, καθώς και συνοπτική έκθεση 
των ανεξάρτητων ελέγχων τρίτων μερών, 
συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του 
ελεγκτή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα 
προβλήματα στον ανταγωνισμό.

Or. de

Τροπολογία 439
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή 
μετάλλων στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού δημοσιεύει
εκθέσεις όσο το δυνατόν ευρύτερα, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, και 
σε ετήσια βάση σχετικά με τις πολιτικές 
και πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τον υπεύθυνο 
πορισμό. Η έκθεση περιλαμβάνει τα μέτρα 
που έλαβε ο υπεύθυνος εισαγωγέας για 
την εφαρμογή των υποχρεώσεων όσον 
αφορά το σύστημα διαχείρισης και τη 
διαχείριση κινδύνων όπως προβλέπονται 
στα άρθρα 4 και 5 αντίστοιχα, καθώς και 
συνοπτική έκθεση των ανεξάρτητων 
ελέγχων τρίτων μερών, 
συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του 
ελεγκτή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα 
προβλήματα στον ανταγωνισμό.

5. Οι φορείς δημοσιεύουν εκθέσεις όσο το 
δυνατόν ευρύτερα, συμπεριλαμβανομένου 
του διαδικτύου, και σε ετήσια βάση 
σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού για τον υπεύθυνο πορισμό. Η 
έκθεση περιλαμβάνει τα μέτρα που έλαβε ο 
φορέας για την εφαρμογή των 
υποχρεώσεων όσον αφορά το σύστημα 
διαχείρισης και τη διαχείριση κινδύνων 
όπως προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 
αντίστοιχα, καθώς και τυχόν 
ανεξάρτητους ελέγχους επί ανάντη 
φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού των 
φορέων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα 
προβλήματα στον ανταγωνισμό.

Or. en

Τροπολογία 440
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο υπεύθυνος εισαγωγέας ορυκτών ή 
μετάλλων στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού δημοσιεύει εκθέσεις 
όσο το δυνατόν ευρύτερα, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, και 
σε ετήσια βάση σχετικά με τις πολιτικές 
και πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τον υπεύθυνο 
πορισμό. Η έκθεση περιλαμβάνει τα μέτρα 
που έλαβε ο υπεύθυνος εισαγωγέας για την 

5. Ο υπεύθυνος φορέας εκμετάλλευσης
ορυκτών ή μετάλλων στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού δημοσιεύει 
εκθέσεις όσο το δυνατόν ευρύτερα, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, και 
σε ετήσια βάση σχετικά με τις πολιτικές 
και πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τον υπεύθυνο 
πορισμό. Η έκθεση περιλαμβάνει τα μέτρα 
που έλαβε ο φορέας για την εφαρμογή των 



AM\1055294EL.doc 275/359 PE549.420v02-00

EL

εφαρμογή των υποχρεώσεων όσον αφορά 
το σύστημα διαχείρισης και τη διαχείριση 
κινδύνων όπως προβλέπονται στα άρθρα 4 
και 5 αντίστοιχα, καθώς και συνοπτική 
έκθεση των ανεξάρτητων ελέγχων τρίτων 
μερών, συμπεριλαμβανομένου του 
ονόματος του ελεγκτή, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη το επιχειρηματικό 
απόρρητο και άλλα προβλήματα στον 
ανταγωνισμό.

υποχρεώσεων όσον αφορά το σύστημα 
διαχείρισης και τη διαχείριση κινδύνων 
όπως προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 
αντίστοιχα, καθώς και συνοπτική έκθεση 
των ανεξάρτητων ελέγχων τρίτων μερών, 
συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του 
ελεγκτή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα 
προβλήματα στον ανταγωνισμό.

Or. en

Τροπολογία 441
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι υπεύθυνοι παράγοντες του 
παραρτήματος ΙΙ που είναι 
εγκατεστημένοι εκτός του εδάφους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν, 
προκειμένου να συμπεριληφθούν στις 
εκθέσεις αρμόδιας αρχής κράτους μέλους 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 
και στον κατάλογο που αναφέρεται στο 
άρθρο 8, να υποβάλουν στην εν λόγω 
αρχή:

a) τεκμηρίωση σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 3 ανωτέρω· και

β) έγγραφη δήλωση συμμόρφωσης με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια, στην οποία θα 
περιέχεται επίσης η επωνυμία τους, η 
διεύθυνση, τα πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας και περιγραφή των 
εμπορικών δραστηριοτήτων τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη ο λευκός κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 8 αφορά πλέον και τους 
παράγοντες του παραρτήματος ΙΙ που είναι εγκατεστημένοι εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στην ΕΕ η δυνατότητα να αξιοποιήσει το εμπορικό 
βάρος της για να επηρεάσει την πρακτική πορισμού των άλλων εταιρειών και τμημάτων της 
αλυσίδας εφοδιασμού, διευκολύνοντας παράλληλα την άσκηση δέουσας επιμέλειας για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πλην των φορέων του παραρτήματος ΙΙ. Οι εταιρείες αυτές πρέπει να 
παρέχουν διαβεβαιώσεις ότι ασκούν τη δέουσα επιμέλεια, όπως απαιτείται από τον παρόντα 
κανονισμό.

Τροπολογία 442
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι υπεύθυνοι παράγοντες του 
παραρτήματος Ια που είναι 
εγκατεστημένοι εκτός του εδάφους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν, 
προκειμένου να συμπεριληφθούν στις 
εκθέσεις αρμόδιας αρχής κράτους μέλους 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 
και στον κατάλογο που αναφέρεται στο 
άρθρο 8, να υποβάλουν στην εν λόγω 
αρχή:

a) τεκμηρίωση σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 3 ανωτέρω· και

β) έγγραφη δήλωση συμμόρφωσης με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια, στην οποία θα 
περιέχεται επίσης η επωνυμία τους, η 
διεύθυνση, τα πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας και περιγραφή των 
εμπορικών δραστηριοτήτων τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη ο λευκός κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 8 αφορά πλέον και τους 
παράγοντες του παραρτήματος Ια που είναι εγκατεστημένοι εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στην ΕΕ η δυνατότητα να αξιοποιήσει το εμπορικό 
βάρος της για να επηρεάσει την πρακτική πορισμού των άλλων εταιρειών και τμημάτων της 
αλυσίδας εφοδιασμού, διευκολύνοντας παράλληλα την άσκηση δέουσας επιμέλειας για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πλην των φορέων του παραρτήματος Ια. Οι εταιρείες αυτές πρέπει να 
παρέχουν διαβεβαιώσεις ότι ασκούν τη δέουσα επιμέλεια, όπως απαιτείται από τον παρόντα 
κανονισμό.

Τροπολογία 443
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι υπεύθυνοι ανάντη παράγοντες που 
είναι εγκατεστημένοι εκτός του εδάφους 
της Ένωσης μπορούν, προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στις εκθέσεις αρμόδιας 
αρχής κράτους μέλους σύμφωνα με το 
άρθρο 15 παράγραφος 1 και στον 
κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 8, 
να υποβάλουν στην εν λόγω αρχή:

a) τεκμηρίωση σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 3 ανωτέρω· και

β) έγγραφη δήλωση συμμόρφωσης με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια, στην οποία θα 
περιέχεται επίσης η επωνυμία τους, η 
διεύθυνση, τα πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας και περιγραφή των 
εμπορικών δραστηριοτήτων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ᾽ αυτό τον τρόπο παρέχεται στα σημεία συμφόρησης εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η δυνατότητα να συμπεριληφθούν στον λευκό κατάλογο εάν είναι και αυτά με τη σειρά 
τους υπεύθυνα, γεγονός που ενισχύει τη διαφάνεια για τους κατάντη φορείς.
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Τροπολογία 444
Marielle de Sarnez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α

Υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τα 
μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις 

εξευγενισμού

1. Τα ευρωπαϊκά μεταλλουργεία και 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού που 
επεξεργάζονται και εισάγουν τα ορυκτά 
και τα συμπυκνώματά τους υποχρεούνται 
να εφαρμόζουν τον ευρωπαϊκό μηχανισμό 
για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού ή ένα σύστημα δέουσας 
επιμέλειας που αναγνωρίζεται ως 
ισοδύναμο από τις αρχές πιστοποίησης 
της Ένωσης.

2. Οι αρχές πιστοποίησης της Ένωσης 
διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού μηχανισμού για τη δέουσα 
επιμέλεια από τα μεταλλουργεία και τις 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού. Σε 
περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω 
υποχρεώσεων, οι αρχές ενημερώνουν το 
μεταλλουργείο ή την εγκατάσταση 
εξευγενισμού και τους ζητούν να λάβουν 
διορθωτικά μέτρα ώστε να 
συμμορφωθούν με τον ευρωπαϊκό 
μηχανισμό δέουσας επιμέλειας. Σε 
περίπτωση συνεχιζόμενης παράβασης, οι 
αρχές πιστοποίησης της Ένωσης 
επιβάλλουν κυρώσεις για παραβίαση των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι 
εν λόγω κυρώσεις παύουν μόλις το 
μεταλλουργείο ή η εγκατάσταση 
εξευγενισμού συμμορφωθεί με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Τα ευρωπαϊκά μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού αποτελούν παράγοντες-κλειδί της 
αλυσίδας εφοδιασμού διότι παρεμβαίνουν τη στιγμή της επεξεργασίας των ορυκτών. Συνεπώς, 
βρίσκονται στην πλέον κατάλληλη θέση για να συγκεντρώνουν, να κοινοποιούν και να 
επαληθεύουν τις πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των ορυκτών και την αλυσίδα 
επιτήρησης (chain of custody). Για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή του κανονισμού θα πρέπει να 
είναι υποχρεωτική για τα παραπάνω.

Τροπολογία 445
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α

Βιομηχανικά προγράμματα

1. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου, οι σχετικές κλαδικές ενώσεις 
δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στην 
Επιτροπή για την αναγνώριση 
βιομηχανικού προγράμματος ως 
ισοδύναμου με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού.

Η αίτηση αυτή υποστηρίζεται με 
αποδεικτικά στοιχεία και με πληροφορίες.

2. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μπορούν να υποβληθούν 
μόνο για βιομηχανικά προγράμματα τα 
οποία υφίστανται ήδη κατά τη θέση σε 
ισχύ του παρόντος κανονισμού.

3. Εφόσον η Επιτροπή κρίνει, με βάση τα 
αποδεικτικά στοιχεία και τις πληροφορίες 
που της παρέχονται δυνάμει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ότι 
το συγκεκριμένο βιομηχανικό πρόγραμμα, 
όταν εφαρμόζεται αποτελεσματικά από 
έναν υπεύθυνο φορέα, του παρέχει τη 
δυνατότητα να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των 
άρθρων 4, 5, 6 και 7, χορηγεί αναγνώριση 
ισοδυναμίας.
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4. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνουν 
την Επιτροπή για οποιεσδήποτε αλλαγές 
ή επικαιροποιήσεις πραγματοποιούνται 
σε βιομηχανικά προγράμματα στα οποία 
έχει χορηγηθεί αναγνώριση ισοδυναμίας 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.

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

6. Η Επιτροπή καταρτίζει και ενημερώνει 
ένα διαδικτυακό μητρώο βιομηχανικών 
προγραμμάτων στα οποία έχει χορηγηθεί 
αναγνώριση ισοδυναμίας.

7. Οι υπεύθυνοι φορείς ορυκτών και 
μετάλλων που μπορεί να αποδειχθούν ότι 
έχουν προέλθει από πηγές οι οποίες έχουν 
πιστοποιηθεί από βιομηχανικό 
πρόγραμμα στο οποίο έχει χορηγηθεί 
αναγνώριση ισοδυναμίας ή που έχουν οι 
ίδιοι πιστοποιηθεί από βιομηχανικό 
πρόγραμμα στο οποίο έχει χορηγηθεί 
αναγνώριση ισοδυναμίας, εξαιρούνται 
από τον ανεξάρτητο έλεγχο. Η 
πιστοποίηση αυτή αποστέλλεται στις 
αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 446
Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
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Βιομηχανικά προγράμματα

1. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου, οι σχετικές κλαδικές ενώσεις 
δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στην 
Επιτροπή για τη διαπίστευση 
βιομηχανικού προγράμματος βάσει των 
απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού. Η 
αίτηση αυτή υποστηρίζεται με 
αποδεικτικά στοιχεία και με πληροφορίες.

2. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μπορούν να υποβληθούν 
μόνο για βιομηχανικά προγράμματα τα 
οποία υφίστανται ήδη κατά τη θέση σε 
ισχύ του παρόντος κανονισμού.

3. Εφόσον η Επιτροπή κρίνει, με βάση τα 
αποδεικτικά στοιχεία και τις πληροφορίες 
που της παρέχονται δυνάμει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ότι 
το συγκεκριμένο βιομηχανικό πρόγραμμα, 
όταν εφαρμόζεται αποτελεσματικά από 
ένα υπεύθυνο εισαγωγέα, του παρέχει τη 
δυνατότητα να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των 
άρθρων 4, 5, 6 και 7, χορηγεί 
διαπίστευση.

4. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνουν 
την Επιτροπή για οποιεσδήποτε αλλαγές 
ή επικαιροποιήσεις πραγματοποιούνται 
σε βιομηχανικά προγράμματα για τα 
οποία έχει χορηγηθεί διαπίστευση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.

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

6. Η Επιτροπή καταρτίζει και ενημερώνει 
ένα διαδικτυακό μητρώο βιομηχανικών 
προγραμμάτων στα οποία έχει χορηγηθεί 
διαπίστευση.
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7. Οι υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών και 
μετάλλων που μπορεί να αποδειχθούν ότι 
έχουν προέλθει από πηγές οι οποίες έχουν 
πιστοποιηθεί από βιομηχανικό 
πρόγραμμα στο οποίο έχει χορηγηθεί 
διαπίστευση ή που έχουν οι ίδιοι 
πιστοποιηθεί από βιομηχανικό 
πρόγραμμα στο οποίο έχει χορηγηθεί 
διαπίστευση, εξαιρούνται από τον 
ανεξάρτητο έλεγχο. Η πιστοποίηση αυτή 
αποστέλλεται στη συνέχεια στις αρμόδιες 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 447
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλογος υπεύθυνων μεταλλουργείων 
και εγκαταστάσεων εξευγενισμού

Κατάλογος υπεύθυνων παραγόντων του 
παραρτήματος ΙΙ

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, ο κατάλογος περιορίζεται στα μεταλλουργεία και στις εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού. Αυτά είναι τα σχετικά σημεία συμφόρησης στις αλυσίδες εφοδιασμού πολλών 
μετάλλων. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για τα σχετικά σημεία συμφόρησης στις αλυσίδες 
εφοδιασμού άλλων ορυκτών, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τροποποιημένου 
κανονισμού όσον αφορά τα υλικά. Βλ. τα σχόλια ανωτέρω σχετικά με το πεδίο εφαρμογής όσον 
αφορά τα υλικά. Η προσθήκη των «παραγόντων του παραρτήματος ΙΙ» καθιστά δυνατό τον 
ορισμό και άλλων σχετικών σημείων συμφόρησης των αλυσίδων εφοδιασμού και την ένταξη 
αυτών στον κατάλογο.

Τροπολογία 448
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλογος υπεύθυνων μεταλλουργείων 
και εγκαταστάσεων εξευγενισμού

Κατάλογος υπεύθυνων παραγόντων του 
παραρτήματος Ια

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, ο κατάλογος περιορίζεται στα μεταλλουργεία και στις εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού. Αυτά είναι τα σχετικά σημεία συμφόρησης στις αλυσίδες εφοδιασμού πολλών 
μετάλλων. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για τα σχετικά σημεία συμφόρησης στις αλυσίδες 
εφοδιασμού άλλων ορυκτών, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τροποποιημένου 
κανονισμού όσον αφορά τα υλικά. Βλ. τα σχόλια ανωτέρω σχετικά με το πεδίο εφαρμογής όσον 
αφορά τα υλικά. Η προσθήκη των «παραγόντων του παραρτήματος Ια» καθιστά δυνατό τον 
ορισμό και άλλων σχετικών σημείων συμφόρησης των αλυσίδων εφοδιασμού και την ένταξη 
αυτών στον κατάλογο.

Τροπολογία 449
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλογος υπεύθυνων μεταλλουργείων 
και εγκαταστάσεων εξευγενισμού

Κατάλογος υπεύθυνων ανάντη 
παραγόντων

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τις αλλαγές σε αυτό το άρθρο, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στα άρθρα 7 και 15, 
εξασφαλίζεται ότι ο λευκός κατάλογος περιλαμβάνει μόνο παράγοντες που συνιστούν σημεία 
συμφόρησης οι οποίοι επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια. Σύμφωνα με την πρόταση της 
Επιτροπής, αρκούσε ένα μεταλλουργείο ή μια εγκατάσταση εξευγενισμού να βρίσκεται στην 
αλυσίδα εφοδιασμού υπεύθυνων εισαγωγέων. Με τις νέες αλλαγές, τα σημεία συμφόρησης 
πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι πράγματι υπεύθυνα και η Επιτροπή πρέπει να διενεργεί 
σχετικό έλεγχο.



PE549.420v02-00 284/359 AM\1055294EL.doc

EL

Τροπολογία 450
Paul Rübig, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει η 
πανευρωπαϊκή αρμόδια αρχή με τις 
εκθέσεις της όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 15, η Επιτροπή εγκρίνει και 
δημοσιοποιεί απόφαση παραθέτοντας τις 
ονομασίες και τις διευθύνσεις των 
υπεύθυνων μεταλλουργείων και 
εγκαταστάσεων εξευγενισμού ορυκτών 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 451
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν 
τα κράτη μέλη με τις εκθέσεις τους όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 15, η Επιτροπή 
εγκρίνει και δημοσιοποιεί απόφαση 
παραθέτοντας τις ονομασίες και τις 
διευθύνσεις των υπεύθυνων παραγόντων 
του παραρτήματος ΙΙ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος της Επιτροπής ορίζεται ως κατάλογος με όλα τα μεταλλουργεία και όλες τις 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού ενός υπεύθυνου εισαγωγέα, ανεξάρτητα 
από το εάν τα εν λόγω μεταλλουργεία ή οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού, εντός ή εκτός της ΕΕ, 
πληρούν ή όχι τα πρότυπα των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ. Για να αποτελέσει ο 
κατάλογος πραγματικό κίνητρο, οι εν λόγω παράγοντες θα πρέπει π.χ. να δημοσιεύουν στοιχεία 
σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια που επιδεικνύουν και να καθιστούν διαθέσιμους τους ελέγχους 
τους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. Το σύστημα αυτό θα πρέπει επίσης 
να είναι ανοικτό για μεταλλουργεία/εγκαταστάσεις εξευγενισμού που δεν περιλαμβάνονται επί 
του παρόντος στην αλυσίδα εφοδιασμού των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Τροπολογία 452
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν 
τα κράτη μέλη με τις εκθέσεις τους όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 15, η Επιτροπή 
εγκρίνει και δημοσιοποιεί απόφαση 
παραθέτοντας τις ονομασίες και τις 
διευθύνσεις των υπεύθυνων παραγόντων 
του παραρτήματος Ια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, ο κατάλογος ορίζεται ως κατάλογος με όλα τα 
μεταλλουργεία και όλες τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού ενός 
υπεύθυνου εισαγωγέα, ανεξάρτητα από το εάν τα εν λόγω μεταλλουργεία ή οι εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού, εντός ή εκτός της ΕΕ, πληρούν ή όχι τα πρότυπα των κατευθυντηρίων γραμμών 
του ΟΟΣΑ. Για να αποτελέσει ο κατάλογος πραγματικό κίνητρο, οι εν λόγω παράγοντες θα 
πρέπει π.χ. να δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια που επιδεικνύουν και να 
καθιστούν διαθέσιμους τους ελέγχους τους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. 
Το σύστημα αυτό θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτό για μεταλλουργεία/εγκαταστάσεις 
εξευγενισμού που δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στην αλυσίδα εφοδιασμού των 
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ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Τροπολογία 453
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 454
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν 
τα κράτη μέλη με τις εκθέσεις τους όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 15, η Επιτροπή 
εγκρίνει και δημοσιοποιεί απόφαση 
παραθέτοντας τις ονομασίες και τις 
διευθύνσεις των υπεύθυνων ανάντη 
παραγόντων.

Or. en
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Τροπολογία 455
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εντοπίζει στον κατάλογο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τα 
υπεύθυνα μεταλλουργεία και τις 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού που 
πορίζονται ορυκτά — τουλάχιστον εν 
μέρει — από περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου.

2. Η Επιτροπή εντοπίζει στον κατάλογο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τους 
υπεύθυνους παράγοντες του 
παραρτήματος ΙΙ που πορίζονται ορυκτά 
— τουλάχιστον εν μέρει — από περιοχές 
που πλήττονται από συγκρούσεις και 
περιοχές υψηλού κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τα υλικά, όπως παραπάνω.

Τροπολογία 456
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εντοπίζει στον κατάλογο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τα 
υπεύθυνα μεταλλουργεία και τις 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού που 
πορίζονται ορυκτά — τουλάχιστον εν 
μέρει — από περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου.

2. Η Επιτροπή εντοπίζει στον κατάλογο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τους 
παράγοντες του παραρτήματος Ια που 
πορίζονται ορυκτά — τουλάχιστον εν 
μέρει — από περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τα υλικά, όπως παραπάνω.

Τροπολογία 457
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εντοπίζει στον κατάλογο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τα 
υπεύθυνα μεταλλουργεία και τις 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού που 
πορίζονται ορυκτά — τουλάχιστον εν 
μέρει — από περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου.

2. Η Επιτροπή εντοπίζει στον κατάλογο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τα 
υπεύθυνα μεταλλουργεία και τις 
εγκαταστάσεις εξευγενισμού που 
πορίζονται ορυκτά — τουλάχιστον εν 
μέρει — από περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου. Ο εν λόγω κατάλογος 
καταρτίζεται λαμβανομένων υπόψη των 
υφιστάμενων ισοδύναμων βιομηχανικών, 
κυβερνητικών ή άλλων προγραμμάτων 
δέουσας επιμέλειας που καλύπτουν τα 
ορυκτά και τα μέταλλα τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα Ι. 

Or. en

Τροπολογία 458
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εντοπίζει στον κατάλογο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τα 
υπεύθυνα μεταλλουργεία και τις 

2. Η Επιτροπή εντοπίζει στον κατάλογο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τους 
υπεύθυνους ανάντη παράγοντες που 
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εγκαταστάσεις εξευγενισμού που 
πορίζονται ορυκτά — τουλάχιστον εν 
μέρει — από περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου.

πορίζονται ορυκτά — τουλάχιστον εν 
μέρει — από περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 459
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο 
σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα 
II και την κανονιστική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2. 
Κατόπιν διαβουλεύεται με τη Γραμματεία 
του ΟΟΣΑ.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο 
σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα 
III. Κατόπιν διαβουλεύεται με τη 
Γραμματεία του ΟΟΣΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή αρίθμησης των παραρτημάτων.

Τροπολογία 460
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο 
σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα 
II και την κανονιστική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2. 

3. Η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο 
σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα 
II. Κατόπιν διαβουλεύεται με τη 
Γραμματεία του ΟΟΣΑ.
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Κατόπιν διαβουλεύεται με τη Γραμματεία 
του ΟΟΣΑ.

Or. en

Τροπολογία 461
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Επιτροπή επικαιροποιεί εγκαίρως τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο, τουλάχιστον ανά έξι μήνες. Η 
Επιτροπή διαγράφει από τον κατάλογο τις 
επωνυμίες των παραγόντων του 
παραρτήματος ΙΙ που δεν αναγνωρίζονται 
πλέον ως υπεύθυνοι παράγοντες του 
παραρτήματος ΙΙ από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές σε «υπεύθυνα μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού» και σε 
«υπεύθυνους εισαγωγείς» αντικαταστάθηκαν με «παράγοντες του παραρτήματος ΙΙ», όπως 
παραπάνω. Οι αλλαγές αυτές αντανακλούν το γεγονός ότι ο κατάλογος μπορεί να περιλαμβάνει 
πλέον άλλα καθορισμένα σημεία συμφόρησης σε άλλες αλυσίδες εφοδιασμού πόρων, και 
τροποποιήσεις που αποσκοπούν να εξασφαλίσουν ότι ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει 
μεταλλουργεία ή εγκαταστάσεις εξευγενισμού που δεν συμμορφώνονται μεν με τις απαιτήσεις 
δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στον κανονισμό αυτό, αλλά περιλαμβάνονται στις 
αλυσίδες εφοδιασμού των συμμορφούμενων εταιρειών.

Τροπολογία 462
Ska Keller
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Επιτροπή επικαιροποιεί εγκαίρως τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο, τουλάχιστον ανά έξι μήνες. Η 
Επιτροπή διαγράφει από τον κατάλογο τις 
επωνυμίες των παραγόντων του 
παραρτήματος Ια που δεν αναγνωρίζονται 
πλέον ως υπεύθυνοι παράγοντες του 
παραρτήματος Ια από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές σε «υπεύθυνα μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού» και σε 
«υπεύθυνους εισαγωγείς» αντικαταστάθηκαν με «παράγοντες του παραρτήματος Ιa», όπως 
παραπάνω. Οι αλλαγές αυτές αντανακλούν το γεγονός ότι ο κατάλογος μπορεί να περιλαμβάνει 
πλέον άλλα καθορισμένα σημεία συμφόρησης σε άλλες αλυσίδες εφοδιασμού πόρων, και 
τροποποιήσεις που αποσκοπούν να εξασφαλίσουν ότι ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει 
μεταλλουργεία ή εγκαταστάσεις εξευγενισμού που δεν συμμορφώνονται μεν με τις απαιτήσεις 
δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στον κανονισμό αυτό, αλλά περιλαμβάνονται στις 
αλυσίδες εφοδιασμού των συμμορφούμενων εταιρειών.

Τροπολογία 463
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Επιτροπή επικαιροποιεί εγκαίρως τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο, τουλάχιστον ανά έξι μήνες. Η 
Επιτροπή διαγράφει από τον κατάλογο τις 
επωνυμίες των ανάντη παραγόντων που 
δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι 
ανάντη παράγοντες από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 464
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 465
Paul Rübig, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρμόδιες αρχές των κρατών μελών Πανευρωπαϊκές αρμόδιες αρχές

Or. en

Τροπολογία 466
Paul Rübig, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή 
περισσότερες αρμόδιες αρχές που 
επιφορτίζονται με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

Μία ενιαία, πανευρωπαϊκή αρμόδια αρχή
επιφορτίζεται με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 467
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή 
περισσότερες αρμόδιες αρχές που 
επιφορτίζονται με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή 
περισσότερες αρμόδιες αρχές που 
λαμβάνουν τις εκθέσεις των εισαγωγέων 
και ελέγχουν τη συμμόρφωσή τους με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. de
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Τροπολογία 468
Paul Rübig, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τις ονομασίες και τις 
διευθύνσεις των αρμόδιων αρχών εντός 3 
μηνών μετά τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν 
αλλαγές των ονομασιών ή διευθύνσεων 
των αρμοδίων αρχών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 469
Paul Rübig, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση να 
δημοσιεύσει, συμπεριλαμβανομένου του 
διαδικτύου, κατάλογο των αρμόδιων 
αρχών σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
παραρτήματος ΙΙΙ, και την κανονιστική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή ενημερώνει 
τον κατάλογο σε τακτική βάση.

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, 
όλες τις σχετικές πληροφορίες για την 
πανευρωπαϊκή αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 470
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση να 
δημοσιεύσει, συμπεριλαμβανομένου του 
διαδικτύου, κατάλογο των αρμόδιων 
αρχών σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
παραρτήματος ΙΙΙ, και την κανονιστική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή ενημερώνει 
τον κατάλογο σε τακτική βάση.

2. Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση να 
δημοσιεύσει, συμπεριλαμβανομένου του 
διαδικτύου, κατάλογο των αρμόδιων 
αρχών σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
παραρτήματος ΙΙΙ. Η Επιτροπή ενημερώνει 
τον κατάλογο σε τακτική βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή αρίθμησης των παραρτημάτων.

Τροπολογία 471
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση να 
δημοσιεύσει, συμπεριλαμβανομένου του 
διαδικτύου, κατάλογο των αρμόδιων 
αρχών σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
παραρτήματος ΙΙΙ, και την κανονιστική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή ενημερώνει 
τον κατάλογο σε τακτική βάση.

2. Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση να 
δημοσιεύσει, συμπεριλαμβανομένου του 
διαδικτύου, κατάλογο των αρμόδιων 
αρχών σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
παραρτήματος ΙΙΙ. Η Επιτροπή ενημερώνει 
τον κατάλογο σε τακτική βάση.

Or. en

Τροπολογία 472
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκ των υστέρων έλεγχοι επί των 
υπεύθυνων εισαγωγέων

Εκ των υστέρων έλεγχοι επί των φορέων

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες.

Τροπολογία 473
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκ των υστέρων έλεγχοι επί των 
υπεύθυνων εισαγωγέων

Εκ των υστέρων έλεγχοι επί των φορέων

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες.

Τροπολογία 474
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκ των υστέρων έλεγχοι επί των 
υπεύθυνων εισαγωγέων

Εκ των υστέρων έλεγχοι επί των φορέων

Or. en

Τροπολογία 475
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκ των υστέρων έλεγχοι επί των 
υπεύθυνων εισαγωγέων

Εκ των υστέρων έλεγχοι επί των 
υπεύθυνων φορέων

Or. en

Τροπολογία 476
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών και μετάλλων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται 
προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
στα άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος 
κανονισμού.

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
που καθορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, και 7 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες.

Τροπολογία 477
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών και μετάλλων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται 
προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
στα άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος 
κανονισμού.

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι φορείς συμμορφώνονται προς τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 
4, 5, 6, και 7 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες.

Τροπολογία 478
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι
εισαγωγείς ορυκτών και μετάλλων που 

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι εισαγωγείς ορυκτών και μετάλλων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
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εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται 
προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
στα άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος 
κανονισμού.

παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται 
προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
στα άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 479
Emma McClarkin
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών και μετάλλων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται 
προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
στα άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος 
κανονισμού.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 480
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών και μετάλλων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται
προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
στα άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος 
κανονισμού.

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι 
φορείς ορυκτών και μετάλλων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται 
προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
στα άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 481
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών και μετάλλων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται 
προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
στα άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος 
κανονισμού.

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των 
υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
που καθορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, και 7 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 482
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διενεργούνται 
χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που 
βασίζεται στους κινδύνους. Επιπλέον, 
έλεγχοι μπορεί να διεξάγονται όταν μια 
αρμόδια αρχή διαθέτει σχετικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά 
με τη συμμόρφωση ενός υπεύθυνου 
εισαγωγέα προς τον παρόντα κανονισμό.

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διενεργούνται 
χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που 
βασίζεται στους κινδύνους. Επιπλέον, 
έλεγχοι μπορεί να διεξάγονται όταν μια 
αρμόδια αρχή διαθέτει σχετικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά 
με τη συμμόρφωση ενός φορέα προς τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες.

Τροπολογία 483
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διενεργούνται 
χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που 
βασίζεται στους κινδύνους. Επιπλέον, 
έλεγχοι μπορεί να διεξάγονται όταν μια 
αρμόδια αρχή διαθέτει σχετικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά 
με τη συμμόρφωση ενός υπεύθυνου 
εισαγωγέα προς τον παρόντα κανονισμό.

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διενεργούνται βάσει ενιαίων 
και εναρμονισμένων κριτηρίων και 
προτύπων ελέγχου, τα οποία 
καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, χρησιμοποιώντας μία 
προσέγγιση που βασίζεται στους 
κινδύνους. Επιπλέον, έλεγχοι μπορεί να 
διεξάγονται όταν μια αρμόδια αρχή 
διαθέτει σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων βάσιμων 
ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά με τη 
συμμόρφωση ενός υπεύθυνου εισαγωγέα 
προς τον παρόντα κανονισμό.

Or. it
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Τροπολογία 484
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διενεργούνται 
χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που 
βασίζεται στους κινδύνους. Επιπλέον, 
έλεγχοι μπορεί να διεξάγονται όταν μια 
αρμόδια αρχή διαθέτει σχετικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά 
με τη συμμόρφωση ενός υπεύθυνου 
εισαγωγέα προς τον παρόντα κανονισμό.

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διενεργούνται 
χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που 
βασίζεται στους κινδύνους. Επιπλέον, 
έλεγχοι μπορεί να διεξάγονται όταν μια 
αρμόδια αρχή διαθέτει σχετικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά 
με τη συμμόρφωση ενός φορέα προς τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες.

Τροπολογία 485
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διενεργούνται 
χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που 
βασίζεται στους κινδύνους. Επιπλέον, 
έλεγχοι μπορεί να διεξάγονται όταν μια 
αρμόδια αρχή διαθέτει σχετικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά 
με τη συμμόρφωση ενός υπεύθυνου

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διενεργούνται 
χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που 
βασίζεται στους κινδύνους. Επιπλέον, 
έλεγχοι μπορεί να διεξάγονται όταν μια 
αρμόδια αρχή διαθέτει σχετικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά 
με τη συμμόρφωση ενός εισαγωγέα προς 
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εισαγωγέα προς τον παρόντα κανονισμό. τον παρόντα κανονισμό.

Or. de

Τροπολογία 486
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διενεργούνται 
χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που 
βασίζεται στους κινδύνους. Επιπλέον, 
έλεγχοι μπορεί να διεξάγονται όταν μια 
αρμόδια αρχή διαθέτει σχετικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά 
με τη συμμόρφωση ενός υπεύθυνου 
εισαγωγέα προς τον παρόντα κανονισμό.

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διενεργούνται 
χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που 
βασίζεται στους κινδύνους. Επιπλέον, 
έλεγχοι διεξάγονται όταν μια αρμόδια αρχή 
διαθέτει σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων βάσιμων 
ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά με τη 
συμμόρφωση ενός υπεύθυνου εισαγωγέα 
προς τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 487
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διενεργούνται 
χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που 
βασίζεται στους κινδύνους. Επιπλέον, 
έλεγχοι μπορεί να διεξάγονται όταν μια 
αρμόδια αρχή διαθέτει σχετικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά 
με τη συμμόρφωση ενός υπεύθυνου 
εισαγωγέα προς τον παρόντα κανονισμό.

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διενεργούνται 
χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που 
βασίζεται στους κινδύνους. Επιπλέον, 
έλεγχοι διεξάγονται όταν μια αρμόδια αρχή 
διαθέτει σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων βάσιμων 
ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά με τη 
συμμόρφωση ενός υπεύθυνου φορέα προς 
τον παρόντα κανονισμό.
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Or. en

Τροπολογία 488
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξέταση της εφαρμογής από τον 
υπεύθυνο εισαγωγέα των υποχρεώσεων 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος διαχείρισης, της διαχείρισης 
κινδύνων, του ανεξάρτητου ελέγχου και 
της δημοσιοποίησης,

α) εξέταση της εφαρμογής από τον φορέα
των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
διαχείρισης, της διαχείρισης κινδύνων, του 
ανεξάρτητου ελέγχου και της 
δημοσιοποίησης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες.

Τροπολογία 489
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξέταση της εφαρμογής από τον 
υπεύθυνο εισαγωγέα των υποχρεώσεων 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος διαχείρισης, της διαχείρισης 
κινδύνων, του ανεξάρτητου ελέγχου και 
της δημοσιοποίησης,

α) εξέταση της εφαρμογής από τον φορέα
των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
διαχείρισης, της διαχείρισης κινδύνων, του 
ανεξάρτητου ελέγχου και της 
δημοσιοποίησης,

Or. en



AM\1055294EL.doc 305/359 PE549.420v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες.

Τροπολογία 490
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξέταση της εφαρμογής από τον 
υπεύθυνο εισαγωγέα των υποχρεώσεων 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος διαχείρισης, της διαχείρισης 
κινδύνων, του ανεξάρτητου ελέγχου και 
της δημοσιοποίησης,

α) εξέταση της εφαρμογής από τον 
εισαγωγέα των υποχρεώσεων δέουσας 
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
διαχείρισης, της διαχείρισης κινδύνων, του 
ανεξάρτητου ελέγχου και της 
δημοσιοποίησης,

Or. de

Τροπολογία 491
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξέταση της εφαρμογής από τον 
υπεύθυνο εισαγωγέα των υποχρεώσεων 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος διαχείρισης, της διαχείρισης 
κινδύνων, του ανεξάρτητου ελέγχου και 
της δημοσιοποίησης,

α) εξέταση της εφαρμογής από τον φορέα
των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
διαχείρισης, της διαχείρισης κινδύνων, του 
ανεξάρτητου ελέγχου και της 
δημοσιοποίησης,

Or. en
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Τροπολογία 492
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξέταση της εφαρμογής από τον 
υπεύθυνο εισαγωγέα των υποχρεώσεων 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος διαχείρισης, της διαχείρισης 
κινδύνων, του ανεξάρτητου ελέγχου και 
της δημοσιοποίησης,

α) εξέταση της εφαρμογής από τον 
υπεύθυνο φορέα των υποχρεώσεων 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος διαχείρισης, της διαχείρισης 
κινδύνων, του ανεξάρτητου ελέγχου και 
της δημοσιοποίησης,

Or. en

Τροπολογία 493
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εξέταση της τεκμηρίωσης και των 
μητρώων που αποδεικνύουν την εύρυθμη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δέουσας 
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού,

β) εξέταση της τεκμηρίωσης και των 
μητρώων που αποδεικνύουν την εύρυθμη 
συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού,

Or. de

Τροπολογία 494
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εξέταση των υποχρεώσεων υποβολής 
εκθέσεων σύμφωνα με το πεδίο 
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εφαρμογής, τους στόχους και τις αρχές 
που καθορίζονται στο άρθρο 7,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντανακλά τις αλλαγές στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 
ανωτέρω.

Τροπολογία 495
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εξέταση των υποχρεώσεων υποβολής 
εκθέσεων σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής, τους στόχους και τις αρχές 
που καθορίζονται στο άρθρο 7,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντανακλά τις αλλαγές στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 
ανωτέρω

Τροπολογία 496
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εξέταση των υποχρεώσεων υποβολής 
εκθέσεων σύμφωνα με το πεδίο 
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εφαρμογής, τους στόχους και τις αρχές 
που καθορίζονται στο άρθρο 7,

Or. en

Τροπολογία 497
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υπεύθυνοι εισαγωγείς παρέχουν κάθε 
αναγκαία συνδρομή για τη διευκόλυνση 
της διεξαγωγής των αναφερόμενων στην 
παράγραφο 1 ελέγχων, κυρίως ως προς την 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και την 
προσκόμιση εγγράφων τεκμηρίωσης και 
αρχείων.

4. Οι φορείς παρέχουν κάθε αναγκαία 
συνδρομή για τη διευκόλυνση της 
διεξαγωγής των αναφερόμενων στην 
παράγραφο 1 ελέγχων, κυρίως ως προς την 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και την 
προσκόμιση εγγράφων τεκμηρίωσης και 
αρχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες.

Τροπολογία 498
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υπεύθυνοι εισαγωγείς παρέχουν κάθε 
αναγκαία συνδρομή για τη διευκόλυνση 
της διεξαγωγής των αναφερόμενων στην 
παράγραφο 1 ελέγχων, κυρίως ως προς την 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και την 
προσκόμιση εγγράφων τεκμηρίωσης και 

4. Οι φορείς παρέχουν κάθε αναγκαία 
συνδρομή για τη διευκόλυνση της 
διεξαγωγής των αναφερόμενων στην 
παράγραφο 1 ελέγχων, κυρίως ως προς την 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και την 
προσκόμιση εγγράφων τεκμηρίωσης και 
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αρχείων. αρχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες.

Τροπολογία 499
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υπεύθυνοι εισαγωγείς παρέχουν κάθε 
αναγκαία συνδρομή για τη διευκόλυνση 
της διεξαγωγής των αναφερόμενων στην 
παράγραφο 1 ελέγχων, κυρίως ως προς την 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και την 
προσκόμιση εγγράφων τεκμηρίωσης και 
αρχείων.

4. Οι εισαγωγείς παρέχουν κάθε αναγκαία 
συνδρομή για τη διευκόλυνση της 
διεξαγωγής των αναφερόμενων στην 
παράγραφο 1 ελέγχων, κυρίως ως προς την 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και την 
προσκόμιση εγγράφων τεκμηρίωσης και 
αρχείων.

Or. de

Τροπολογία 500
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υπεύθυνοι εισαγωγείς παρέχουν κάθε 
αναγκαία συνδρομή για τη διευκόλυνση 
της διεξαγωγής των αναφερόμενων στην 
παράγραφο 1 ελέγχων, κυρίως ως προς την 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και την 
προσκόμιση εγγράφων τεκμηρίωσης και 
αρχείων.

4. Οι φορείς παρέχουν κάθε αναγκαία 
συνδρομή για τη διευκόλυνση της 
διεξαγωγής των αναφερόμενων στην 
παράγραφο 1 ελέγχων, κυρίως ως προς την 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και την 
προσκόμιση εγγράφων τεκμηρίωσης και 
αρχείων.
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Or. en

Τροπολογία 501
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υπεύθυνοι εισαγωγείς παρέχουν κάθε 
αναγκαία συνδρομή για τη διευκόλυνση 
της διεξαγωγής των αναφερόμενων στην 
παράγραφο 1 ελέγχων, κυρίως ως προς την 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και την 
προσκόμιση εγγράφων τεκμηρίωσης και 
αρχείων.

4. Οι υπεύθυνοι φορείς παρέχουν κάθε 
αναγκαία συνδρομή για τη διευκόλυνση 
της διεξαγωγής των αναφερόμενων στην 
παράγραφο 1 ελέγχων, κυρίως ως προς την 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και την 
προσκόμιση εγγράφων τεκμηρίωσης και 
αρχείων.

Or. en

Τροπολογία 502
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους βασικούς στόχους του κανονισμού είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της 
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ευθύνης όσον αφορά τις πρακτικές προμήθειας των εταιρειών. Η δημοσίευση των εν λόγω 
πληροφοριών συντείνει στην επίτευξη του στόχου αυτού, διότι εξασφαλίζει διαφάνεια όσον 
αφορά τις πρακτικές προμήθειας, ενθαρρύνοντας κατ᾽ αυτό τον τρόπο τις εταιρείες να ασκούν 
υπεύθυνες πρακτικές προμήθειας.

Τροπολογία 503
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 504
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 505
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μητρώο ελέγχων επί των υπεύθυνων 
εισαγωγέων

Μητρώο ελέγχων επί των φορέων

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες.

Τροπολογία 506
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μητρώο ελέγχων επί των υπεύθυνων 
εισαγωγέων

Μητρώο ελέγχων επί των φορέων

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες.
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Τροπολογία 507
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μητρώο ελέγχων επί των υπεύθυνων 
εισαγωγέων

Μητρώο ελέγχων επί των φορέων

Or. en

Τροπολογία 508
Paul Rübig, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές τηρούν μητρώα των 
ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 1, στα οποία αναφέρουν τη 
φύση και τα αποτελέσματα των ελέγχων, 
καθώς και αρχείο για κάθε ανακοίνωση 
διορθωτικής ενέργειας που κοινοποιήθηκε 
δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Η πανευρωπαϊκή αρμόδια αρχή τηρεί
μητρώα των ελέγχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1, στα οποία 
αναφέρει τη φύση και τα αποτελέσματα 
των ελέγχων, καθώς και αρχείο για κάθε 
ανακοίνωση διορθωτικής ενέργειας που 
κοινοποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 14 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 509
Paul Rübig, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μητρώα των ελέγχων των αρμόδιων 
αρχών τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη.

Τα μητρώα των ελέγχων της 
πανευρωπαϊκής αρμόδιας αρχής
τηρούνται επί 5 τουλάχιστον έτη.
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Or. en

Τροπολογία 510
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α

Θέσπιση «ευρωπαϊκού σήματος ευθύνης 
για την εισαγωγή ορυκτών» για τις 
επιχειρήσεις των μεταγενέστερων 
σταδίων της αλυσίδας εφοδιασμού 

ορυκτών

1. Στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στα μεταγενέστερα 
στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού που 
αποφασίζουν να θεσπίσουν μηχανισμούς 
δέουσας επιμέλειας με γνώμονα τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ ή 
ισοδύναμες τομεακές πρωτοβουλίες 
δέουσας επιμέλειας, χορηγείται ένα 
«ευρωπαϊκό σήμα ευθύνης για την 
εισαγωγή ορυκτών» από την Επιτροπή.

2. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που 
επιθυμούν να πιστοποιηθούν καταθέτουν 
φάκελο στην Επιτροπή στον οποίο 
αναφέρουν λεπτομερώς τα μέτρα δέουσας 
επιμέλειας που θεσπίζουν.

3. Βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, η 
Επιτροπή πιστοποιεί τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις μεταγενέστερων σταδίων 
της αλυσίδας εφοδιασμού ορυκτών. Η 
Επιτροπή βασίζεται στις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια προκειμένου να καθορίσει τα 
κριτήρια χορήγησης του σήματος και, για 
τον σκοπό αυτό, μπορεί να ζητήσει τη 
γνώμη της γραμματείας του ΟΟΣΑ. Οι 
προϋποθέσεις χορήγησης του 
«ευρωπαϊκού σήματος ευθύνης για την 
εισαγωγή ορυκτών» πρέπει να είναι 



AM\1055294EL.doc 315/359 PE549.420v02-00

EL

εξίσου αυστηρές με εκείνες που 
απαιτούνται βάσει του συστήματος 
πιστοποίησης του ΟΟΣΑ.

4. Η Επιτροπή μπορεί να αναγνωρίσει 
ισοδυναμία μεταξύ του ευρωπαϊκού 
συστήματος για τη δέουσα επιμέλεια και 
των τομεακών μηχανισμών δέουσας 
επιμέλειας που έχουν θεσπιστεί από 
τομείς επιχειρήσεων και οι οποίοι 
πληρούν τους ίδιους στόχους 
διασφάλισης της αλυσίδας εφοδιασμού 
ορυκτών με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό.

5. Οι επιχειρήσεις που επωφελούνται από 
το «ευρωπαϊκό σήμα ευθύνης για την 
εισαγωγή ορυκτών» ενθαρρύνονται να 
αναρτούν το εν λόγω σήμα στον ιστότοπό 
τους και να ενημερώνουν σχετικά τους 
Ευρωπαίους καταναλωτές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σήματος ευθύνης για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες δέουσας επιμέλειας συνιστά ένα ενδεικτικό και προαιρετικό μέτρο 
που θα μπορούσε συν τω χρόνω να δημιουργήσει πίεση στους υπόλοιπους παράγοντες της
αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτό το σήμα δεν θα τίθεται επί των προϊόντων. Οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις θα μπορούσαν να το αναφέρουν στον ιστότοπό τους ή να το χρησιμοποιούν στο 
πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας τους.

Τροπολογία 511
Paul Rübig, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν
πληροφορίες, μεταξύ άλλων και με τις 
αντίστοιχες τελωνειακές αρχές, για θέματα 
που αφορούν την αυτοπιστοποίηση και 
των εκ των υστέρων ελέγχων που 
διενεργούνται.

1. Η πανευρωπαϊκή αρμόδια αρχή 
ανταλλάσσει πληροφορίες, μεταξύ άλλων 
και με τις αντίστοιχες τελωνειακές αρχές, 
για θέματα που αφορούν την 
αυτοπιστοποίηση και τους εκ των υστέρων 
ελέγχους που διενεργούνται.
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Or. en

Τροπολογία 512
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν 
πληροφορίες, μεταξύ άλλων και με τις 
αντίστοιχες τελωνειακές αρχές, για θέματα 
που αφορούν την αυτοπιστοποίηση και 
των εκ των υστέρων ελέγχων που 
διενεργούνται.

1. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν 
πληροφορίες, μεταξύ άλλων και με τις 
αντίστοιχες τελωνειακές αρχές, για θέματα 
που αφορούν τις εκθέσεις των 
εισαγωγέων και τους εκ των υστέρων 
ελέγχους που διενεργούνται.

Or. de

Τροπολογία 513
Paul Rübig, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και
την Επιτροπή πληροφορίες για τις σοβαρές 
ελλείψεις που διαπιστώνονται μέσω των εκ 
των υστέρων ελέγχων όπως αναφέρεται 
σχετικά στο άρθρο 10, καθώς και για τους 
κανόνες που επιβάλλονται σε περίπτωση 
παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 14.

2. Η πανευρωπαϊκή αρμόδια αρχή 
ανταλλάσσει με την Επιτροπή και την 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 2 
στοιχείο ε) πληροφορίες για τις σοβαρές 
ελλείψεις που διαπιστώνονται μέσω των εκ 
των υστέρων ελέγχων όπως αναφέρεται 
σχετικά στο άρθρο 10, καθώς και για τους 
κανόνες που επιβάλλονται σε περίπτωση 
παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 14.

Or. en

Τροπολογία 514
Paul Rübig, Othmar Karas
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συνεργασία μεταξύ των αρχών
πραγματοποιείται με πλήρη τήρηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την 
προστασία δεδομένων, και των διατάξεων 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου που αφορούν τη 
δημοσιοποίηση εμπιστευτικών 
πληροφοριών.

3. Η συνεργασία μεταξύ της 
πανευρωπαϊκής αρμόδιας αρχής, της 
Επιτροπής και της επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο ε)
πραγματοποιείται με πλήρη τήρηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την 
προστασία δεδομένων, και των διατάξεων 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου που αφορούν τη 
δημοσιοποίηση εμπιστευτικών 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 515
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α

Κατάλογος πόρων και σημείων 
συμφόρησης

1. Η Επιτροπή εξετάζει τακτικά τις 
εξελίξεις όσον αφορά το κατά πόσον το 
παγκόσμιο εμπόριο φυσικών πόρων έχει 
συντελέσει σε συγκρούσεις και 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και σε παραβιάσεις σε 
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού 
κινδύνου, καθώς και την ανάπτυξη 
διεθνών προτύπων υπεύθυνου πορισμού 
και την πείρα που αποκτάται κατά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η 



PE549.420v02-00 318/359 AM\1055294EL.doc

EL

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

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

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου 
να τροποποιήσει τα παραρτήματα Ι και 
Ια σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 13.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία, η οποία πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με τις τροπολογίες που 
αφορούν τους καλυπτόμενους πόρους και τα καλυπτόμενα προϊόντα, λαμβανομένης παράλληλα 
υπόψη της ανάγκης προσδιορισμού των υπόχρεων στην άσκηση δέουσας επιμέλειας στα σημεία 
συμφόρησης, εισάγει ουσιαστικά έναν μηχανισμό μέσω του οποίου οι πόροι και οι παράγοντες 
που συνιστούν σημεία συμφόρησης μπορούν να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων αντί της κίνησης της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας.
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Τροπολογία 516
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαδικασία επιτροπής Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Or. en

Τροπολογία 517
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαδικασία επιτροπής Άσκηση της εξουσιοδότησης

Or. en

Τροπολογία 518
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαδικασία επιτροπής Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Or. en
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Τροπολογία 519
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τους όρους του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τυποποιημένη διαδικασία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 520
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τους όρους του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 521
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τους όρους του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 522
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στα σχετικά άρθρα ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από την 
(ημερομηνία έναρξης ισχύος της βασικής 
νομοθετικής πράξης ή οποιαδήποτε άλλη 
ημερομηνία ορίσει ο νομοθέτης).

Or. en

Τροπολογία 523
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τυποποιημένη διαδικασία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 524
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η επιτροπή διασφαλίζει, ειδικότερα, 
ότι θα ληφθούν υπόψη οι πιθανές 
ισοδυναμίες του νόμου Dodd Frank κατά 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ώστε να αποφευχθούν τυχόν διπλές 
απαιτήσεις πιστοποίησης.

Or. de

Τροπολογία 525
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στα σχετικά άρθρα μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
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των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 526
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τυποποιημένη διαδικασία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 527
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 528
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τυποποιημένη διαδικασία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 529
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα 
τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν εγείρει 
αντίρρηση ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο, εντός 
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προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εκάστοτε πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. 
Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται 
κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 530
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 14 τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο ή εάν, προτού λήξει αυτή 
η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τυποποιημένη διαδικασία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Τροπολογία 531
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

διαγράφεται

Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της 
επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω 
γραπτής διαδικασίας, η διαδικασία αυτή 
ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, 
εντός της προθεσμίας έκδοσης της 
γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο 
πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν 
τα μέλη της επιτροπής με απλή 
πλειοψηφία.

Or. en

Τροπολογία 532
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

διαγράφεται

Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της 
επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω 
γραπτής διαδικασίας, η διαδικασία αυτή 
ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, 
εντός της προθεσμίας έκδοσης της 
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γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο 
πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν 
τα μέλη της επιτροπής με απλή 
πλειοψηφία.

Or. en

Τροπολογία 533
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 534
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 13a τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο ή εάν, προτού λήξει αυτή 
η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
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πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 535
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της 
επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω 
γραπτής διαδικασίας, η διαδικασία αυτή 
ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, 
εντός της προθεσμίας έκδοσης της 
γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο 
πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν 
τα μέλη της επιτροπής με απλή 
πλειοψηφία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 536
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της 
επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω 
γραπτής διαδικασίας, η διαδικασία αυτή 
ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, 
εντός της προθεσμίας έκδοσης της 
γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο 
πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν 
τα μέλη της επιτροπής με απλή 
πλειοψηφία.

Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 13α παράγραφος 2 ανατίθεται 
στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
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Or. en

Τροπολογία 537
Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επισπευσθεί η νομοθετική διαδικασία, η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια ιδέα 
που προτάθηκε από τις Κάτω Χώρες και η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης στο Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε ώστε να καταστεί δυνατή η 
έγκαιρη συζήτηση αυτής της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η τοποθέτηση 
επ’ αυτής.

Τροπολογία 538
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 13α παράγραφος 2 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
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θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 539
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 540
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α

Τροποποίηση παραρτήματος I και 
παραρτήματος II

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

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

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις με σκοπό την 
επέκταση του καταλόγου των 
καλυπτόμενων πόρων, όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 2.

4. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
αρχίζει να ισχύει αμέσως και εφαρμόζεται 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 5. Στην 
κοινοποίηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης 
που εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο εκτίθενται οι λόγοι για 
τους οποίους γίνεται χρήση της 
διαδικασίας του επείγοντος.

5. Είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το 
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Συμβούλιο μπορούν να προβάλουν 
αντιρρήσεις για μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 13α παράγραφος 
1. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή 
καταργεί την πράξη χωρίς καθυστέρηση 
μετά την κοινοποίηση της απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου να εγείρει αντιρρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αυτές, οι οποίες πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με εκείνες που αφορούν 
τους καλυπτόμενους πόρους και τα καλυπτόμενα προϊόντα, λαμβανομένης παράλληλα υπόψη 
της ανάγκης προσδιορισμού των υπόχρεων στην άσκηση δέουσας επιμέλειας στα σημεία 
συμφόρησης, εισάγουν ουσιαστικά έναν μηχανισμό μέσω του οποίου οι πόροι και οι παράγοντες 
που συνιστούν σημεία συμφόρησης μπορούν να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων αντί της κίνησης της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία 541
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α

Επέκταση του πεδίου εφαρμογής όσον 
αφορά τους πόρους

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω άρθρο, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στο άρθρο 13 καθιστά δυνατή την αυτόματη 
προσθήκη φυσικών πόρων στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ώστε να εξασφαλιστεί, συν τω 
χρόνω, η επίτευξη του στόχου της διάρρηξης της σχέσης μεταξύ της χρηματοδότησης 
συγκρούσεων και του εμπορίου φυσικών πόρων.
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Τροπολογία 542
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανόνες που ισχύουν σε περίπτωση 
παράβασης

Κανόνες που ισχύουν σε περίπτωση 
παράβασης και κυρώσεις

Or. en

Τροπολογία 543
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες
που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις 
παραβίασης του παρόντος κανονισμού.

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει τις 
οικονομικές κυρώσεις που εφαρμόζονται 
σε περιπτώσεις παραβίασης του παρόντος 
κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 544
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις 
παραβίασης του παρόντος κανονισμού.

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που 
εφαρμόζονται σε περιπτώσεις παραβίασης 
του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν 
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τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να 
διασφαλίζουν την εφαρμογή και την 
επιβολή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τυποποιημένες διατάξεις που έχουν συμφωνηθεί σε άλλους κανονισμούς.

Τροπολογία 545
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση του όρου «φορείς» αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες 
και εξασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού ισχύουν για 
όλες τις καλυπτόμενες εταιρείες.

Τροπολογία 546
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση του όρου «φορείς» αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες 
και εξασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού ισχύουν για 
όλες τις καλυπτόμενες εταιρείες.

Τροπολογία 547
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 548
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 549
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 550
Joachim Schuster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση ανεπαρκούς διορθωτικής 
ενέργειας εκ μέρους του υπεύθυνου
εισαγωγέα, η αρμόδια αρχή εκδίδει προς 
τον εισαγωγέα ανακοίνωση για τη μη 
αναγνώριση του πιστοποιητικού του ως 
υπεύθυνου εισαγωγέα ορυκτών ή 
μεταλλευμάτων που εμπίπτει στο πεδίο 

3. Σε περίπτωση ανεπαρκούς διορθωτικής 
ενέργειας εκ μέρους του εισαγωγέα, η 
αρμόδια αρχή εκδίδει προς τον εισαγωγέα 
ανακοίνωση για τις οικονομικές κυρώσεις 
που θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και ενημερώνει σχετικά την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Or. de

Τροπολογία 551
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση ανεπαρκούς διορθωτικής 
ενέργειας εκ μέρους του υπεύθυνου 
εισαγωγέα, η αρμόδια αρχή εκδίδει προς 
τον εισαγωγέα ανακοίνωση για τη μη 
αναγνώριση του πιστοποιητικού του ως 
υπεύθυνου εισαγωγέα ορυκτών ή 
μεταλλευμάτων που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

3. Σε περίπτωση ανεπαρκούς διορθωτικής 
ενέργειας εκ μέρους του φορέα, η αρμόδια 
αρχή εκδίδει προς τον φορέα ανακοίνωση 
για μη συμμόρφωση και ενημερώνει 
σχετικά την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες. Οι αναφορές στο 
πιστοποιητικό του υπεύθυνου εισαγωγέα είναι περιττές στο πλαίσιο ενός δεσμευτικού 
κανονισμού.

Τροπολογία 552
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση ανεπαρκούς διορθωτικής 
ενέργειας εκ μέρους του υπεύθυνου 

3. Σε περίπτωση ανεπαρκούς διορθωτικής 
ενέργειας εκ μέρους του φορέα, η αρμόδια 
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εισαγωγέα, η αρμόδια αρχή εκδίδει προς 
τον εισαγωγέα ανακοίνωση για τη μη 
αναγνώριση του πιστοποιητικού του ως 
υπεύθυνου εισαγωγέα ορυκτών ή 
μεταλλευμάτων που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

αρχή εκδίδει προς τον φορέα ανακοίνωση 
για μη συμμόρφωση και ενημερώνει 
σχετικά την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 553
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση ανεπαρκούς διορθωτικής 
ενέργειας εκ μέρους του υπεύθυνου 
εισαγωγέα, η αρμόδια αρχή εκδίδει προς 
τον εισαγωγέα ανακοίνωση για τη μη 
αναγνώριση του πιστοποιητικού του ως 
υπεύθυνου εισαγωγέα ορυκτών ή 
μεταλλευμάτων που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

3. Σε περίπτωση ανεπαρκούς διορθωτικής 
ενέργειας εκ μέρους του υπεύθυνου φορέα, 
η αρμόδια αρχή εκδίδει προς τον 
εισαγωγέα ανακοίνωση για τη μη 
αναγνώριση του πιστοποιητικού του ως 
υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης ορυκτών 
ή μεταλλευμάτων που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 554
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α

Συνοδευτικά μέτρα της Ένωσης

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, εντός 6 
μηνών από την έγκριση του παρόντος 
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κανονισμού, νομοθετική πρόταση για την 
έγκριση συνοδευτικών μέτρων, με τη 
μορφή συνδρομής και παροχής κινήτρων, 
ώστε να ενισχυθεί η πλήρης συμμετοχή 
των επιχειρήσεων στην υπεύθυνη 
προμήθεια καθώς και η τήρηση των 
υποχρεώσεων που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας 
πρωτίστως υπόψη τις ειδικές ανάγκες και 
τις δυσκολίες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων.

Or. it

Τροπολογία 555
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους 
το αργότερο, έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, 
καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με 
τους υπεύθυνους εισαγωγείς, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο α), το άρθρο 7 παράγραφος 2 και 
το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 
στοιχείο γ).

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους 
το αργότερο, έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, 
καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με 
τους υπεύθυνους παράγοντες του 
παραρτήματος ΙΙ, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), το 
άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 
στοιχείο β), και το άρθρο 7 παράγραφος 
7. στοιχείο α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες. Βλέπε ορισμό του 
«παράγοντα» ανωτέρω. Η προσθήκη των «υπεύθυνων παραγόντων του παραρτήματος ΙΙ» 
αντικατοπτρίζει τις τροπολογίες όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 ανωτέρω. Βλέπε επίσης σχόλια σχετικά με τον «υπεύθυνο παράγοντα 
του παραρτήματος ΙΙ» και το άρθρο 8 ανωτέρω.
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Τροπολογία 556
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους 
το αργότερο, έκθεση σχετικά με την
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, 
καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με 
τους υπεύθυνους εισαγωγείς, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο α), το άρθρο 7 παράγραφος 2 και 
το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 
στοιχείο γ).

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους 
το αργότερο, έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, 
καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με 
τους παράγοντες του παραρτήματος Ια, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο α), το άρθρο 7 παράγραφος 3 
στοιχείο β) και στοιχείο γ) και το άρθρο 7 
παράγραφος 6 στοιχείο α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις εταιρείες. Βλέπε ορισμό του 
«παράγοντα» ανωτέρω. Η προσθήκη των «υπεύθυνων παραγόντων του παραρτήματος Ια» 
αντικατοπτρίζει τις τροπολογίες όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 ανωτέρω. Βλέπε επίσης σχόλια σχετικά με τον «υπεύθυνο παράγοντα 
του παραρτήματος Ια» και το άρθρο 8 ανωτέρω.

Τροπολογία 557
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους 
το αργότερο, έκθεση σχετικά με την 

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους 
το αργότερο, έκθεση σχετικά με την 
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εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, 
καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με 
τους υπεύθυνους εισαγωγείς, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο α), το άρθρο 7 παράγραφος 2 και 
το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 
στοιχείο γ).

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, 
καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με 
τους υπεύθυνους ανάντη παράγοντες, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο α), το άρθρο 7 παράγραφος 3 
στοιχείο α) και στοιχείο β) (νέο) και το 
άρθρο 7 παράγραφος 6 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 558
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και, εν συνεχεία, 
ανά εξαετία, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά την προώθηση και το κόστος 
του υπεύθυνου πορισμού ορυκτών εντός 
του πεδίου εφαρμογής του, από περιοχές 
που πλήττονται από συγκρούσεις και 
περιοχές υψηλού κινδύνου. Η Επιτροπή 
υποβάλλει την έκθεση επανεξέτασης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

3. Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και, εν συνεχεία, 
ανά εξαετία, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά την προώθηση και το κόστος 
του υπεύθυνου πορισμού πόρων εντός του 
πεδίου εφαρμογής του, από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου. Η Επιτροπή υποβάλλει 
την έκθεση επανεξέτασης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής για τους πόρους.

Τροπολογία 559
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και, εν συνεχεία, 
ανά εξαετία, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά την προώθηση και το κόστος 
του υπεύθυνου πορισμού ορυκτών εντός 
του πεδίου εφαρμογής του, από περιοχές 
που πλήττονται από συγκρούσεις και 
περιοχές υψηλού κινδύνου. Η Επιτροπή 
υποβάλλει την έκθεση επανεξέτασης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

3. Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και, εν συνεχεία, 
ανά εξαετία, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά την προώθηση και το κόστος 
του υπεύθυνου πορισμού πόρων εντός του 
πεδίου εφαρμογής του, από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου. Η Επιτροπή υποβάλλει 
την έκθεση επανεξέτασης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής για τους πόρους.

Τροπολογία 560
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και, εν συνεχεία, 
ανά εξαετία, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά την προώθηση και το κόστος 
του υπεύθυνου πορισμού ορυκτών εντός 
του πεδίου εφαρμογής του, από περιοχές 
που πλήττονται από συγκρούσεις και 
περιοχές υψηλού κινδύνου. Η Επιτροπή 
υποβάλλει την έκθεση επανεξέτασης στο 

3. Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και, εν συνεχεία, 
ανά πενταετία, η Επιτροπή επανεξετάζει 
τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά την προώθηση και το κόστος 
του υπεύθυνου πορισμού ορυκτών εντός 
του πεδίου εφαρμογής του, από περιοχές 
που πλήττονται από συγκρούσεις και 
περιοχές υψηλού κινδύνου. Η Επιτροπή 
υποβάλλει την έκθεση επανεξέτασης στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 561
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και, εν συνεχεία, 
ανά εξαετία, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά την προώθηση και το κόστος 
του υπεύθυνου πορισμού ορυκτών εντός 
του πεδίου εφαρμογής του, από περιοχές 
που πλήττονται από συγκρούσεις και 
περιοχές υψηλού κινδύνου. Η Επιτροπή 
υποβάλλει την έκθεση επανεξέτασης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

3. Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και, εν συνεχεία, 
ανά εξαετία, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά την προώθηση και το κόστος 
του υπεύθυνου πορισμού πόρων εντός του 
πεδίου εφαρμογής του, από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου. Η Επιτροπή υποβάλλει 
την έκθεση επανεξέτασης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 562
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και, εν συνεχεία, 
ανά εξαετία, η Επιτροπή επανεξετάζει τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά την προώθηση και το κόστος 

3. Τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού και, εν 
συνεχεία, ανά τριετία, η Επιτροπή 
επανεξετάζει τη λειτουργία και την 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
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του υπεύθυνου πορισμού ορυκτών εντός 
του πεδίου εφαρμογής του, από περιοχές 
που πλήττονται από συγκρούσεις και 
περιοχές υψηλού κινδύνου. Η Επιτροπή 
υποβάλλει την έκθεση επανεξέτασης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

την προώθηση και το κόστος του 
υπεύθυνου πορισμού ορυκτών εντός του 
πεδίου εφαρμογής του, από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου. Η Επιτροπή υποβάλλει 
την έκθεση επανεξέτασης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 563
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α

Συνοδευτικά μέτρα

1. Προκειμένου να διαρραγεί 
αποτελεσματικά ο σύνδεσμος μεταξύ της 
εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και 
των συγκρούσεων και να εξασφαλιστεί ο 
υπεύθυνος πορισμός τους, η Επιτροπή 
και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης εφαρμόζουν συνοδευτικά μέτρα 
στον παρόντα κανονισμό με στόχο την 
προώθηση του υπεύθυνου πορισμού 
πόρων, την αποτελεσματική δημιουργία 
εθνικών και διεθνών πλαισίων δέουσας 
επιμέλειας και σχετικών συστημάτων 
υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων 
αξιόπιστων συστημάτων πιστοποίησης 
και ανιχνευσιμότητας, καθώς και την 
αντιμετώπιση των αναπτυξιακών 
αναγκών που συνδέονται με:

α) την εκμετάλλευση και το εμπόριο 
φυσικών πόρων που προέρχονται από 
περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου και

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

ii) τη στοχευμένη αναπτυξιακή 
συνεργασία με γνώμονα τα δικαιώματα, 
ιδίως για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που συνεπάγεται η εφαρμογή 
του υπεύθυνου πορισμού στο τοπικό 
πλαίσιο των περιοχών που πλήττονται 
από συγκρούσεις και των περιοχών 
υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων 
της μείωσης της φτώχειας, της χρηστής 
διακυβέρνησης και του τομέα της 
ασφάλειας·

iii) εποικοδομητικούς πολιτικούς 
διαλόγους για τον υπεύθυνο πορισμό με 
τρίτες χώρες και άλλους 
ενδιαφερομένους·

iv) στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
ιδίως συμπληρωματικές πρωτοβουλίες 
στον τομέα της πληροφόρησης των 
καταναλωτών, των επενδυτών και των 
πελατών, καθώς και κατά την παροχή 
τεχνικής και άλλης βοήθειας, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 στοιχείο α).

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης υλοποιούν, κατά περίπτωση, τους 
στόχους των συνοδευτικών μέτρων μέσω 
πολιτικών διαλόγων και διαλόγων περί 
άσκησης πολιτικής, προγραμματισμού 
και των σχετικών εσωτερικών και 
εξωτερικών πολιτικών. Όπου κρίνεται 
σκόπιμο, πρέπει να υποβάλλονται 
νομοθετικές προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
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3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με τα 
συνοδευτικά μέτρα που εφαρμόζονται 
δυνάμει του παρόντος άρθρου, καθώς και 
σχετικά με τον αντίκτυπο και την 
αποτελεσματικότητά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να 
αντιμετωπιστούν οι αναπτυξιακές ανάγκες που συνδέονται άμεσα με την εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, πρέπει να 
εφαρμοστούν συνοδευτικά μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης θα εφαρμόσουν και θα αναπτύξουν περαιτέρω μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της ΕΕ για τον υπεύθυνο πορισμό, όπως αυτή ορίζεται στην κοινή ανακοίνωση με 
τίτλο «Υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού 
κινδύνου: προς μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση».

Τροπολογία 564
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α

Συνοδευτικά μέτρα

1. Προκειμένου να διαρραγεί 
αποτελεσματικά ο σύνδεσμος μεταξύ της 
εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και 
των συγκρούσεων και να εξασφαλιστεί ο 
υπεύθυνος πορισμός τους, η Επιτροπή 
και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης εφαρμόζουν συνοδευτικά μέτρα 
στον παρόντα κανονισμό με στόχο την 
προώθηση του υπεύθυνου πορισμού, την 
αποτελεσματική δημιουργία εθνικών και 
διεθνών πλαισίων δέουσας επιμέλειας και 
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σχετικών συστημάτων υποστήριξης, 
συμπεριλαμβανομένων αξιόπιστων 
συστημάτων πιστοποίησης και 
ανιχνευσιμότητας, καθώς και την 
αντιμετώπιση των αναπτυξιακών 
αναγκών που συνδέονται με:

α) την εκμετάλλευση και το εμπόριο 
φυσικών πόρων που προέρχονται από 
περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου και

β) την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων με:

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

ii) τη στοχευμένη αναπτυξιακή 
συνεργασία με γνώμονα τα δικαιώματα, 
ιδίως για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που συνεπάγεται η εφαρμογή 
του υπεύθυνου πορισμού στο τοπικό 
πλαίσιο των περιοχών που πλήττονται 
από συγκρούσεις και των περιοχών 
υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων 
της μείωσης της φτώχειας, της χρηστής 
διακυβέρνησης και του τομέα της 
ασφάλειας·

iii) εποικοδομητικούς πολιτικούς 
διαλόγους για τον υπεύθυνο πορισμό με 
τρίτες χώρες και άλλους 
ενδιαφερομένους·

iv) στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
ιδίως συμπληρωματικές πρωτοβουλίες 
στον τομέα της πληροφόρησης των 
καταναλωτών, των επενδυτών και των 
πελατών, καθώς και κατά την παροχή 
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τεχνικής και άλλης βοήθειας, σύμφωνα 
με το σημείο i).

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης υλοποιούν, κατά περίπτωση, τους 
στόχους των συνοδευτικών μέτρων μέσω 
πολιτικών διαλόγων και διαλόγων περί 
άσκησης πολιτικής, προγραμματισμού 
και των σχετικών εσωτερικών και 
εξωτερικών πολιτικών. Όπου κρίνεται
σκόπιμο, πρέπει να υποβάλλονται 
νομοθετικές προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με τα 
συνοδευτικά μέτρα που εφαρμόζονται 
δυνάμει του παρόντος άρθρου, καθώς και 
με τον αντίκτυπο και την 
αποτελεσματικότητά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να 
αντιμετωπιστούν οι αναπτυξιακές ανάγκες που συνδέονται άμεσα με την εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, πρέπει να 
εφαρμοστούν συνοδευτικά μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης θα εφαρμόσουν και θα αναπτύξουν περαιτέρω μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της ΕΕ για τον υπεύθυνο πορισμό, όπως αυτή ορίζεται στην κοινή ανακοίνωση με 
τίτλο «Υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού 
κινδύνου: προς μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση».

Τροπολογία 565
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
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Συνοδευτικά μέτρα

1. Προκειμένου να διαρραγεί 
αποτελεσματικά ο σύνδεσμος μεταξύ της 
εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και 
των συγκρούσεων και να εξασφαλιστεί ο 
υπεύθυνος πορισμός τους, η Επιτροπή 
και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
εφαρμόζουν συνοδευτικά μέτρα στον 
παρόντα κανονισμό με στόχο την 
προώθηση του υπεύθυνου πορισμού, την 
αποτελεσματική δημιουργία εθνικών και 
διεθνών πλαισίων δέουσας επιμέλειας και 
σχετικών συστημάτων υποστήριξης, 
συμπεριλαμβανομένων αξιόπιστων 
συστημάτων πιστοποίησης και 
ανιχνευσιμότητας, καθώς και την 
αντιμετώπιση των αναπτυξιακών 
αναγκών που συνδέονται με i) την 
εκμετάλλευση και το εμπόριο φυσικών 
πόρων που προέρχονται από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές 
υψηλού κινδύνου και ii) την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων 
με:

α. την παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις 
προκειμένου να προμηθεύονται υπεύθυνα 
από περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου μέσω τεχνικής και άλλης 
βοήθειας και με καθοδήγηση σε φορείς, 
μεταξύ άλλων υπό τη μορφή έγγραφου 
υλικού, λαμβανομένης υπόψη της 
κατάστασης των πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων και της θέσης 
τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού·

β. τη στοχευμένη αναπτυξιακή 
συνεργασία με γνώμονα τα δικαιώματα, 
ιδίως για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που συνεπάγεται η εφαρμογή 
του υπεύθυνου πορισμού στο τοπικό 
πλαίσιο των περιοχών που πλήττονται 
από συγκρούσεις και των περιοχών 
υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων 
της μείωσης της φτώχειας, της χρηστής 
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διακυβέρνησης και του τομέα της 
ασφάλειας·

γ. εποικοδομητικούς διαλόγους σχετικά 
με τις πολιτικές για τον υπεύθυνο 
πορισμό, με τρίτες χώρες και άλλους 
ενδιαφερομένους·

δ. στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
ιδίως συμπληρωματικές πρωτοβουλίες 
στον τομέα της πληροφόρησης των 
καταναλωτών, των επενδυτών και των 
πελατών, καθώς και κατά την παροχή 
τεχνικής και άλλης βοήθειας, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 στοιχείο α).

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης υλοποιούν, κατά περίπτωση, τους 
στόχους των συνοδευτικών μέτρων μέσω 
πολιτικών διαλόγων και διαλόγων περί 
άσκησης πολιτικής, προγραμματισμού 
και των σχετικών εσωτερικών και 
εξωτερικών πολιτικών. Όπου κρίνεται 
σκόπιμο, πρέπει να υποβάλλονται 
νομοθετικές προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με τα 
συνοδευτικά μέτρα που εφαρμόζονται 
δυνάμει του παρόντος άρθρου, καθώς και 
με τον αντίκτυπο και την 
αποτελεσματικότητά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να 
αντιμετωπιστούν οι αναπτυξιακές ανάγκες που συνδέονται άμεσα με την εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, πρέπει να 
εφαρμοστούν συνοδευτικά μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης θα εφαρμόσουν και θα αναπτύξουν περαιτέρω μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της ΕΕ για τον υπεύθυνο πορισμό, όπως αυτή ορίζεται στην κοινή ανακοίνωση με 
τίτλο «Υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού 
κινδύνου: προς μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση».
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Τροπολογία 566
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από...*

___________________________

*ΕΕ: Παρεμβάλλεται η ημερομηνία: δύο 
έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού

Or. en

Τροπολογία 567
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται από τις...*.

_______________________

*ΕΕ: Αναγράφεται η ημερομηνία: 18 
μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 568
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – περιγραφή προϊόντος – γραμμές 17 α 17 ιδ (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρώμιο
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Λιθάνθρακας

Κοβάλτιο

Χαλκός

Διαμάντια

Χρυσός

Νεφρίτης

Λάπις Λαζούλι

Σπάνιες γαίες

Ρουμπίνια

Σάπφειρος

Ταντάλιο

Κασσίτερος

Βολφράμιο

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντανακλά το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής για τους πόρους. Βλέπε ορισμό των 
«καλυπτόμενων πόρων». Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή επανεξετάζει επί του παρόντος το 
παράρτημα Ι με σκοπό την επέκταση του καταλόγου των καλυπτόμενων πόρων (βλέπε νέο 
άρθρο 14).

Τροπολογία 569
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κατάλογος των ορυκτών και μετάλλων στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού 
που έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τη συνδυασμένη ονοματολογία 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή προϊόντος

2609 00 00 Μεταλλεύματα κασσιτέρου και 
συμπυκνώματα

2611 00 00 Μεταλλεύματα βολφραμίου και 
συμπυκνώματα
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2615 90 00 Μεταλλεύματα τανταλίου και συμπυκνώματα

2616 90 00 Μεταλλεύματα χρυσού και συμπυκνώματα

2825 90 40 Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου

2849 90 30 Καρβίδια του βολφραμίου

2849 90 50 Καρβίδια του τανταλίου

7108 Χρυσός, ακατέργαστος ή σε 
ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη

8001 Κασσίτερος, ακατέργαστος

8003 00 00 Δοκοί, ράβδοι, μορφοράβδοι και σύρματα 
από κασσίτερο

8007 00 Κασσίτερος, άλλα είδη

8101 10 00 Βολφράμιο, σκόνη

8101 94 00 Βολφράμιο, σε ακατέργαστη μορφή, στο 
οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που 
παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση

8101 96 00 Σύρμα από βολφράμιο

8101 99 Βολφραμίου ράβδοι, εκτός εκείνων που 
λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, 
είδη με καθορισμένη μορφή, ελάσματα, 
ταινίες και φύλλα και άλλα είδη

8103 20 00 Ταντάλιο, σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο 
περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που 
παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση· 
σκόνες

8103 90 Τανταλίου ράβδοι, εκτός εκείνων που 
λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, 
είδη με καθορισμένη μορφή, σύρμα, 
ελάσματα, ταινίες και φύλλα και άλλα είδη

Τροπολογία

Κατάλογος των πόρων στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού

Ορυκτά

Μέταλλα

Ημιπολύτιμοι λίθοι

Πολύτιμοι λίθοι

Or. en
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Τροπολογία 570
Ska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή προϊόντος

2609 00 00 Μεταλλεύματα κασσιτέρου και 
συμπυκνώματα

2611 00 00 Μεταλλεύματα βολφραμίου και 
συμπυκνώματα

2615 90 00 Μεταλλεύματα τανταλίου και 
συμπυκνώματα

2616 90 00 Μεταλλεύματα χρυσού και 
συμπυκνώματα

2825 90 40 Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου

2849 90 30 Καρβίδια του βολφραμίου

2849 90 50 Καρβίδια του τανταλίου

7108 Χρυσός, ακατέργαστος ή σε 
ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη

8001 Κασσίτερος, ακατέργαστος

8003 00 00 Δοκοί, ράβδοι, μορφοράβδοι και σύρματα 
από κασσίτερο

8007 00 Κασσίτερος, άλλα είδη

8101 10 00 Βολφράμιο, σκόνη

8101 94 00 Βολφράμιο, σε ακατέργαστη μορφή, στο 
οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που 
παίρνονται απλώς με 
θερμοσυσσωμάτωση

8101 96 00 Σύρμα από βολφράμιο

8101 99 Βολφραμίου ράβδοι, εκτός εκείνων που 
λαμβάνονται απλώς με 
θερμοσυσσωμάτωση, είδη με 
καθορισμένη μορφή, ελάσματα, ταινίες 
και φύλλα και άλλα είδη

8103 20 00 Ταντάλιο, σε ακατέργαστη μορφή, στο 
οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που 
παίρνονται απλώς με 
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θερμοσυσσωμάτωση· σκόνες

8103 90 Τανταλίου ράβδοι, εκτός εκείνων που 
λαμβάνονται απλώς με 
θερμοσυσσωμάτωση, είδη με 
καθορισμένη μορφή, σύρμα, ελάσματα, 
ταινίες και φύλλα και άλλα είδη

Τροπολογία

Ορυκτά

Μέταλλα

Πολύτιμοι λίθοι

Ημιπολύτιμοι λίθοι

Or. en

Τροπολογία 571
Ska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα Iα

Κατάλογος των σημείων συμφόρησης που 
προσδιορίζονται στις αλυσίδες 

εφοδιασμού των καλυπτόμενων πόρων

- «μεταλλουργεία»

- «εγκαταστάσεις εξευγενισμού»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο παράρτημα Iα αντιστοιχεί στους ορισμούς για τους «φορείς του παραρτήματος Ια», τους 
«παράγοντες του παραρτήματος Ια» και τους «υπεύθυνους παράγοντες του παραρτήματος Ια». 
Ειδικές υποχρεώσεις ισχύουν για φορείς που λειτουργούν ως σημεία συμφόρησης στις σχετικές 
αλυσίδες εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού.
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Τροπολογία 572
Ska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο II – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλογος των υπεύθυνων 
μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού όπως αναφέρεται στο άρθρο 
8

Κατάλογος των υπεύθυνων παραγόντων 
του παραρτήματος Ια

Or. en

Τροπολογία 573
Ska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήλη Α: Επωνυμία μεταλλουργείων ή 
εγκαταστάσεων εξευγενισμού σε 
αλφαβητική σειρά

Στήλη Α: Επωνυμία του φορέα του 
παραρτήματος Iα σε αλφαβητική σειρά

Στήλη Β: Διεύθυνση του μεταλλουργείου ή 
της εγκατάστασης εξευγενισμού

Στήλη Β: Διεύθυνση του φορέα του 
παραρτήματος Iα

Στήλη Γ: (*) δείκτης, εάν το 
μεταλλουργείο ή η εγκατάσταση 
εξευγενισμού προμηθεύεται ορυκτά από 
περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις ή περιοχές υψηλού κινδύνου

Στήλη Γ: Κατηγορία παράγοντα του 
παραρτήματος Ια

Στήλη Δ: (*) δείκτης, εάν ο παράγοντας 
του παραρτήματος Ια δραστηριοποιείται 
στον υπεύθυνο πορισμό από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις ή περιοχές 
υψηλού κινδύνου

Or. en
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Τροπολογία 574
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IΙα

Κατάλογος των σημείων συμφόρησης που 
προσδιορίζονται στις αλυσίδες 

εφοδιασμού των καλυπτόμενων πόρων

- «μεταλλουργεία»

- «εγκαταστάσεις εξευγενισμού»

- «χυτήρια»

- «ανταλλαγές πρώτων υλών»

- «ανταλλαγές διαμαντιών και πολύτιμων 
λίθων»

Or. en

Τροπολογία 575
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο II α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IΙα

Υπόδειγμα καταλόγου υπεύθυνων ανάντη 
παραγόντων που αναφέρεται στο άρθρο 8

Στήλη Α: Επωνυμία του ανάντη 
παράγοντα σε αλφαβητική σειρά

Στήλη Β: Διεύθυνση του μεταλλουργείου 
ή της εγκατάστασης εξευγενισμού

Στήλη Γ: Οικονομική δραστηριότητα του 
παράγοντα

Στήλη Δ: (*) δείκτης, εάν ο ανάντη 
παράγοντας δραστηριοποιείται στον 
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υπεύθυνο πορισμό από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις ή περιοχές 
υψηλού κινδύνου

Or. en

Τροπολογία 576
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙI β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIβ

Κατάλογος υπεύθυνων παραγόντων του 
παραρτήματος ΙΙ

Στήλη Α: Επωνυμία του παράγοντα του 
παραρτήματος IΙ σε αλφαβητική σειρά

Στήλη Β: Διεύθυνση του παράγοντα του 
παραρτήματος IΙ

Στήλη Γ: Κατηγορία παράγοντα του 
παραρτήματος ΙΙ

Στήλη Δ: δείκτης, εάν ο παράγων του 
παραρτήματος ΙΙ δραστηριοποιείται στον 
υπεύθυνο πορισμό από περιοχές που 
πλήττονται από συγκρούσεις ή περιοχές 
υψηλού κινδύνου

Or. en


