
PR\1047684HU.doc PE546.838v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2014 - 2019

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

2014/0059(COD)

3.2.2015

***I
JELENTÉSTERVEZET

a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó 
ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany felelősségteljes importőrei körében a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott 
öntanúsítás uniós rendszerének létrehozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Iuliu Winkler



PE546.838v01-00 2/26 PR\1047684HU.doc

HU

PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi, vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával, és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, 
volfrám, ezek ércei és arany felelősségteljes importőrei körében a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós rendszerének 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2014)0111),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-
00921/2014), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság és a 
Fejlesztési Bizottság véleményeire (A8-0000/2015),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A 2014/95/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv1a arra kötelezi az 500 
főnél több munkavállalót foglalkoztató 
nagyvállalkozásokat, hogy tegyék közzé a 
vállalkozás által követett számos, többek 
között az emberi jogokkal, a korrupció 
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elleni küzdelemmel és a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánccal 
kapcsolatos politikákat. Az irányelv előírja 
a Bizottság számára, hogy az ezen 
információk közzétételének 
megkönnyítése érdekében dolgozzon ki 
iránymutatásokat. A Bizottságnak meg 
kell fontolnia, hogy az iránymutatások 
tartalmazzák a konfliktusövezetből 
származó ásványokkal kapcsolatos 
teljesítménymutatókat.

__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2014. október 22-i 2014/95/EU irányelve a 
2013/34/EU irányelvnek a nem pénzügyi 
és a sokszínűséggel kapcsolatos 
információknak bizonyos 
nagyvállalkozások és vállalatcsoportok 
általi közzététele tekintetében történő 
módosításáról (HL L 330., 2014.11.15., 1. 
o.).

Or. en

Indokolás

A nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalkozások 
és vállalatcsoportok általi közzétételéről szóló irányelv (a 2014/95/EU irányelv), amelyet 
2014-ben fogadott el a Parlament és a Tanács, és amely 2017-ben lesz alkalmazandó, fokozza 
a szociális és környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos átláthatóságot, és kiterjed a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási láncra is. A Bizottságnak 2016-ban kell elkészítenie a 
módszertanra vonatkozó iránymutatásokat, valamint nemzetközi előírásokat és nem pénzügyi 
mutatókat kell használnia annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a vállalkozásoknak a 
beszámoláshoz. Ezzel összefüggésben az előadó azt szeretné, hogy a Bizottság a 
konfliktusövezetből származó ásványok tekintetében a kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási láncra vonatkozó beszámolást is vegye be az iránymutatásokba. A 
nagyvállalkozásokra és vállalatcsoportokra vonatkozó beszámolási kötelezettséget össze kell 
hangolni a Bizottság által javasolt rendelettel kapcsolatos döntéshozatallal. 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Számos meglévő, a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében alkalmazott rendszer 
hozzájárulhatna a rendelet céljainak 
eléréséhez. Az ilyen rendszerek 
elismerésére vonatkozó kritériumokat és 
eljárásokat azonban pontosítani kell, hogy 
tiszteletben lehessen tartani a szigorú 
normákat és el lehessen kerülni a dupla 
ellenőrzést. 

Or. en

Indokolás

Az előadó szeretné elkerülni a dupla ellenőrzést, és szeretne összhangot teremteni a meglévő, 
a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott rendszerek között. 
Az előadó szeretné, hogy e célból a Bizottság általi ellenőrzést követően létrejöjjön az 
egyenértékűség elismerésére vonatkozó eljárás.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

további feldolgozási szakaszokon mentek 
keresztül. A felelősségteljes kohók és 
finomítók uniós jegyzéke ebből adódóan 
átláthatóságot és bizonyosságot biztosítana 
a downstream vállalatok számára a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra jellemző gyakorlatok tekintetében. 

Or. en

Indokolás

A másodlagos nyersanyagok, az újrafeldolgozott ásványok különleges elbánást érdemelnek, 
mivel egy bizonyos életciklus befejeződött, ezért lehetetlen származási helyüket 
visszamenőlegesen azonosítani. Hogy ne lehessen összekeverni az újrafeldolgozott ásványokat 
a konfliktusövezetből származó ásványokkal, a kellő gondosság továbbra is követelmény, és 
azon fémeket, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy újrafeldolgozottak, ki kell zárni a 
rendelet hatálya alól. 

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az előadó azt szeretné, hogy a rendelet melléklet formájában a felelősségteljes importőrök 
jegyzékével egészüljön ki. Mivel a Bizottság csekély mérlegelési mozgástérrel, az egyszerű 
végrehajtáson nem lépve túl állítja össze ezeket a jegyzékeket, a végrehajtási aktus tűnik a 
megfelelő választásnak.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) E rendelet hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
rendelkezni kell egy kétéves átmeneti 
időszakról, hogy az Európai Bizottság 
létrehozhassa a harmadik fél által 
folytatott ellenőrzések rendszerét, és hogy 
a felelősségteljes importőrök 
megismerhessék az e rendelet szerinti 
kötelezettségeiket.

Or. en

Indokolás

Az előadó tisztában van az érintett összetett kihívásokkal, reméli azonban, hogy a Bizottság 
képes lesz bevezetni az ahhoz szükséges struktúrákat, hogy a rendszer két éven belül 
működjön. 

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

előmozdítását. A jelentéseket – szükség 
esetén – megfelelő jogalkotási javaslatok 
kísérhetik, melyek tartalmazhatnak 
kötelező intézkedéseket,

Or. en

Indokolás

Az előadó azon a véleményen van, hogy a rendeletet legalább két évig alkalmazni kell, mielőtt 
végre lehet hajtani a megfelelő felülvizsgálatot. Figyelembe véve, hogy a Bizottságnak két 
évre lesz szüksége a rendszer működtetéséhez elengedhetetlen struktúrák bevezetéséhez, 
célszerű lenne, hogy a felülvizsgálatra az alkalmazást követő két év után kerüljön sor. Egy 
következő felülvizsgálatra nem hat év elteltével kerülhet sor (ahogy azt a Bizottság javasolta), 
hanem három év elteltével.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A 2014. március 5-i közös 
közleményükben1a az Európai Bizottság és 
az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője kötelezettséget vállalt a 
felelősségteljes beszerzés integrált uniós 
megközelítéshez vezető kísérő 
intézkedéseknek a rendelettel 
párhuzamosan történő végrehajtására 
vonatkozóan, azzal a céllal, hogy a 
vállalkozások részvétele magas legyen az e 
rendeletben előírt rendszerben. 

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

Or. en
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Indokolás

Az előadónak az a véleménye, hogy bár ez a rendelet puszta kereskedelmi eszköz, 
hatékonyságának értékeléséhez fontos tágabb összefüggésben vizsgálni. Ezért figyelembe kell 
venni az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által 
javasolt kísérő intézkedéseket, végrehajtásukat pedig támogatni kell.  

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A szövegkiegészítés az OECD-útmutatóban szereplő fogalommeghatározást tartalmazza. Azon 
fémek, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy újrafeldolgozottak, különleges elbánást 
érdemelnek, mivel egy bizonyos életciklus befejeződött, ezért lehetetlen származási helyüket 
visszamenőlegesen azonosítani. Hogy ne lehessen összekeverni az újrafeldolgozott ásványokat 
a konfliktusövezetből származó ásványokkal, a kellő gondosság továbbra is követelmény, és 
azon fémeket, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy újrafeldolgozottak, ki kell zárni a 
rendelet hatálya alól. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) „importőr”: bármely természetes vagy 
jogi személy, aki az Unióban székhellyel 
rendelkezik, az e rendelet hatálya alá 
tartozó ásványokat vagy fémeket jelent be 
saját nevében szabad forgalomba 
bocsátásra, vagy az a személy, akinek a 
nevében a bejelentést teszik. E rendelet 
alkalmazásában az a képviselő, aki saját 
nevében és egy másik személy nevében 
eljárva tesz bejelentést, vagy az a 
képviselő, aki saját nevében és egy másik 
személy nevében jár el, ugyanúgy 
importőrnek tekintendő;

Or. en

Indokolás

Az előadó a joghézagok megszüntetése érdekében arra törekszik, hogy az importőr 
fogalommeghatározása az importot lebonyolító ügynököt és azt a vállalkozást is magában 
foglalja, amelynek nevében a vámáru-nyilatkozatot teszik. E rendelet alapján mind az ügynök, 
mind az a vállalkozás folyamodhat az öntanúsításhoz, amelynek nevében a vámáru-
nyilatkozatot teszik.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az előadó az újrafeldolgozott fémek tekintetében azon meghatározás alkalmazását javasolja, 
amelyet az OECD használ a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő 
gondosságról szóló OECD-útmutatóban. Az OECD-útmutató kizárja azon fémeket, 
amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy újrafeldolgozottak.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) „ágazati rendszer”: az iparági 
szövetségek által kidolgozott és felügyelt, a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánc tekintetében alkalmazott eljárások, 
eszközök vagy technikák kombinációja, 
beleértve a harmadik fél által folytatott 
ellenőrzéseket;

Or. en

Indokolás

Az előadó szeretné elkerülni a dupla ellenőrzést, és szeretne összhangot teremteni a meglévő 
ágazati rendszerek között. Az előadó szeretné, hogy e célból a Bizottság általi ellenőrzést 
követően létrejöjjön az egyenértékűség elismerésére vonatkozó eljárás. Először meg kell 
határozni az ágazati rendszer fogalmát.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk 

A felelősségteljes importőrök jegyzéke

(1) A 15. cikkben említett tagállami 
jelentésekben rendelkezésre bocsátott 
információk alapján a Bizottság 
határozatot fogad el és hoz 
nyilvánosságra, mely felsorolja az e 
rendelet hatálya alá tartozó ásványokat és 
fémeket felhasználó felelősségteljes 
importőrök megnevezését és címét. 

(2) A Bizottság a II. mellékletben 
meghatározott sablon felhasználásával, 
valamint a 13. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően fogadja el a jegyzéket.

(3) A Bizottság kellő időben aktualizálja 
és többek között az interneten közzéteszi a 
jegyzékben foglalt információkat. 
Amennyiben a felelősségteljes importőr 
nem tesz megfelelő korrekciós 
intézkedéseket, a Bizottság törli azon 
importőrök nevét a jegyzékből, amelyeket 
a tagállamok a 14. cikk (3) bekezdésével 
összhangban nem ismernek el 
felelősségteljes importőrként. 

Or. en

Indokolás

Az előadó azt szeretné, hogy a vállalkozások által az e területtel kapcsolatos 
kötelezettségvállalások tekintetében tett erőfeszítések ismertek legyenek. Ennek érdekében az 
előadó azt szeretné, hogy a Bizottság a rendelet tagállami végrehajtásáról szóló jelentések 
alapján állítsa össze a felelősségteljes importőrök jegyzékét. A jegyzék további ösztönzést 
adhat a vállalkozások számára, hogy vegyenek részt a rendszerben, a kedvező médiavisszhang 
pedig arra ösztönözheti a versenytársakat, hogy ők is hasonlóképpen járjanak el.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
7 b cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. cikk 

Ágazati rendszerek

(1) Az átmeneti időszak során az illetékes 
iparági szövetségek kérelmet nyújthatnak 
be a Bizottsághoz, hogy az adott ágazati 
rendszert az e rendelet követelményeinek 
megfelelőként ismertessék el.

A kérelmet bizonyítékokkal és 
információkkal alá kell támasztani.

(2) Az (1) bekezdésben említett kérelmek 
csak a rendelet hatálybalépésekor már 
meglévő ágazati rendszerek tekintetében 
nyújthatók be. 

(3) Ha a Bizottság – e cikk (1) bekezdése 
alapján benyújtott információk és 
bizonyítékok alapján – az ágazati 
rendszerről azt állapítja meg, hogy a 
rendszer, amennyiben az adott 
felelősségteljes importőr azt megfelelően 
alkalmazza, lehetővé teszi, hogy a 
felelősségteljes importőr teljesítse a 4., 5., 
6. és a 7. cikk szerinti kötelezettségeit, 
akkor az ágazati rendszert a Bizottság 
egyenértékűként elismeri.

(4) Azon érdekelt felek, amelyek ágazati 
rendszere a (3) bekezdésnek megfelelően 
egyenértékűnek lett elismerve, az ágazati 
rendszer minden változásáról vagy 
aktualizálásáról tájékoztatja a Bizottságot.

(5) A Bizottság visszavonja az 
egyenértékűség elismerését, amennyiben 
azt állapítja meg, hogy az ágazati 
rendszerben bekövetkezett változások 
miatt kétséges, hogy a felelősségteljes 
importőr teljesíteni tudja a 4., 5., 6. és a 7. 
cikk szerinti kötelezettségeit, vagy 
amennyiben a felelősségteljes importőrök 
ismétlődő vagy jelentős mértékű 
mulasztásai a rendszer hiányosságaival 
hozhatók összefüggésbe.

(6) A Bizottság az egyenértékűként 
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elismert ágazati rendszerekről 
internetalapú nyilvántartást hoz létre, és 
azt naprakészen tartja. 

(7) Mentesülnek a független harmadik fél 
által folytatott ellenőrzés alól az ásványok 
és fémek azon felelősségteljes importőrei, 
akiknek a beszerzései bizonyíthatóan 
kizárólag valamely egyenértékűként 
elismert ágazati rendszer által tanúsított 
féltől származnak, vagy akiket valamely 
egyenértékűként elismert ágazati rendszer 
tanúsított. A tanúsítást ekkor el kell 
küldeni az illetékes hatóságoknak.

Or. en

Indokolás

Az előadó szeretné elkerülni a dupla ellenőrzést, és szeretne összhangot teremteni a meglévő 
ágazati rendszerek között, elismerve az iparági szövetségek által már megtett felelősségteljes 
erőfeszítéseket. Az előadó szeretné, hogy e célból a Bizottság általi ellenőrzést követően 
létrejöjjön az egyenértékűség elismerésére vonatkozó eljárás. Az elismerés visszavonására 
vonatkozó eljárás is bekerült a szövegbe. Az előadó a felelősségteljes importőrök eredményes 
működése miatt szeretné, hogy ezt a jegyzéket az interneten tegyék közzé. Az előadó ezenkívül 
azt szeretné, hogy azon felelősségteljes importőrök, akiknek a beszerzései valamely 
egyenértékűként elismert ágazati rendszertől származnak, mentesüljenek a független 
harmadik fél által folytatott ellenőrzés alól.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a II. mellékletben szereplő 
sablon, valamint a 13. cikk (2)
bekezdésében említett eljárás alapján
fogadja el a jegyzéket. A Bizottság 
konzultációt folytat az OECD 
Titkárságával. 

(3) A Bizottság a II. mellékletben szereplő 
sablon felhasználásával, valamint a 13. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően fogadja 
el a jegyzéket. A Bizottság konzultációt 
folytat az OECD Titkárságával.

Or. en
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Indokolás

Az előadó módosítja a megfogalmazást a komitológia tekintetében: a megfelelő „sablon 
felhasználásával” és összehangolja a 9. cikk (2) bekezdését a 13. cikk (2) bekezdésével, 
amennyiben a tanácsadó bizottsági eljárást javasolják.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság kellő időben aktualizálja a 
jegyzékben foglalt információkat. A 
Bizottság törli azon kohók és finomítók 
nevét a jegyzékből, amelyeket a 
tagállamok a 14. cikk (3) bekezdésével 
összhangban nem ismernek el 
felelősségteljes importőrként, illetve azon 
kohók és finomítók nevét, amelyek olyan 
importőr ellátási láncában szerepelnek, 
amelyet a tagállamok nem ismernek el 
felelősségteljes importőrként. 

(4) A Bizottság kellő időben aktualizálja és 
többek között az interneten 
nyilvánosságra hozza a jegyzékben foglalt 
információkat. A Bizottság törli azon 
kohók és finomítók nevét a jegyzékből, 
amelyeket a tagállamok a 14. cikk (3) 
bekezdésével összhangban nem ismernek 
el felelősségteljes importőrként, illetve 
azon kohók és finomítók nevét, amelyek 
olyan importőr ellátási láncában 
szerepelnek, amelyet a tagállamok nem 
ismernek el felelősségteljes importőrként. 

Or. en

Indokolás

Az előadó módosítja a megfogalmazást a komitológia tekintetében: a megfelelő „sablon 
felhasználásával” és összehangolja a 9. cikk (2) bekezdését a 13. cikk (2) bekezdésével, 
amennyiben a tanácsadó bizottsági eljárást javasolják. 

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság határozatot hoz az illetékes 
hatóságok jegyzékének a III. mellékletben 
található sablon, valamint a 13. cikk (2) 

(2) A Bizottság a II. mellékletben található 
sablon felhasználásával, valamint a 13. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 



PE546.838v01-00 18/26 PR\1047684HU.doc

HU

bekezdésében említett eljárás alapján 
történő – többek között internetes –
nyilvánosságra hozataláról. A Bizottság a 
jegyzéket rendszeresen aktualizálja.

bizottsági eljárás alapján fogadja el a 
jegyzéket. A Bizottság a jegyzéket 
rendszeresen aktualizálja.

Or. en

Indokolás

Az előadó módosítja a megfogalmazást a komitológia tekintetében: a megfelelő „sablon 
felhasználásával” és összehangolja a 9. cikk (2) bekezdését a 13. cikk (2) bekezdésével, 
amennyiben a tanácsadó bizottsági eljárást javasolják. 

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés 
alapján végzik. Ezenkívül ellenőrzésekre 
akkor is sor kerülhet, ha az illetékes 
hatóság releváns információ birtokába jut –
beleértve a harmadik felek által felvetett, 
indokolással alátámasztott aggályokat is –
a felelősségteljes importőrök e rendeletnek 
való megfelelésére vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés 
alapján végzik. Ezenkívül ellenőrzésekre 
akkor is sor kerül, ha az illetékes hatóság 
releváns információ birtokába jut –
beleértve a harmadik felek által felvetett, 
indokolással alátámasztott aggályokat is –
a felelősségteljes importőrök e rendeletnek 
való megfelelésére vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Az előadó azt szeretné biztosítani, hogy a tagállami illetékes hatóságok ne éljenek vissza 
mérlegelési jogkörükkel, és akkor végezzenek ellenőrzéseket, ha helytálló indokolással 
alátámasztott állítások vannak a birtokukban. Az előadó ezért szeretné, hogy a „kerülhet” 
szót a „kerül” váltsa fel.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a bizottságnak írásbeli eljárásban kell 
véleményt nyilvánítania, az ilyen eljárást 
eredmény nélkül lezárják abban az 
esetben, ha a véleménynyilvánításra 
megállapított határidőn belül az elnök így 
határoz, vagy a bizottsági tagok többsége 
ezt kéri.

törölve

Or. en

Indokolás

Az előadó azon a véleményen van, hogy semmi nem indokolja, hogy a jelentés tartalmazza a 
véleménynyilvánítás elmulasztásának esetén követendő eljárásról szóló záradékot, ezért a 13. 
cikk (2) bekezdése második részének törlését javasolja.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok minden évben legkésőbb 
június 30-ig jelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak e rendelet előző naptári évben 
történő végrehajtásáról, beleértve a 
felelősségteljes importőrökkel kapcsolatos, 
a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 
7. cikk (2) bekezdésében, valamint a 7. 
cikk (3) bekezdésének a) és c) pontjában 
meghatározott bármely információt. 

(1) A tagállamok minden évben legkésőbb 
június 30-ig jelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak e rendelet előző naptári évben 
történő végrehajtásáról, beleértve a 
felelősségteljes importőrökkel kapcsolatos, 
a 7. cikk (1) bekezdésében, a 7. cikk (2) 
bekezdésében, a 7. cikk (3) bekezdésének 
a) és c) pontjában, valamint a 7a. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott bármely 
információt. 

Or. en

Indokolás

Mivel a tagállamoknak meg kell adniuk a felelősségteljes importőrök nevét és címét (lásd: a 
7a. cikk (1) bekezdése), ennek a 15. cikk (1) bekezdésében is szerepelnie kell.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság három évvel e rendelet 
hatálybalépését követően, majd azt 
követően hatévenként felülvizsgálja e 
rendelet működését és hatékonyságát, 
beleértve a hatálya alá eső, konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását. A Bizottság vizsgálati 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. 

(3) A Bizottság két évvel e rendelet 
alkalmazásának napját követően, majd azt 
követően háromévenként felülvizsgálja e 
rendelet működését és hatékonyságát, 
beleértve a hatálya alá eső, konfliktusok 
által érintett és nagy kockázatot jelentő 
térségekből származó ásványok 
felelősségteljes beszerzésének 
előmozdítását. A Bizottság vizsgálati 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. 

Or. en

Indokolás

Az előadó azon a véleményen van, hogy a rendeletet legalább két évig alkalmazni kell, mielőtt 
végre lehet hajtani a megfelelő felülvizsgálatot. Figyelembe véve, hogy a Bizottságnak két 
évre lesz szüksége a rendszer működtetéséhez elengedhetetlen struktúrák bevezetéséhez, 
célszerű lenne, hogy a felülvizsgálatra az alkalmazást követő két év után kerüljön sor. Egy 
következő felülvizsgálatra nem hat év elteltével kerülhet sor (ahogy azt a Bizottság javasolta), 
hanem három év elteltével.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet …*-tól/-től kell
alkalmazni. 

__________________
*HL: kérjük, illessze a dátumot: e rendelet 
hatálybalépése után két évvel.



PR\1047684HU.doc 21/26 PE546.838v01-00

HU

Or. en

Indokolás

Az előadó feltételezése szerint két évre lesz szükség a rendszer működtetéséhez 
elengedhetetlen struktúrák bevezetéséhez, ezért azt javasolja, hogy az alkalmazásra a rendelet 
hatálybalépése után két évvel kerüljön sor. 

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. melléklet 

A felelősségteljes importőrök 3. cikkben 
említett jegyzékének sablonja

„A” oszlop: Az importőrök megnevezése 
ábécérendben

„B” oszlop: Az importőr címe

Or. en

Indokolás

Az előadó támogatja a közleményben szereplő azon javaslatot, hogy a vállalkozások által az e 
területtel kapcsolatos kötelezettségvállalások tekintetében tett erőfeszítések ismertek legyenek 
Ennek érdekében az előadó azt szeretné, hogy a Bizottság a rendelet tagállami 
végrehajtásáról szóló jelentések alapján állítsa össze a felelősségteljes importőrök jegyzékét. 
A jegyzék további ösztönzést adhat a vállalkozások számára, hogy vegyenek részt a 
rendszerben, a kedvező médiavisszhang pedig arra ösztönözheti a versenytársakat, hogy ők is 
hasonlóképpen járjanak el.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – A felelősségteljes kohók és finomítók 8. cikkben említett jegyzékének 
sablonja – „Ca” oszlop (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Ca” oszlop: Ásványfajták

Or. en

Indokolás

Az előadó maximális átláthatóságot és hozzáférhatőséget szeretne elérni a kohók és finomítók 
jegyzéke tekintetében. Jó lenne, ha a jegyzéknek lenne egy külön oszlopa, amely feltüntetné az 
ásvány fajtáját (ón, tantál, volfrám vagy arany). Ez az eszköz megfelelő keresőfunkcióval igen 
használható lenne, növelné a piaci nyomást abból a szempontból, hogy a kohók és finomítók 
törekedjenek arra, hogy megfeleljenek a felelősségteljes kohók és finomítók jegyzékére való 
felkerülés követelményeinek.
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INDOKOLÁS

2014. március 5-én az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot terjesztett elő azzal a céllal, 
hogy a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekben megnehezítse, hogy a 
fegyveres csoportok ásványbányászat és -kereskedelem révén finanszírozzák 
tevékenységeiket. A téma megközelítésének középpontjában az áll, hogy a vállalkozások 
könnyebben szerezzenek be felelősségteljesen ónt, tantált, volfrámot és aranyat, és hogy 
támogassa a jogszerű kereskedelmi csatornákat.

Háttér-információk

Ezzel a javaslattal az Unió hozzájárul azon nemzetközi erőfeszítésekhez, amelyek az 
erőforrásokban gazdag, de fegyveres konfliktusoknak kitett országok – például a Nagy-tavak 
Régió – problémáinak megoldására irányulnak, és levonja a tanulságokat ezekből az 
erőfeszítésekből. Közülük a két legismertebb a 2011-ben elfogadott OECD-útmutató a 
konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok 
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról (a továbbiakban: az 
OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatása), valamint az Egyesült Államok által 2010-
ben elfogadott, tőzsdei reformról és fogyasztóvédelemről szóló Dodd–Frank-törvény 1502. 
szakasza. 

Tartalom

A Bizottság rendelettervezetre irányuló javaslatot terjeszt elő, egyben a parlamenti 
állásfoglalásokra való válaszként is, amely uniós öntanúsítási rendszert hoz létre az ón, tantál, 
volfrám és az arany azon importőrei számára, akik úgy döntenek, hogy felelősségteljesen 
importálnak az Unióba. Az öntanúsítás megköveteli az említett fémek és azok érceinek uniós 
importőreitől, hogy „kellő gondossággal” járjanak el – azaz kerüljék el, hogy kárt okozzanak 
a helyszínen – azáltal, hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 
kellő gondosságról szóló útmutatójában foglalt öt lépésnek megfelelően kísérik figyelemmel 
és tartják nyilván beszerzéseiket és értékesítéseiket. A rendelet lehetőséget ad az uniós 
importőrök számára, hogy fokozzák a folyamatban lévő, arra irányuló erőfeszítéseket, hogy 
tiszta ellátási láncokat biztosítsanak a konfliktusok által érintett országok piaci szereplőivel 
folytatott jogszerű kereskedelem során. A kohók és finomítók nyilvános 
elszámoltathatóságának növelése, az ellátási lánc átláthatóságának fokozása és az ásványok 
felelősségteljes  beszerzésének előmozdítása érdekében az Uniónak az a szándéka, hogy 
nyilvánosságra hozza az uniós és globális felelősségteljes kohók és finomítók éves jegyzékét. 
Mivel az említett ércek és fémek behozatalával több mint 400 importőr foglalkozik az EU-
ban, az Unió az ón, tantál, volfrám és az arany tekintetében a legnagyobb piacok közé 
tartozik.

A Bizottság javaslatának támogatása

Az előadó általánosságban támogatja a Bizottság rendeletre irányuló javaslatát. A javaslat az 
említett ásványok, az ásványokat felhasználó kohók és finomítók tekintetében a 
leghatékonyabb uniós ellátási láncra helyezi a hangsúlyt, hogy elősegítse a kellő 
gondossággal kapcsolatos információknak a végfelhasználók felé történő áramlását. A kohók 
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és a finomítók jelentik azt az utolsó pontot, ahol az ásványok származási helyét 
visszamenőlegesen azonosítani lehet. A kellő gondosság szempontjából a kohóktól és 
finomítóktól a beszállítóikról beszerezhető bármilyen információ fontos. A Bizottság javaslata 
lehetővé teszi az uniós vállalkozások számára, hogy jobban megfelelhessenek Dodd–Frank-
törvény követelményeinek. 

Az előadó azzal is egyetért, hogy ennek az uniós rendszernek (ahogy az OECD-útmutatónak) 
ki kell terjednie a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő valamennyi 
térségre. Az Amerikai Egyesült Államok által elfogadott Dodd–Frank törvénytől eltérően –
amely eddig csak a Nagy-tavak Régióra összpontosít – az Unió azt szeretné, hogy a 
vállalkozások a világon mindenhol kerüljék el, hogy kárt okozzanak. Az előadónak az a 
véleménye, hogy az Uniónak nem a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő 
térségek jegyzékét kellene összeállítania, hanem inkább egy kézikönyvben kellene megadnia 
a vállalkozások számára azon eszközöket, amelyekre a kellő gondosság gyakorlásához 
szükségük van. 

Az előadó ezenkívül az önkéntes megoldást támogatja, amely a bizottsági javaslatban is 
tükröződik. Az előadó úgy gondolja, hogy az importőrök, valamint a kohók és finomítók kis 
átlátható piacán a piaci nyomásnak nagymértékű részvételhez kell vezetnie. Az előadó 
üdvözli a kísérő közleményben1 a nagyarányú részvétel előmozdítása céljából előírt kísérő 
intézkedéseket, és reméli, hogy a rendelettel párhuzamosan nemcsak végrehajthatók ezek az 
intézkedések, hanem a Parlament tájékoztatást is kap a végrehajtásról.

Az előadó továbbá azon a véleményen van, hogy az önkéntes alapú megközelítés lehetővé 
teszi az Unió számára, hogy hatékonyabban foglalkozzon a vállalkozói szövetségek által 
kidolgozott, a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott 
rendszerekkel, amelyek az OECD-útmutatóval összhangban globális normákat határoztak 
meg a területükön. 

A felelősségteljes importőrök csak harmadik fél által ellenőrzött kohókból/finomítókból 
bonyolíthatják le beszerzéseiket. Az ellenőrzések révén az uniós rendszer tehát jó 
tájékoztatást ad a beszállítókat és a bányákat illetően. Az ellenőrzött kohók számának 
fokozatos növekedése lehetővé fogja tenni, hogy az ágazatot ellátási zavarok nélkül lehessen a 
szabályokhoz igazítani. 

Az önkéntes alapú megközelítés érdekeltté fogja tenni a felelősségteljes vállalkozások 
élcsapatát a részvétel iránt. Ez a csoport fokozatosan bővülni fog a piaci verseny által 
előidézett nyomás miatt. A vállalkozások a saját ütemüknek megfelelően csatlakozhatnak. A 
csatlakozásra vonatkozó döntés jól előkészíthető, a költségek és a hatások pedig 
csökkenthetők. 

Az előadó szeretne együttműködni a felelősségteljes vállalkozásokkal a konfliktusok által 
érintett térségekben az átmeneti ellátási hiányok elkerülése, a gazdasági tevékenység 
csökkenésének megakadályozása és a jogszerű kereskedelem előmozdítása érdekében. 

A nem pénzügyi beszámolásról szóló irányelv

                                               
1 Közös közlemény az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, „A konfliktusok által érintett és magas kockázatot 
jelentő térségekből származó ásványok felelőségteljes beszerzése Az integrált uniós megközelésítés kialakítása 
felé”, 2014.3.5., (JOIN(2014)/ 8 final).
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Az előadó az ásványkereskedelem terén a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánccal 
kapcsolatos beszámolást támogató, meglévő eszközöket részesíti előnyben. A nem pénzügyi 
és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalkozások és 
vállalatcsoportok általi közzétételéről szóló irányelv arra kötelezi az 500 főnél több 
munkavállalót foglalkoztató nagyvállalkozásokat, hogy tegyék közzé a vállalkozás által 
követett az emberi jogokkal, a korrupció elleni küzdelemmel és a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánccal kapcsolatos politikákat. Az irányelv előírja a Bizottság számára, 
hogy az ezen információk a 2017. évi hatálybalépéstől történő közzétételének megkönnyítése 
érdekében 2016-ban dolgozzon ki iránymutatásokat. Az előadó közre fog működni a 
Bizottság meggyőzésében, hogy az iránymutatásokba foglaljon bele teljesítménymutatókat a 
rendelet hatálya alá tartozó ásványok kereskedelmével kapcsolatos közzétételi kötelezettség 
vonatkozásában. A vállalkozásoknak a konfliktusövezetből származó ásványok 
kereskedelmében – minél kevesebb konfliktust szító mellékhatással – való részvételével 
kapcsolatos problémák túl jelentősek ahhoz, hogy ebben az összefüggésben mellőzni lehessen 
azokat. Amint a Bizottság kötelezettséget vállal ez iránt, a beszámolási követelmények –
például az OECD-útmutatóban előírtak – az uniós nagyvállalkozások vonatkozásában is 
érvényesek lesznek. 

Kis- és középvállalkozások

Az előadónak az a véleménye, hogy a kkv-k számára olyan helyzetet kell teremteni, hogy 
részt vehessenek az uniós rendszerben, ha az élcsapat tagjai szeretnének lenni, de nem szabad 
erre kényszeríteni őket. Az előadó azon a véleményen van, hogy a Bizottságnak ebben a 
tekintetben is igaza van, hogy az önkéntes alapú megközelítést választja. A megfelelő 
ösztönzőkkel és segítségnyújtással – amint arról a kísérő intézkedések rendelkeznek  – a kkv-
k meggyőzhetők arról, hogy szabad akaratukból és üzleti elképzeléseikkel összhangban 
vegyenek részt. 

A rendelet hatékonyságának növelése

Az előadó több módosítást javasol abból a célból, hogy a rendelet hatékonyabb legyen. Hogy 
ne büntessék a környezetbarát piaci szereplőket, az előadó szerint helyes követni az OECD-t 
és kizárni azon fémeket, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy újrafeldolgozottak. Ez 
egyrészt tükrözi az OECD-útmutató gyakorlatias bölcsességét, másrészt a kellő gondosságot, 
amelyre folyamatosan szükség lesz a visszaélések megszüntetéséhez. 

Számos más, a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott 
rendszert kidolgoztak már. Az előadó szeretné elkerülni a dupla ellenőrzést. Egy önkéntes 
alapú rendszernek maximálisan hatékonynak és eredményesnek kell lennie. A Bizottságnak ki 
kell dolgoznia a helyes eszközöket a gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében 
alkalmazott egyéb rendszerek működésének értékeléséhez.  Egyértelmű kritériumokat kell 
kialakítani annak eldöntése érdekében, hogy a rendszerek közül melyeket kell elismerni. 

Az előadó a háromévenkénti felülvizsgálatot részesíti előnyben, amit fontos tényezőnek tart a 
leghatékonyabb rendszer kiépítése szempontjából. A felülvizsgálat ütemezése azonban attól 
függ, hogy mikor kezd működni a rendszer. Kétéves ciklusnak kell eltelnie, mielőtt komoly 
felülvizsgálatot lehet elvégezni. 

A rendszerben való részvétel helyes ösztönzőkkel való növelése 
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Az előadó maximális ismertséget szeretne biztosítani azon vállalkozásoknak, amelyek 
helyesen járnak el. A kohók jegyzékének tartalmaznia kell egy olyan oszlopot, amely 
feltünteti az ásványokat és ásványonkénti bontásban csoportosítja a kohókat/finomítókat, 
hogy az importőrök és mások könnyen kereshessenek a dokumentumban.

Az előadó a felelősségteljes importőrök jegyzékét is szeretné létrehozni. Azon importőröknek, 
akik több erőfeszítést tesznek, elismerést kell kapniuk ezért, és lehetőséget kell biztosítani 
számukra, hogy a megítélésük javuljon emiatt. A felelősségteljes importőrök jegyzékével 
megvalósítható ez a cél. 

Az előadónak az a véleménye, hogy az importőrök és a kohók/finomítók részvétele 
kulcsfontosságú a rendelet sikere szempontjából. A kísérő intézkedések, például a kkv-knak 
szóló ösztönzők segítségével sokkal több importőr fog részt venni, ami a rendszer fejlesztését 
fogja eredményezni. 

Az előadó ezenkívül szeretné kibővíteni az importőrök fogalommeghatározását, hogy a 
kereskedők öntanúsítást vállalhassanak és részt vehessenek az új rendszerben.

A Parlament bevonása és a komitológia

Az előadó tisztában van azzal, hogy sok gyakorlati kérdéssel kézikönyvek és útmutató 
dokumentumok foglalkoznak majd. Az előadó a Parlamentben, a kollégákkal szeretné 
megvitatni, hogyan lehet megtalálni a megfelelő egyensúlyt egyrészt a végrehajtást illetően a 
rugalmas működéssel, másrészt a jogalkotónak a fontos gyakorlati – például a szükséges 
ellenőrzések ütemezését érintő – kérdésekbe történő megfelelő bevonásával kapcsolatban.

Az előadó ezen túlmenően néhány módosítást szeretne javasolni a komitológia tekintetében. 
Amennyiben a rendelet valóban nem hagy mérlegelési jogkört a Bizottság számára, csak a 
végrehajtást írja elő, a végrehajtási aktusok megfelelőek. Ha azonban a jogalkotási eljárás 
során változik e kapcsolat jellege, és a módosításoknak köszönhetően a Bizottság nagyobb 
mérlegelési jogkört kap, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célszerűbbek lehetnek.

Az előadó már most elutasítja az elavult szabályozási bizottsági eljárást, és azt a Bizottság 
által a 13. cikk (2) bekezdésében előírt tanácsadó bizottsági eljárással szeretné felváltani. 
Továbbá a véleménynyilvánítás elmulasztásának esetén követendő eljárásról szóló záradékkal 
való kiegészítés elfogadhatatlan az előadó számára. 


