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Άρθρο 7 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7α 

 Βιοµηχανικά προγράµµατα 

 1. Τα συναφή βιοµηχανικά προγράµµατα 
δύνανται να υποβάλουν αίτηση στην 
Επιτροπή για τη διαπίστευση των 
προγραµµάτων τους βάσει του παρόντος 
κανονισµού. 

 Η αίτηση αυτή υποστηρίζεται µε 
αποδεικτικά στοιχεία και µε πληροφορίες. 

 2. 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, οι έλεγχοι τρίτων 
µερών που διεξάγονται στο πλαίσιο 
αυτών των προγραµµάτων 
αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τον παρόντα 
κανονισµό. 

 3. Τα ενδιαφερόµενα µέρη ενηµερώνουν 
την Επιτροπή για οποιεσδήποτε αλλαγές 
ή επικαιροποιήσεις πραγµατοποιούνται 
σε βιοµηχανικά προγράµµατα τα οποία 
έχουν διαπιστευτεί σύµφωνα µε την 
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παράγραφο 3. 

 4. Η Επιτροπή αποσύρει την διαπίστευση 
όταν κρίνει ότι οι αλλαγές ή 
επικαιροποιήσεις 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. 

 5. Η Επιτροπή δηµιουργεί και 
επικαιροποιεί συνεχώς διαδικτυακό 
µητρώο διαπιστευµένων βιοµηχανικών 
προγραµµάτων. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7 β 

 Προσπάθειες δέουσας επιµέλειας από 
κατάντη επιχειρήσεις 

 1. Οι κατάντη επιχειρήσεις εντός του 
πεδίου εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού, σύµφωνα µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ, 
καταβάλλουν καλόπιστες προσπάθειες 
και λαµβάνουν όλα τα εύλογα µέτρα για 
τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των 
κινδύνων στην οικεία αλυσίδα 
εφοδιασµού πόρων σύµφωνα µε τα άρθρα 
4 και 5, µεταξύ άλλων: 

 α) καθιερώνοντας κατάλληλο σύστηµα 
εταιρικής διαχείρισης, 

 β) προσδιορίζοντας, αφού καταβληθεί 
κάθε δυνατή προσπάθεια, τα 
µεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις 
εξευγενισµού στην αλυσίδα εφοδιασµού 
των πόρων, 

 γ) αξιολογώντας τις πρακτικές δέουσας 
επιµέλειας αυτών των µεταλλουργείων 
και εγκαταστάσεων εξευγενισµού µε βάση 
όλες τις διαθέσιµες ελεγµένες εκθέσεις 
ελέγχου ή/και, ανάλογα µε την 
περίπτωση, άλλες σχετικές πληροφορίες, 

 δ) καταβάλλοντας εύλογες και 
κατάλληλες προσπάθειες µετριασµού του 
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κινδύνου, σύµφωνα µε την πολιτική 
δέουσας επιµέλειάς και το πλάνο 
διαχείρισης κινδύνου, και 

 ε) δηµοσιεύοντας 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. 

 2. Όλες οι κατάντη επιχειρήσεις δύνανται 
να καταβάλλουν αυτές τις προσπάθειες 
µέσω συµµετοχής σε προγράµµατα που 
στηρίζονται στη βιοµηχανία και να 
διασφαλίζουν ότι σηµειώνουν σταδιακή, 
µετρήσιµη και έγκαιρη βελτίωση 
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 

 3. Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος ιζβ, οι 
οποίες συνιστούν κατάντη επιχειρήσεις, 
δύνανται να εφαρµόζουν δέουσα 
επιµέλεια σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 
και 2 σε εθελοντική βάση. 

 4. Οι κατάντη επιχειρήσεις 
συµµορφώνονται µε το παρόν άρθρο 
βάσει των κριτηρίων που θεσπίζει η 
Επιτροπή, ξεκινώντας 24 µήνες έπειτα 
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισµού. Η συµµόρφωση µε την 
παράγραφο 1 στοιχείο β 
πραγµατοποιείται 48 µήνες έπειτα από τη 
θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισµού. 
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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 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. 

Or. en 
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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 τους εκ των υστέρων 

ελέγχους που διενεργούνται. 

Or. en 
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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 τους καλυπτόµενους 
φυσικούς πόρους, 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 

 

 


