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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζα) Όταν κάποια επιχείρηση µπορεί να 
συµπεράνει µε εύλογο τρόπο ότι οι πόροι 
προέρχονται από ανακυκλωµένες πηγές ή 
σκραπ, τότε, λαµβάνοντας δεόντως 
υπόψη την εµπορική εµπιστευτικότητα: 
α) αποκαλύπτει δηµόσια το συµπέρασµά 
της και β) περιγράφει µε λογικές 
λεπτοµέρειες τα µέτρα δέουσας 
επιµέλειας που έλαβε για να οδηγηθεί σε 
αυτό το συµπέρασµα. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7α 

 Προσπάθειες δέουσας επιµέλειας από 
κατάντη επιχειρήσεις 

 1. Αρχής γενοµένης 24 µήνες µετά τη 
θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισµού, 
κάθε κατάντη επιχείρηση καταβάλλει 
καλόπιστες προσπάθειες και λαµβάνει 
κάθε λογικό µέτρο για τον εντοπισµό και 
την αντιµετώπιση των κινδύνων στην 
αλυσίδα εφοδιασµού των πόρων της, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5, µεταξύ 
άλλων µε τους εξής τρόπους: 

 α) θεσπίζοντας κατάλληλο σύστηµα 
εταιρικής διαχείρισης· 

 β) εντοπίζοντας, στο µέτρο του δυνατού, 
τα µεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις 
εξευγενισµού στην αλυσίδα εφοδιασµού 
των πόρων της· 

 γ) αξιολογώντας τις πρακτικές δέουσας 
επιµέλειας των µεταλλουργείων και των 
εγκαταστάσεων εξευγενισµού µε βάση 
όλες τις διαθέσιµες ελεγµένες εκθέσεις 
ελέγχου ή/και, ανάλογα µε την 
περίπτωση, άλλες σχετικές πληροφορίες· 
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 δ) αναλαµβάνοντας λογικές και δέουσες 
προσπάθειες µετριασµού των κινδύνων 
σύµφωνα µε την πολιτική της στον τοµέα 
της δέουσας επιµέλειας και µε το σχέδιό 
της για τη διαχείριση των κινδύνων· και 

 ε) δηµοσιεύοντας εκθέσεις, αρχής 
γενοµένης 48 µήνες µετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισµού, 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. 

 2. Όλες οι κατάντη επιχειρήσεις µπορούν 
να αναπτύξουν αυτές τις προσπάθειες µε 
τη συµµετοχή σε βιοµηχανικά 
προγράµµατα και να διασφαλίσουν ότι 
πραγµατοποιούν προοδευτική, µετρήσιµη 
και έγκαιρη βελτίωση, σύµφωνα µε το 
παρόν άρθρο. 

 3. Οι µικροεπιχειρήσεις, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2ιζ β, οι οποίες είναι κατάντη 
επιχειρήσεις, µπρούν να ασκούν δέουσα 
επιµέλεια σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 
και 2 επί εθελοντικής βάσεως. 
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Άρθρο 7 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7β 

 Βιοµηχανικά σχήµατα 

 1. Σχετικά βιοµηχανικά σχήµατα µπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή για 
τη διαπίστευση του σχήµατός τους στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισµού. Η 
συγκεκριµένη αίτηση στηρίζεται από 
αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες. 

 2. Εφόσον η Επιτροπή κρίνει, µε βάση τα 
αποδεικτικά στοιχεία και τις πληροφορίες 
που της παρέχονται δυνάµει της 
παραγράφου 1, ότι το συγκεκριµένο 
βιοµηχανικό σχήµα, 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, οι 
λογιστικοί έλεγχοι από τρίτους, οι οποίοι 
διεξάγονται στο πλαίσιο αυτών των 
σχηµάτων, αναγνωρίζονται δυνάµει του 
παρόντος κανονισµού.. 

 3. Τα ενδιαφερόµενα µέρη ενηµερώνουν 
την Επιτροπή για οποιεσδήποτε αλλαγές 
ή επικαιροποιήσεις πραγµατοποιούνται 
σε βιοµηχανικά σχήµατα για τα οποία 
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έχει χορηγηθεί διαπίστευση σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3. 

 4. Η Επιτροπή αποσύρει την διαπίστευση 
όταν κρίνει ότι οι αλλαγές ή 
επικαιροποιήσεις σε ένα βιοµηχανικό 
σχήµα διακυβεύουν 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 
σχήµατος. 

 6. Η Επιτροπή δηµιουργεί και 
επικαιροποιεί συνεχώς διαδικτυακό 
µητρώο διαπιστευµένων βιοµηχανικών 
σχηµάτων. 
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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 
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, 
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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. 
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Άρθρο 16 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 16α 

 Παράρτηµα I: Κατάλογος των πόρων στο 
πλαίσιο του πεδίου εφαρµογής του 

κανονισµού 

 Χρώµιο 

 Λιθάνθρακας 

 Κοβάλτιο 

 Χαλκός 

 ∆ιαµάντια 

 Χρυσός 

 Νεφρίτης 

 Λάπις Λαζούλι 

 Σπάνιες γαίες 

 Ρουµπίνια 

 Σάπφειρος  

 Ταντάλιο 

 Κασσίτερος 
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