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COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prezentul regulament prevede obligații 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare pentru importatorii 

Uniunii care optează să se autocertifice în 
calitate de importatori responsabili de 
minerale sau de metale care conțin sau 
sunt compuse din staniu, tantal, tungsten 
și aur, astfel cum sunt prevăzute în anexa 
I. 

2. Prezentul regulament prevede obligații 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare pentru toți importatorii 

Uniunii care se aprovizionează cu 
minerale și metale acoperite de prezentul 
regulament și în conformitate cu 
Orientările OCDE. Aceste orientări sunt 
concepute pentru a se asigura 
transparența și trasabilitatea în privința 
practicilor de aprovizionare ale 
importatorilor în cazul aprovizionării din 
zonele de conflict sau din zonele cu risc 
ridicat, pentru a minimiza sau a preveni 
conflictele violente și abuzurile cu privire 
la drepturile omului, limitând 
posibilitățile pentru grupurile armate și 
forțele de securitate, astfel cum sunt 
definite în anexa II la Orientările OCDE 
privind diligența necesară, de a 
comercializa aceste minereuri și metale. 

Or. fr 
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Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 
provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2 bis. Întreprinderile din aval trebuie, în 
cadrul prezentului regulament și în 
conformitate cu Orientările OCDE, să ia 
toate măsurile rezonabile pentru a 
identifica și preveni riscurile în lanțul lor 
de aprovizionare cu minereuri și metale 
acoperite de prezentul regulament. În 
acest context, aceste întreprinderi au 
obligația de a raporta public practicile 
proprii privind diligența necesară 
rezonabilă pentru o aprovizionare 
responsabilă. 

Or. fr 

 
 


