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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator apoia plenamente o objetivo principal da proposta legislativa, ou seja, quebrar a 
relação existente entre o conflito e a exploração ilegal dos minerais. É essencial quebrar essa 
relação, já que os denominados minerais de conflito comprometem as aspirações dos 
governos relativamente à consecução de um desenvolvimento socioecónomico inclusivo, de 
boa governação, do Estado de direito e da proteção dos direitos humanos.

O Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência para Cadeias de Fornecimento Responsável de 
Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco foi adotado pela Conferência 
Ministerial da OCDE, em 25 de maio de 2011. O seu objetivo é ajudar as empresas a respeitar 
os direitos humanos e evitar que contribuam para o conflito através das suas práticas de 
aprovisionamento de minerais. O Guia da OCDE é reconhecido como um quadro 
internacional voluntário de medidas relativas ao dever de diligência a serem tomadas pelas 
empresas instadas a apresentar um relatório sobre minerais de conflito, em conformidade com 
a secção 1502 da Lei «Dodd-Frank». Além disso, mereceu o apoio da Organização das 
Nações Unidas e da Declaração de Lusaka, assinada por 11 Chefes de Estado da Conferência 
Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL), que anuncia que os processos e 
padrões da Orientação da OCDE serão integrados nas seis ferramentas da Iniciativa Regional 
contra a exploração ilegal dos recursos naturais. Apesar deste apoio generalizado, tem sido 
fraca a aceitação pelas empresas deste quadro voluntário relativo ao dever de diligência 
(apenas 12%).

A proposta da Comissão na sua forma atual, baseada na abordagem "não causar efeitos 
negativos", corre o risco de também não produzir efeito. O relator é de parecer que a União 
Europeia deve demonstrar liderança no âmbito deste assunto e criar um mecanismo de 
autocertificação obrigatória para as refinarias e os importadores de estanho, tântalo e 
tungsténio, seus minérios e ouro provenientes de áreas afetadas por conflitos e de alto risco.
Esta abordagem estaria em consonância com a opção IV considerada na avaliação de impacto 
levada a cabo pela Comissão.

Esta proposta de regulamento não pode ser considerada como um mero instrumento autónomo 
de política comercial, devendo antes ser considerado da perspetiva internacional mais ampla, 
nomeadamente a cooperação para o desenvolvimento. A fim de garantir a eficácia da 
execução, é essencial que as medidas de acompanhamento descritas na Comunicação 
Conjunta intitulada "Aprovisionamento responsável de minerais provenientes de zonas de 
conflito e de alto risco. Para uma abordagem integrada da UE" (JOIN (2014) 8) sejam 
implementadas paralelamente ao presente regulamento.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os recursos minerais naturais existentes 
nas zonas de conflito ou de alto risco —
não obstante o seu forte potencial de 
desenvolvimento — podem ser uma causa 
de disputa quando as suas receitas são 
utilizadas para financiar a emergência ou 
continuação de conflitos violentos, 
comprometendo os esforços empreendidos 
à escala nacional a favor do 
desenvolvimento, da boa governação e do 
Estado de direito. Nestas zonas, quebrar o 
nexo de causalidade entre os conflitos e a 
exploração ilegal de minerais é 
fundamental para garantir a paz e a 
estabilidade.

(1) Os recursos minerais naturais existentes 
nas zonas de conflito ou de alto risco —
não obstante o seu forte potencial de 
desenvolvimento quando geridos de forma 
sustentável— são uma causa de disputa 
quando as suas receitas são utilizadas para 
financiar a emergência ou continuação de 
conflitos violentos, comprometendo os 
esforços empreendidos à escala nacional a 
favor do desenvolvimento, da boa 
governação e do Estado de direito. Nestas 
zonas, quebrar o nexo de causalidade entre 
os conflitos e a exploração ilegal de 
minerais é fundamental para garantir a paz 
e a estabilidade.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) As violações dos direitos humanos 
são comuns na indústria extrativa, 
podendo incluir o trabalho infantil, a 
violência sexual, o desaparecimento de 
pessoas, o realojamento forçado e a 
destruição de locais significativos ao nível 
ritual e cultural.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) Em 7 de outubro de 2010, o Parlamento 
Europeu adotou uma resolução que apela
à União para que adote legislação em 
consonância com a legislação norte-
americana relativa aos «minerais de 
conflito», ou seja, a Secção 1502 da Lei 
«Dodd Frank» (Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act).  A 
Comissão anunciou, nas comunicações de 
20119 e 201210, a sua intenção de explorar 
formas de melhorar a transparência ao 
longo das cadeias de aprovisionamento, 
incluindo os aspetos relativos ao dever de 
diligência. Na última comunicação, e de 
acordo com o compromisso assumido no 
Conselho Ministerial da OCDE em maio 
de 2011, a Comissão preconizou 
igualmente um maior apoio a e uma maior 
utilização das Orientações da OCDE para 
as Empresas Multinacionais e do Guia da 
OCDE sobre o Dever de Diligência —
mesmo fora da OCDE.

(7) Nas suas resoluções de 7 de outubro de 
20108a, de 8 de março de 20118b, de 5 de 
julho de 20118c e de 26 de fevereiro de 
20148d, o Parlamento Europeu apelou à 
União para que adote legislação em 
consonância com a legislação 
norte-americana relativa aos «minerais de 
conflito», ou seja, a Secção 1502 da Lei 
«Dodd Frank» (Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act). A 
Comissão anunciou, nas comunicações de 
20119 e 201210, a sua intenção de explorar 
formas de melhorar a transparência ao 
longo das cadeias de aprovisionamento, 
incluindo os aspetos relativos ao dever de 
diligência. Na última comunicação, e de 
acordo com o compromisso assumido no 
Conselho Ministerial da OCDE em maio 
de 2011, a Comissão preconizou 
igualmente um maior apoio a e uma maior 
utilização das Orientações da OCDE para 
as Empresas Multinacionais e do Guia da 
OCDE sobre o Dever de Diligência —
mesmo fora da OCDE.

__________________ __________________
8aResolução do Parlamento Europeu, de 7 
de outubro de 2010, sobre as lacunas nos 
domínios da proteção dos Direitos 
Humanos e da Justiça na República 
Democrática do Congo.
8bResolução do Parlamento Europeu, de 8 
de março de 2011, sobre fiscalidade e 
desenvolvimento - cooperação com os 
países em desenvolvimento a fim de 
promover a boa governação em questões 
fiscais.
8c Resolução do Parlamento Europeu, de 
5 de julho de 2011, sobre a melhoria do 
impacto da cooperação para o 
desenvolvimento da UE.
8dResolução do Parlamento Europeu, de 
26 de fevereiro de 2014, sobre a promoção 
do desenvolvimento através de práticas 
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empresariais responsáveis, incluindo o 
papel das indústrias extrativas nos países 
em desenvolvimento.

9«Fazer face aos desafios nos mercados dos 
produtos de base e das matérias-primas», 
COM(2011) 25 final.

9«Fazer face aos desafios nos mercados dos 
produtos de base e das matérias-primas», 
COM(2011) 25 final.

10«Comércio, crescimento e 
desenvolvimento», COM(2012) 22 final.

10 «Comércio, crescimento e 
desenvolvimento», COM(2012) 22 final.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No contexto do presente regulamento, o 
exercício do dever de diligência nas 
cadeias de aprovisionamento consiste num 
processo contínuo, pró-ativo e reativo, 
através do qual os operadores comerciais 
controlam e gerem as suas compras e 
vendas, com vista a garantir que não 
contribuem para a existência de conflitos 
nem para os seus impactos negativos.

(9) No contexto do presente regulamento, e 
em conformidade com o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, o exercício 
do dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento consiste num processo 
contínuo, pró-ativo e reativo, através do 
qual os operadores comerciais controlam e 
gerem as suas compras e vendas, a 
montante e a jusante da cadeia de 
aprovisionamento, com vista a garantir 
que respeitam os direitos humanos e não 
contribuem para a existência de conflitos 
nem para os seus impactos negativos, quer 
diretamente, no setor mineiro, quer 
indiretamente, nas comunidades em geral.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Na consulta pública, as empresas da 
União manifestaram interesse por um 
aprovisionamento em minerais responsável 
e forneceram informações sobre os 

(12) Na consulta pública, as empresas da 
União manifestaram interesse por um 
aprovisionamento em minerais responsável 
e forneceram informações sobre os 
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mecanismos atuais da indústria para 
cumprir os objetivos de responsabilidade 
social das empresas, satisfazer as 
exigências dos clientes ou garantir a 
segurança dos aprovisionamentos. No 
entanto, as empresas da União 
comunicaram igualmente inúmeras 
dificuldades no exercício do dever de 
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, devido à dimensão e 
complexidade das cadeias mundiais de 
aprovisionamento, que envolvem um 
elevado número de operadores, muitas 
vezes, pouco sensibilizados ou 
desinteressados do ponto de vista ético. O 
custo de um aprovisionamento 
responsável e o seu potencial impacto na 
competitividade, nomeadamente das 
PME, deve ser controlado pela Comissão.

mecanismos atuais da indústria para 
cumprir os objetivos de responsabilidade 
social das empresas, satisfazer as 
exigências dos clientes ou garantir a 
segurança dos aprovisionamentos. De 
acordo com o Guia da OCDE sobre o 
Dever de Diligência, reconhece-se que o 
exercício do dever de diligência em zonas 
de conflito e de alto risco enfrenta 
desafios de ordem prática, sendo por isso 
necessária flexibilidade na sua aplicação. 
A natureza e o âmbito de um dever de 
diligência adaptado às circunstâncias 
individuais de uma empresa dependem de 
uma série de fatores, entre os quais a 
dimensão e a posição dessa empresa na 
cadeia de aprovisionamento, tendo em 
plena consideração os desafios que se 
deparam às PME.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As fundições e refinarias são um elo 
importante das cadeias mundiais de 
aprovisionamento em minerais, uma vez 
que, normalmente, constituem a última 
fase em que o dever de diligência pode 
efetivamente ser assegurado, recolhendo, 
divulgando e verificando informações 
sobre a origem e a cadeia de custódia dos 
minerais. Após essa fase de 
transformação, é muitas vezes 
considerado inviável rastrear a origem 
dos minerais. Uma lista de fundições e 
refinarias responsáveis da União poderia, 
portanto, garantir a transparência e certeza 
necessárias às empresas a jusante no que 
diz respeito às práticas relativas ao dever 
de diligência nas cadeias de 

(13) Os importadores são um elo 
importante das cadeias mundiais de 
aprovisionamento em minerais e metais, 
uma vez que, normalmente, estão em 
melhor posição de recolher, divulgar e 
verificar informações sobre a origem e a 
cadeia de custódia dos minerais e dos 
metais. Uma lista de importadores
responsáveis da União poderia, portanto, 
garantir a transparência e certeza 
necessárias às empresas a jusante, que 
devem adaptar-se, em função da sua 
posição na cadeia de aprovisionamento, 
às práticas relativas ao dever de diligência, 
tal como definidas no presente 
regulamento e no Guia da OCDE sobre o 
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aprovisionamento. Dever de Diligência.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As autoridades competentes dos 
Estados-Membros são responsáveis por 
garantir o cumprimento uniforme da 
autocertificação dos importadores 
responsáveis, efetuando controlos 
apropriados ex post, a fim de verificar se os 
importadores responsáveis 
autocertificados de minerais e/ou metais 
abrangidos pelo presente regulamento 
cumprem as obrigações em matéria de 
dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento.  Os registos desses 
controlos devem ser mantidos, pelo menos, 
durante cinco anos. Compete aos 
Estados-Membros definir as regras 
aplicáveis em caso de não cumprimento 
das disposições estabelecidas no presente 
regulamento.

(14) As autoridades competentes dos 
Estados-Membros são responsáveis por 
garantir o cumprimento uniforme da 
certificação dos importadores 
responsáveis, efetuando controlos 
apropriados ex post, a fim de verificar se os 
importadores responsáveis certificados de 
minerais e/ou metais abrangidos pelo 
presente regulamento cumprem as 
obrigações em matéria de dever de 
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento. Os registos desses
controlos devem ser mantidos, pelo menos, 
durante cinco anos. Compete à Comissão
definir as regras comuns aplicáveis em 
caso de não cumprimento das disposições 
estabelecidas no presente regulamento, 
bem como comunicá-las aos 
Estados-Membros.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Por forma a garantir a correta 
aplicação do presente regulamento, devem 
ser conferidos poderes de execução à 
Comissão. Os poderes de execução 
relativos à lista de fundições e refinarias
responsáveis e à lista de autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
ser exercidos em conformidade com o 

(15) Por forma a garantir a correta 
aplicação do presente regulamento, devem 
ser conferidos poderes de execução à 
Comissão. Os poderes de execução 
relativos à lista de importadores
responsáveis e à lista de autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
ser exercidos em conformidade com o 
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Regulamento (UE) n.º 182/201111. Regulamento (UE) n.º 182/201111.

__________________ _______________
11 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece 
as regras e os princípios gerais relativos 
aos mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 
de 28.2.2011, p. 13).

11 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece 
as regras e os princípios gerais relativos 
aos mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 
de 28.2.2011, p. 13).

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A fim de garantir a eficácia do 
presente regulamento, através da 
identificação constante dos minerais e 
metais cujo aprovisionamento é utilizado 
para financiar grupos armados e forças 
de segurança em zonas de conflito e de 
alto risco, o poder de adotar atos nos 
termos do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
deverá ser delegado à Comissão no que 
diz respeito à alteração, quando 
necessário, da lista de minerais e metais 
constante do anexo I. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de 
peritos. A Comissão, quando preparar e 
redigir atos delegados, deverá assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A Comissão deve apresentar 
regularmente ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu relatórios sobre os efeitos do novo 
sistema. O mais tardar três anos após a sua 
entrada em vigor e, ulteriormente, de seis 
em seis anos, a Comissão deve examinar o 
funcionamento e a eficácia do presente 
regulamento, inclusive no que se refere à 
promoção de um aprovisionamento 
responsável em minerais abrangidos pelo 
seu âmbito de aplicação que sejam 
provenientes de zonas de conflito ou de 
alto risco. Se necessário, os relatórios 
podem ser acompanhados de propostas 
legislativas adequadas, prevendo a adoção 
de medidas vinculativas,

(16) A Comissão deve apresentar 
regularmente ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu relatórios sobre os efeitos do novo 
sistema. O mais tardar três anos após a sua 
entrada em vigor e, ulteriormente, de seis 
em seis anos, a Comissão deve examinar o 
funcionamento e a eficácia do presente 
regulamento, inclusive no que se refere à 
promoção de um aprovisionamento 
responsável em minerais e metais 
abrangidos pelo seu âmbito de aplicação 
que sejam provenientes de zonas de 
conflito ou de alto risco. Se necessário, os 
relatórios podem ser acompanhados de 
propostas legislativas adequadas,

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece um 
sistema da União para a autocertificação
relativa ao dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento, com vista a reduzir a 
exploração pelos grupos armados e forças 
de segurança12 do comércio de estanho, de 
tântalo e de tungsténio, dos seus minérios 
e de ouro.  O novo sistema pretende 
garantir uma maior transparência e 
segurança no que diz respeito às práticas
de aprovisionamento dos importadores, 
fundições e refinarias que se aprovisionem 
em zonas de conflito ou de alto risco.

1. O presente regulamento estabelece um 
sistema da União relativa ao dever de 
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, que deve ser 
obrigatório, com vista a erradicar o tráfico 
de minerais e metais pelos grupos armados 
e forças de segurança12. O novo sistema 
pretende garantir uma maior transparência 
e segurança no que diz respeito à cadeia de 
aprovisionamento em minerais e de 
metais, em particular de fundições e 
refinarias que se aprovisionem em zonas de 
conflito ou de alto risco.

__________________
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12 Ver «grupos armados» e «forças de 
segurança» como definidos no anexo II 
do Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência: OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas: Second Edition, OECD 
Publishing (OECD (2013),
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão

2. O presente regulamento estabelece as 
obrigações em matéria de dever de 
diligência nas cadeias de aprovisionamento 
aplicáveis aos importadores da União que 
decidam autocertificar-se enquanto 
importadores responsáveis de minerais ou 
metais contendo ou consistindo em 
estanho, tungsténio, tântalo e ouro, como 
estabelecido no anexo I.

2. O presente regulamento estabelece as 
obrigações em matéria de dever de 
diligência nas cadeias de aprovisionamento 
aplicáveis a todos os importadores da 
União que se aprovisionem em minerais e 
metais abrangidos pelo presente 
regulamento e em conformidade com o 
guia da OCDE sobre o Dever da 
Diligência. As disposições do presente 
regulamento visam assegurar a 
transparência e a rastreabilidade do 
aprovisionamento efetuado por estes 
importadores nas zonas de conflito ou de 
alto risco, a fim de minimizar ou de 
prevenir os conflitos violentos e as 
violações de direitos humanos, limitando 
as possibilidades de comercialização dos 
referidos minerais e metais pelos grupos 
armados e forças de segurança.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento aplica-se às 
empresas intervenientes, em todas as fases 
da cadeia de aprovisionamento em 
minerais e metais, que sejam suscetíveis 
de fornecer ou utilizar minerais e metais 
provenientes de zonas de conflito ou de 
alto risco.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A fim de evitar distorções não 
intencionais do mercado, o presente 
regulamento estabelece uma distinção 
entre o papel das empresas situadas a 
montante e o das empresas situadas a 
jusante da cadeia de aprovisionamento. O 
exercício do dever de diligência deve ser 
conforme às atividades e à posição da 
empresa na cadeia de aprovisionamento.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão

2-C. A Comissão, em colaboração com os 
organismos de certificação e em 
conformidade com o Guia da OCDE, pode 
estabelecer diretrizes ulteriores sobre as 
obrigações aplicáveis às empresas, de 
acordo com a sua posição na cadeia de 
abastecimento, assegurando que o sistema 
envolva um processo flexível que tenha 
em conta a posição das PME.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Minerais», qualquer minério e seus 
concentrados que contenha estanho, 
tântalo, tungsténio e ouro, como
mencionado no anexo I;

(a) «Minerais e metais abrangidos pelo 
presente regulamento», qualquer mineral 
e metal mencionado no anexo I; 

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «Metais», qualquer metal que 
contenha ou consista em estanho, tântalo, 
tungsténio e ouro, como mencionado no 
anexo I;

Suprimido

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) «Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência», o Guia da OCDE sobre o 
dever de diligência aplicável às cadeias de 
aprovisionamento responsáveis no que 
respeita ao aprovisionamento em minerais 
provenientes de zonas de conflito ou de 
alto risco, segunda edição, Edições OCDE 
(OCDE (2013)), incluindo todas as 
recomendações do Conselho, anexos e 
suplementos, que podem ser 
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periodicamente alterados ou substituídos.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «Zonas de conflito e de alto risco», as 
zonas em situação de conflito armado, as 
zonas frágeis em situação de pós-conflito 
e as zonas caracterizadas por sistemas 
deficientes ou inexistentes de governação 
e segurança, como os Estados 
desestruturados, e por violações 
generalizadas e sistemáticas do direito 
internacional, incluindo violações dos 
direitos do Homem;

(e) «Zonas de conflito e de alto risco», as 
zonas identificadas pela existência de 
conflito armado, violência generalizada 
ou outros riscos para as pessoas, sendo 
por isso reconhecido que:

(i) um conflito armado pode assumir 
várias formas, tais como um conflito de 
caráter internacional ou não 
internacional, envolvendo dois ou mais 
Estados, ou consistir em guerras de 
libertação, insurreições ou guerras civis; 
e

(ii) as zonas de alto risco podem incluir 
zonas de instabilidade ou repressão 
política, fragilidade institucional, 
insegurança, colapso de infraestruturas 
civis e violência generalizada, sendo que 
ambos os tipos de zonas são 
frequentemente caracterizadas por
violações generalizadas dos direitos do 
Homem e do direito nacional ou 
internacional ;

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea f-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(f -A) «Empresas a jusante», os 
negociantes e as bolsas de metais, os 
fabricantes de componentes, os 
fabricantes de produtos, os fabricantes de 
equipamento de origem e os retalhistas;

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) «Importador», qualquer pessoa singular 
ou coletiva, que declare minerais ou metais 
abrangidos pelo presente regulamento para 
efeitos de introdução em livre prática, na 
aceção do artigo 79.º do Regulamento 
(CEE) n.º 2913/1992 do Conselho13;

(g) «Importador», qualquer pessoa singular 
ou coletiva, que coloque pela primeira vez 
no mercado minerais ou metais abrangidos 
pelo presente regulamento para efeitos de 
introdução em livre prática, na aceção do 
artigo 79.º do Regulamento (CEE) n.º 
2913/199213 do Conselho13;

__________________ __________________
13 Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 
Conselho, de 12 de outubro de 1992, que 
estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário (JO L 302 de 19.10.1992, 
p. 1).

13 Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 
Conselho, de 12 de outubro de 1992, que 
estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário (JO L 302 de 19.10.1992, 
p. 1).

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) «Importador responsável», qualquer 
importador que opte por autocertificar-se 
em conformidade com as regras 
estabelecidas no presente regulamento;

(h) «Importador responsável», qualquer 
importador de minerais e metais que 
respeite as regras estabelecidas no presente 
regulamento;
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) «Empresa responsável», uma 
empresa que respeite o dever de diligência 
definido no Guia da OCDE sobre o Dever 
de Diligência; 

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) «Autocertificação», o ato mediante o 
qual um importador declara respeitar as 
obrigações relativas ao sistema de gestão, 
à gestão dos riscos, às auditorias 
efetuadas por terceiros e à divulgação de 
informações, como estabelecidas no 
presente regulamento;

(i) «Certificado europeu de importador 
responsável», o documento emitido pelas 
autoridades competentes para os 
importadores que respeitem as regras 
estabelecidas no presente regulamento;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea n-A) (novo)  

Texto da Comissão Alteração

(n-A) «Empresas a montante», as 
empresas de mineração (desde empresas 
artesanais a empresas de pequena ou de 
grande dimensão), os comerciantes locais 
ou exportadores do país de origem dos 
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minerais ou dos metais, os comerciantes 
internacionais de concentrados, as 
empresas de reprocessamento de minerais 
e de metais e as fundições/refinarias;

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

(o) «Dever de diligência na cadeia de 
aprovisionamento», as obrigações 
aplicáveis aos importadores responsáveis 
de estanho, de tântalo e de tungsténio, dos 
seus minérios e de ouro, relativas ao 
sistema de gestão, à gestão dos riscos, às 
auditorias efetuadas por terceiros e à 
divulgação de informações, com vista a 
identificar e a eliminar riscos existentes e 
potenciais associados às zonas de conflito e 
de alto risco, para prevenir ou mitigar os 
efeitos negativos resultantes das suas 
atividades de aprovisionamento;

(o) «Dever de diligência na cadeia de 
aprovisionamento», as obrigações 
aplicáveis às empresas responsáveis 
relativas ao sistema de gestão, à gestão dos 
riscos, às auditorias efetuadas por terceiros 
e à divulgação de informações, com vista a 
identificar riscos existentes e potenciais 
associados às zonas de conflito e de alto 
risco, para prevenir ou mitigar os efeitos 
negativos resultantes das suas atividades de 
aprovisionamento e velar por que as 
mesmas não contribuam para o comércio 
ilícito de minerais e de metais e para o 
financiamento de conflitos e respeitem os 
direitos humanos.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea q-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(q-A) «Grupos armados e forças de 
segurança», os grupos referidos no anexo
II do Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência;
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Autocertificação enquanto importador 
responsável

Certificação enquanto importador 
responsável

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer importador de minerais ou 
metais abrangidos pelo presente 
regulamento pode autocertificar-se
enquanto importador responsável, desde 
que declare à autoridade competente de 
um Estado-Membro que cumpre as 
obrigações em matéria de dever de 
diligência nas cadeias de aprovisionamento 
estabelecidas neste regulamento. Essa 
declaração deve conter documentação que 
confirme o cumprimento das obrigações 
pelo importador, incluindo os resultados 
das auditorias independentes realizadas por 
terceiros.

1. Qualquer importador de minerais ou 
metais abrangidos pelo presente 
regulamento é certificado pela autoridade 
competente de um Estado-Membro 
enquanto importador responsável após 
declarar que cumpre as obrigações em 
matéria de dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento estabelecidas neste 
regulamento. Essa declaração deve conter 
documentação que confirme o 
cumprimento das obrigações pelo 
importador, incluindo os resultados das 
auditorias independentes realizadas por 
terceiros.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem realizar controlos 

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem realizar controlos 
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apropriados ex post, com vista a garantir 
que os importadores responsáveis 
autocertificados de minerais ou metais 
abrangidos pelo presente regulamento 
cumprem as obrigações que lhes incumbem 
por força do disposto nos artigos 4.º, 5.º, 
6.º e 7.º deste regulamento.

apropriados ex post, com vista a garantir 
que os importadores responsáveis 
certificados de minerais ou metais 
abrangidos pelo presente regulamento 
cumprem as obrigações que lhes incumbem 
por força do disposto nos artigos 4.º, 5.º, 
6.º e 7.º deste regulamento.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigações relativas ao sistema de gestão Obrigações relativas ao sistema de gestão 
para importadores

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O importador responsável de minerais ou
metais abrangidos pelo presente 
regulamento:

Cada importador de minerais e metais 
abrangidos pelo presente regulamento, em 
conformidade com o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência:

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Adota e comunica claramente aos 
fornecedores e ao público a política 
adotada para a sua cadeia de 
aprovisionamento em minerais e metais 
potencialmente provenientes de zonas de 

(a) Adota e comunica de forma clara e 
sistemática aos fornecedores e ao público a 
política adotada para a sua cadeia de 
aprovisionamento em minerais e metais 
potencialmente provenientes de zonas de 
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conflito e de alto risco; conflito e de alto risco;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigações relativas à gestão dos riscos Obrigações relativas à gestão de riscos 
para importadores

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A

Obrigações relativas ao sistema de gestão 
e obrigações em matéria de gestão de 
riscos para as empresas 

Em particular, as empresas a jusante 
identificam, na medida do possível, e 
reveem o processo sobre o dever de 
diligência das fundições e refinarias na 
sua cadeia de aprovisionamento e avaliam 
se as mesmas cumprem as medidas em 
matéria de dever de diligência constantes 
do Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência. As empresas a jusante podem 
participar em programas a nível de 
empresa que avaliem o cumprimento 
pelas fundições/refinarias do Guia da 
OCDE sobre o Dever de Diligência e 
poderão utilizar a informação facultada 
por estes programas para ajudá-las a 
cumprir as recomendações que figuram 
no Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência e disponibilizar esta 
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informação ao público.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 –  alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Respeitar os princípios de auditoria 
relativos à independência, à competência e 
à responsabilização como referido no Guia 
da OCDE sobre o Dever de Diligência.

(c) Respeitar os princípios de auditoria 
relativos à independência, à competência e 
à responsabilização e quaisquer âmbitos 
de auditoria, critérios e atividades, como 
referido no Guia da OCDE sobre o Dever 
de Diligência.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 –  alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O nome e o endereço de cada fundição 
ou refinaria responsável da sua cadeia de 
aprovisionamento;

(a) O nome e o endereço de cada fundição 
ou refinaria e/ou de quaisquer empresas
da sua cadeia de aprovisionamento;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 –  alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As auditorias independentes efetuadas 
por terceiros a cada fundição ou refinaria 
responsável da sua cadeia de 
aprovisionamento, realizada em 
conformidade com o âmbito, os objetivos e 
os princípios estabelecidos no artigo 6.º do 

(b) As auditorias independentes efetuadas 
por terceiros a cada fundição ou refinaria 
e/ou a cada empresa da sua cadeia de 
aprovisionamento, realizada em 
conformidade com o âmbito, os objetivos e 
os princípios estabelecidos no artigo 6.º do 
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referido regulamento; referido regulamento;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O importador responsável de minerais 
ou metais abrangidos pelo presente 
regulamento deve disponibilizar aos seus 
compradores imediatamente a jusante toda 
a informação adquirida e conservada, no 
quadro do exercício do dever de diligência 
nas cadeias de aprovisionamento, 
respeitando devidamente o sigilo comercial 
e outras considerações relativas à 
concorrência.

4. Qualquer empresa deve disponibilizar 
aos seus compradores imediatamente a 
jusante toda a informação adquirida e 
conservada, no quadro do exercício do 
dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, respeitando 
devidamente o sigilo comercial e outras 
considerações relativas à concorrência.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Lista de fundições e refinarias
responsáveis

Lista de importadores responsáveis de 
minerais e metais

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com base nas informações fornecidas 
pelos Estados-Membros nos seus 

1. Com base nas informações fornecidas 
pelos Estados-Membros nos seus 
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relatórios, como referido no artigo 15.º, a 
Comissão adotará e publicará uma decisão 
contendo uma lista dos nomes e endereços 
de fundições e refinarias responsáveis de 
minerais abrangidos pelo presente 
regulamento.

relatórios, como referido no artigo 15.º, a 
Comissão adotará e publicará uma decisão 
contendo uma lista dos nomes e endereços 
de importadores responsáveis de minerais 
e metais abrangidos pelo presente 
regulamento.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão procederá à atualização das 
informações incluídas na lista em tempo 
útil. Retirará da lista os nomes das 
fundições e refinarias que deixem de ser 
consideradas importadores responsáveis 
pelos Estados-Membros, em conformidade 
com o artigo 14.º, n.º 3, ou os nomes das 
fundições e refinarias de cadeias de 
aprovisionamento de importadores que 
deixem de ser consideradas responsáveis.

4. A Comissão procederá à atualização das 
informações incluídas na lista em tempo 
útil. Semestralmente, retirará da lista os 
nomes dos importadores que deixem de ser 
considerados importadores responsáveis 
pelos Estados-Membros, em conformidade 
com o artigo 14.º, n.º 3, ou que 
intervenham na cadeia de 
aprovisionamento de importadores que 
deixem de ser considerados responsáveis.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros publicarão um 
relatório pormenorizado sobre todos os 
resultados dos controlos ex post, 
acompanhado por uma explicação 
razoável dos mesmos e por qualquer 
documentação em que a autoridade 
competente os tenha baseado.
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Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A

Informação sobre «zona de conflito» ou 
«zona de alto risco»:

A Comissão, em estreita cooperação com 
o Serviço Europeu para a Ação Externa, 
deve colocar à disposição do público e das 
empresas as informações necessárias para 
a compreensão e classificação de «zona 
de conflito» ou «zona de alto risco» e 
sobre a forma de determinação das 
mesmas.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 14 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em caso de incumprimento do disposto 
no presente regulamento, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
proceder à notificação das medidas 
corretivas a adotar pelo importador 
responsável.

2. Em caso de incumprimento do disposto 
no presente regulamento, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
notificam a empresa responsável das 
medidas corretivas que deve adotar.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O presente regulamento prevê um 
período de transição de dois anos, a fim 
de permitir aos importadores de minerais 
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e de metais a adaptação às obrigações de 
apresentação pública de relatórios.

Alteração 47  

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Toda e qualquer alteração ao Guia 
da OCDE aplica-se «mutatis mutandis» 
ao presente regulamento.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A

Medidas de acompanhamento

1. A Comissão apresentará uma proposta 
legislativa durante o período de transição, 
estipulando medidas de 
acompanhamento, a fim de promover a 
eficácia do presente regulamento em 
consonância com a comunicação 
conjunta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho intitulada «Aprovisionamento 
responsável de minerais provenientes de 
zonas de conflito e de alto risco – Para 
uma abordagem integrada da UE» (JOIN 
(2014) 8).

- Medidas de acompanhamento que 
asseguram uma abordagem integrada da 
UE em matéria de dever de 
aprovisionamento responsável:

(a) Apoio a empresas que se aprovisionam 
de forma responsável sob a forma de 
incentivos, assistência técnica e 
orientação às empresas, tendo em conta a 
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situação das pequenas e médias empresas, 
bem como a sua posição nas cadeias de 
aprovisionamento, para facilitar o 
cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento.

(b) Diálogo político permanente com 
países terceiros e outras partes 
interessadas, incluindo a possibilidade de 
harmonização com os sistemas nacionais 
e regionais de certificação e de 
cooperação com iniciativas 
público-privadas;

(c) Prossecução da cooperação para o 
desenvolvimento com países terceiros, 
envolvendo, nomeadamente, o apoio à 
comercialização de minerais que não 
provêm de conflitos e o reforço das 
capacidades das empresas locais para o 
cumprimento do presente regulamento; 

(d) Cooperação estreita com os 
Estados-Membros com vista ao 
lançamento de iniciativas complementares 
no domínio da informação aos 
consumidores, aos investidores e aos 
clientes, bem como à criação de outros 
incentivos ao comportamento responsável 
das empresas e à inclusão de cláusulas de 
desempenho nos contratos de 
aprovisionamento assinados pelas 
autoridades nacionais conforme previsto 
pela Diretiva 2014/24/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

2. A Comissão apresentará um relatório 
anual de desempenho sobre as medidas de 
acompanhamento tomadas nos termos do 
n.º 1, dando conta do impacto e da 
eficácia das mesmas.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 15-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-B

Delegação de poderes

São atribuídos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 15.º-C relativamente à 
alteração da lista de minerais e metais 
constante do anexo I.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 15-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.°-C

Exercício da delegação

O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 15.º-A é conferido à 
Comissão por um período de ... anos a 
contar de*. A Comissão elabora um 
relatório relativo à delegação de poderes 
pelo menos nove meses antes do final do 
prazo de ...anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por prazos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada prazo.

_________________
*JO: Inserir data de entrada em vigor do 
presente regulamento. 
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