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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij deze verordening worden de 

verplichtingen inzake passende 

zorgvuldigheid (due diligence) in de 

toeleveringsketen vastgesteld voor 

importeurs in de Unie die kiezen voor 

zelfcertificering als verantwoordelijke 

importeurs van mineralen of metalen met 

of bestaande uit tin, tantaal, wolfraam en 

goud, zoals bepaald in bijlage I. 

2. Bij deze verordening worden de 

verplichtingen inzake passende 

zorgvuldigheid (due diligence) in de 

toeleveringsketen vastgesteld voor alle 

importeurs in de Unie die onder deze 

verordening vallende mineralen en 

metalen betrekken overeenkomstig de 

OESO-richtsnoeren inzake passende 

zorgvuldigheid. Deze richtsnoeren zijn 

zodanig opgesteld dat wordt gezorgd voor 

transparantie en traceerbaarheid wat 

betreft de praktijken van importeurs bij 

het betrekken van mineralen uit conflict- 

en hoogrisicogebieden, teneinde 

gewelddadige conflicten en schending van 

de mensenrechten zoveel mogelijk te 

beperken of te voorkomen door 

gewapende groepen en veiligheidstroepen 

als gedefinieerd in bijlage II bij de OESO-

richtsnoeren inzake passende 

zorgvuldigheid zo weinig mogelijk kansen 

te geven om deze mineralen en metalen in 

de handel te brengen. 

Or. fr 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Downstreambedrijven dienen, in het 

kader van onderhavige verordening en 

overeenkomstig de OESO-richtsnoeren, 

alle redelijke maatregelen te nemen om de 

risico´s in hun toeleveringsketen 

betreffende mineralen of metalen die 

binnen het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen, vast te stellen en aan 

te pakken. In dit verband zijn zij verplicht 

informatie te verstrekken over hun 

praktijken van passende zorgvuldigheid 

voor het verantwoord betrekken van 

mineralen. 

Or. fr 

 

 

 


