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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Denne forordning fastlægger krav til due 

diligence-praksis i forsyningskæden for 

EU-importører, der vælger at certificere 

sig selv som ansvarlige importører af 

mineraler eller metaller, som indeholder 

eller består af tin, tantal, wolfram og guld, 

jf. bilag I. 

2. Denne forordning fastlægger krav til due 

diligence-praksis i forsyningskæden for 

alle EU-importører, som tilvejebringer 

mineraler og metaller, der hører under 

denne forordnings anvendelse, i 

overensstemmelse med OECD's due 

diligence-retningslinjer. Den er udformet 

til at sikre gennemsigtighed og 

sporbarhed, for så vidt angår 

importørernes forsyningspraksis, når de 

forsyner sig i konfliktramte områder eller 

højrisikoområder, med henblik på at 

minimere eller forhindre voldelige 

konflikter og krænkelse af 

menneskerettighederne ved at begrænse 

mulighederne for, at væbnede grupper og 

sikkerhedsstyrker, som disse er defineret i 

bilag II til OECD's due diligence-

retningslinjer, kan handle med disse 

mineraler og metaller. 

Or. fr 
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 2 bis. Virksomhederne længere fremme i 

kæden skal inden for rammerne af denne 

forordning og i overensstemmelse med 

OECD's retningslinjer træffe alle rimelige 

foranstaltninger for at fastlægge og 

imødegå de risici i deres forsyningskæde 

af mineraler og metaller, der er 

omhandlet i denne forordning. De er 

inden for disse rammer underlagt en 

forpligtelse om oplysning om deres due 

diligence-praksis for at sikre ansvarlig 

tilvejebringelse. 

Or. fr 

 

 


