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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – 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 
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Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
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Ενωσιακό σύστηµα αυτοπιστοποίησης των εισαγωγέων ορισµένων ορυκτών και µετάλλων 

που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – στοιχείο ιζ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιζ α) «κατάντη επιχείρηση»: κάθε φυσικό 
ή νοµικό πρόσωπο το οποίο 
δραστηριοποιείται στην κατάντη αλυσίδα 
εφοδιασµού και διαθέτει για πρώτη φορά 
οποιοδήποτε προϊόν περιλαµβάνει ή 
περιέχει καλυπτόµενους πόρους στην 
εσωτερική αγορά προς διανοµή ή χρήση 
στο πλαίσιο εµπορικών δραστηριοτήτων· 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – 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, 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. 
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που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αυτοπιστοποίηση ως υπεύθυνος 
εισαγωγέας 

∆ήλωση ως υπεύθυνος εισαγωγέας 
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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 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. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 

διενεργούν ενδεδειγµένους εκ των 

υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 

ότι οι αυτοπιστοποιηµένοι υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή µετάλλων που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 

παρόντος κανονισµού συµµορφώνονται 

προς τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε τα 

άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος 

κανονισµού. 

2. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 

διενεργούν ενδεδειγµένους εκ των 

υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν 

ότι οι υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών ή 

µετάλλων που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του παρόντος κανονισµού 

συµµορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 

τους σύµφωνα µε τα άρθρα 4, 5, 6, και 7 

του παρόντος κανονισµού. 

Or. en 

 

 


