
AM\1055294PT.doc PE549.420v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2014 - 2019

Comissão do Comércio Internacional

2014/0059(COD)

24.3.2015

ALTERAÇÕES
24 - 576

Projeto de relatório
Iuliu Winkler
(PE546.838v01-00)

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui um 
sistema da União para a autocertificação, no quadro do dever de diligência nas 
cadeias de aprovisionamento, dos importadores responsáveis de estanho, de 
tungsténio e de tântalo, dos seus minérios e de ouro provenientes de zonas de 
conflito e de alto risco

Proposta de regulamento
(COM(2014)0111 – C7 0092/2014 – 2014/0059(COD))



PE549.420v02-00 2/343 AM\1055294PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\1055294PT.doc 3/343 PE549.420v02-00

PT

Alteração 24
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que institui um sistema da União para a 
autocertificação, no quadro do dever de 
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, dos importadores 
responsáveis de estanho, de tungsténio e 
de tântalo, dos seus minérios e de ouro 
provenientes de zonas de conflito e de alto 
risco

que institui um sistema da União, no 
quadro do dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento, para os recursos 
naturais provenientes de zonas de conflito 
e de alto risco

Or. en

Alteração 25
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que institui um sistema da União para a 
autocertificação, no quadro do dever de 
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, dos importadores 
responsáveis de estanho, de tungsténio e 
de tântalo, dos seus minérios e de ouro 
provenientes de zonas de conflito e de alto 
risco

que institui um sistema da União, no 
quadro do dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento, para os recursos 
naturais provenientes de zonas de conflito 
e de alto risco
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Or. en

Alteração 26
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que institui um sistema da União para a 
autocertificação, no quadro do dever de 
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, dos importadores 
responsáveis de estanho, de tungsténio e de 
tântalo, dos seus minérios e de ouro 
provenientes de zonas de conflito e de alto 
risco

que institui um sistema da União para a 
elaboração do relatório obrigatório sobre 
o cumprimento do dever de diligência nas 
cadeias de aprovisionamento, dos 
importadores, das empresas 
transformadoras e dos utilizadores finais
de estanho, de tungsténio e de tântalo, dos 
seus minérios e de ouro provenientes de 
zonas de conflito e de alto risco

Or. de

Alteração 27
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que institui um sistema da União para a 
autocertificação, no quadro do dever de 
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, dos importadores 
responsáveis de estanho, de tungsténio e de 
tântalo, dos seus minérios e de ouro 

que institui um sistema da União para a 
autodeclaração, no quadro do dever de
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, dos importadores 
responsáveis de estanho, de tungsténio e de 
tântalo, dos seus minérios e de ouro 
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provenientes de zonas de conflito e de alto 
risco

provenientes de zonas de conflito e de alto 
risco

Or. en

Justificação

Para efeitos do presente regulamento, «autodeclaração» é um termo mais adequado do que 
«autocertificação».

Alteração 28
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que institui um sistema da União para a 
autocertificação, no quadro do dever de 
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, dos importadores 
responsáveis de estanho, de tungsténio e 
de tântalo, dos seus minérios e de ouro 
provenientes de zonas de conflito e de alto 
risco

que institui um sistema da União, no 
quadro do dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento, para os recursos 
naturais provenientes de zonas de conflito 
e de alto risco

Or. en

Alteração 29
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de



PE549.420v02-00 6/343 AM\1055294PT.doc

PT

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que institui um sistema da União para a 
autocertificação, no quadro do dever de 
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, dos importadores 
responsáveis de estanho, de tungsténio e de 
tântalo, dos seus minérios e de ouro 
provenientes de zonas de conflito e de alto 
risco

que institui um sistema da União para a 
autocertificação, no quadro do dever de 
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, dos operadores 
responsáveis de estanho, de tungsténio e de 
tântalo, dos seus minérios e de ouro 
provenientes de zonas de conflito e de alto 
risco

Or. en

Alteração 30
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

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 — 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. As mulheres e as 
crianças são desproporcionadamente 
afetadas por estes conflitos e são vítimas 
de violência física e sexual sistemática, 
algo reconhecido como um crime de 
guerra internacional e utilizado como 
arma de guerra pelos grupos armados.
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, bem como os direitos 
humanos.
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Or. en

Alteração 31
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 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 recursos naturais é 
fundamental para garantir a paz e a 
estabilidade.

Or. en

Alteração 32
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

(1) Os recursos 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 
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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.

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 recursos naturais é 
fundamental para garantir a paz e a 
estabilidade.

Or. en

Alteração 33
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

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 — 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 
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 um elemento fundamental no 
que toca a garantir a paz, o 
desenvolvimento e a estabilidade.

Or. en

Alteração 34
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca
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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 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. As mulheres e as 
crianças são desproporcionadamente 
afetadas por estes conflitos e são vítimas 
de violência física e sexual sistemática, 
algo reconhecido como um crime de 
guerra internacional e utilizado como 
arma de guerra pelos grupos armados.
Nestas zonas, quebrar o nexo de 
causalidade entre os conflitos e a 
exploração ilegal de recursos naturais é 
fundamental para garantir a paz e a 
estabilidade.

Or. en

Alteração 35
Franck Proust, Tokia Saïfi

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 

(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 



PE549.420v02-00 10/343 AM\1055294PT.doc

PT

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.

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.

Or. fr

Justificação

É importante sublinhar os esforços a favor do desenvolvimento, da boa governação e do 
Estado de Direito envidados pelos Estados-Membros, comunidade internacional e União 
Europeia, o principal doador de ajuda ao desenvolvimento no mundo.

Alteração 36
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os litígios relativos a petróleo, gás, 
minerais, madeira e outros recursos 
naturais são a segunda causa de conflitos 
em todo o mundo; a competição pelos 
recursos, como a terra e a água, está a 
aumentar e a agravar os conflitos 
existentes ou a criar novos; a má gestão 
dos solos e dos recursos naturais é 
agravada pela degradação ambiental, pelo 
crescimento demográfico e pelas 
alterações climáticas.

Or. en

Alteração 37
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini
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Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os litígios relativos a petróleo, gás, 
minerais, madeira e outros recursos 
naturais são a segunda causa de conflitos 
em todo o mundo; a competição pelos 
recursos, como a terra e a água, está a 
aumentar e a agravar os conflitos 
existentes ou a criar novos; a má gestão 
dos solos e dos recursos naturais é 
agravada pela degradação ambiental, pelo 
crescimento demográfico e pelas 
alterações climáticas.

Or. en

Alteração 38
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) As violações dos direitos humanos 
são comuns na indústria extrativa, 
incluindo o trabalho infantil, a violência 
sexual, o desaparecimento de pessoas, a 
violação do direito a um ambiente limpo, 
a perda de terra e subsistência sem 
negociação e sem compensação 
adequada, o realojamento forçado e a 
destruição de locais significativos ao nível 
ritual e cultural.

Or. en

Alteração 39
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) As violações dos direitos humanos 
são comuns na indústria extrativa, 
incluindo o trabalho infantil, a violência 
sexual, o desaparecimento de pessoas, a
violação do direito a um ambiente limpo, 
a perda de terra e subsistência sem 
negociação e sem compensação 
adequada, o realojamento forçado e a 
destruição de locais significativos ao nível 
ritual e cultural.

Or. en

Alteração 40
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) As violações dos direitos humanos 
são comuns na indústria extrativa, 
incluindo o trabalho infantil, a violência 
sexual, o desaparecimento de pessoas, a 
violação do direito a um ambiente limpo, 
a perda de terra e subsistência sem 
negociação e sem compensação 
adequada, o realojamento forçado e a 
destruição de locais significativos ao nível 
ritual e cultural.

Or. en

Alteração 41
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Os litígios relativos a petróleo, gás, 
minerais, madeira e outros recursos 
naturais são a segunda causa de conflitos 
em todo o mundo; a competição pelos 
recursos, como a terra e a água, está a 
aumentar e a agravar os conflitos 
existentes ou a criar novos; a má gestão 
dos solos e dos recursos naturais é 
agravada pela degradação ambiental, pelo 
crescimento demográfico e pelas 
alterações climáticas.

Or. en

Alteração 42
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Esta problemática afeta regiões ricas 
em recursos onde o desafio de minimizar o 
financiamento dos grupos armados e forças 
de segurança foi assumido pelos governos 
e pelas organizações internacionais, 
juntamente com os operadores comerciais e 
as organizações da sociedade civil.

(2) Esta problemática afeta regiões ricas 
em recursos onde o desafio de minimizar o 
financiamento dos grupos armados e forças 
de segurança foi assumido pelos governos 
e pelas organizações internacionais, 
juntamente com os operadores comerciais e 
as organizações da sociedade civil, 
incluindo organizações de mulheres que 
estão na linha da frente no que toca a 
chamar a atenção para as condições 
abusivas impostas por estes grupos, bem 
como para as violações e a violência 
utilizada para controlar as populações 
locais.

Or. en
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Alteração 43
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Esta problemática afeta regiões ricas 
em recursos onde o desafio de minimizar o 
financiamento dos grupos armados e forças 
de segurança foi assumido pelos governos 
e pelas organizações internacionais, 
juntamente com os operadores comerciais e 
as organizações da sociedade civil.

(2) Esta problemática afeta zonas ricas em 
recursos onde o desafio de minimizar o 
financiamento dos grupos armados e forças 
de segurança foi assumido pelos governos 
e pelas organizações internacionais, 
juntamente com os operadores comerciais e 
as organizações da sociedade civil.

Or. en

Justificação

Em prol da coerência jurídica interna, todas as referências a «regiões» devem ser alteradas 
para «zonas», por forma a refletir melhor a definição que consta do artigo 2.º, que menciona 
apenas «zonas» e não «regiões».

Alteração 44
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Esta problemática afeta regiões ricas 
em recursos onde o desafio de minimizar o 
financiamento dos grupos armados e forças 
de segurança foi assumido pelos governos 
e pelas organizações internacionais, 
juntamente com os operadores comerciais e 
as organizações da sociedade civil.

(2) Esta problemática afeta regiões ricas 
em recursos onde o desafio de minimizar o 
financiamento dos grupos armados e forças 
de segurança foi assumido pelos governos 
e pelas organizações internacionais, 
juntamente com os operadores comerciais e 
as organizações da sociedade civil, 
incluindo organizações de mulheres que 
estão na linha da frente no que toca a 
chamar a atenção para as condições 
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abusivas impostas por estes grupos, bem 
como para as violações e a violência 
utilizada para controlar as populações 
locais.

Or. en

Alteração 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Esta problemática afeta regiões ricas 
em recursos onde o desafio de minimizar o 
financiamento dos grupos armados e forças 
de segurança foi assumido pelos governos 
e pelas organizações internacionais, 
juntamente com os operadores comerciais e 
as organizações da sociedade civil.

(2) Esta problemática afeta regiões ricas 
em recursos onde o desafio de impedir o 
financiamento dos grupos armados e forças 
de segurança foi assumido pelos governos 
e pelas organizações internacionais, 
juntamente com os operadores comerciais e 
as organizações da sociedade civil, 
incluindo organizações de mulheres que 
estão na linha da frente no que toca a 
chamar a atenção para as condições 
abusivas impostas por estes grupos, bem 
como para as violações e a violência 
utilizada para controlar as populações 
locais.

Or. en

Alteração 46
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União participou ativamente numa 
iniciativa da Organização de Cooperação e 

(3) A União participou ativamente numa 
iniciativa da Organização de Cooperação e 
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de Desenvolvimento Económico (OCDE), 
com o objetivo de fazer avançar o 
aprovisionamento responsável em minerais 
provenientes das regiões de conflito, que 
resultou num processo multilateral com
apoio governamental conducente à adoção 
do «OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Area» (Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência5), incluindo o seu suplemento 
sobre o estanho, o tântalo e o tungsténio, 
e o suplemento sobre o ouro. Em maio de 
2011, o Conselho Ministerial da OCDE 
recomendou que se promovesse ativamente 
a observância deste guia.

de Desenvolvimento Económico (OCDE), 
com o objetivo de fazer avançar o 
aprovisionamento responsável em minerais 
provenientes das regiões de conflito, que 
resultou num processo multilateral com 
apoio governamental conducente à adoção 
do «OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Area» (Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência5). Em maio de 2011, o Conselho 
Ministerial da OCDE recomendou que se 
promovesse ativamente a observância deste 
guia.

__________________ __________________
5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Alteração 47
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União participou ativamente numa 
iniciativa da Organização de Cooperação e 
de Desenvolvimento Económico (OCDE), 
com o objetivo de fazer avançar o 
aprovisionamento responsável em minerais 
provenientes das regiões de conflito, que 
resultou num processo multilateral com 
apoio governamental conducente à adoção 
do «OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 

(3) A União participou ativamente numa 
iniciativa da Organização de Cooperação e 
de Desenvolvimento Económico (OCDE), 
com o objetivo de fazer avançar o 
aprovisionamento responsável em minerais 
provenientes das regiões de conflito, que 
resultou num processo multilateral com 
apoio governamental conducente à adoção 
do «OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
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from Conflict-Affected and High-Risk 
Area» (Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência5), incluindo o seu suplemento 
sobre o estanho, o tântalo e o tungsténio, 
e o suplemento sobre o ouro. Em maio de 
2011, o Conselho Ministerial da OCDE 
recomendou que se promovesse ativamente 
a observância deste guia.

from Conflict-Affected and High-Risk 
Area» (Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência5). Em maio de 2011, o Conselho 
Ministerial da OCDE recomendou que se 
promovesse ativamente a observância deste 
guia.

__________________ __________________
5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Alteração 48
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União participou ativamente numa 
iniciativa da Organização de Cooperação e 
de Desenvolvimento Económico (OCDE), 
com o objetivo de fazer avançar o 
aprovisionamento responsável em minerais 
provenientes das regiões de conflito, que 
resultou num processo multilateral com 
apoio governamental conducente à adoção 
do «OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Area» (Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência5), incluindo o seu suplemento 
sobre o estanho, o tântalo e o tungsténio, e 
o suplemento sobre o ouro. Em maio de 
2011, o Conselho Ministerial da OCDE 
recomendou que se promovesse ativamente 

(3) A União participou ativamente numa 
iniciativa da Organização de Cooperação e 
de Desenvolvimento Económico (OCDE), 
com o objetivo de fazer avançar o 
aprovisionamento responsável em minerais 
provenientes das zonas de conflito, que 
resultou num processo multilateral com 
apoio governamental conducente à adoção 
do «OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Area» (Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência5), incluindo o seu suplemento 
sobre o estanho, o tântalo e o tungsténio, e 
o suplemento sobre o ouro. Em maio de 
2011, o Conselho Ministerial da OCDE 
recomendou que se promovesse ativamente 
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a observância deste guia. a observância deste guia.

__________________ __________________
5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Justificação

Em prol da coerência jurídica interna, todas as referências a «regiões» de conflito devem ser 
alteradas para «zonas» de conflito, por forma a refletir melhor a definição que consta do 
artigo 2.º, que menciona apenas «zonas» e não «regiões».

Alteração 49
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União participou ativamente numa 
iniciativa da Organização de Cooperação e 
de Desenvolvimento Económico (OCDE), 
com o objetivo de fazer avançar o 
aprovisionamento responsável em minerais 
provenientes das regiões de conflito, que 
resultou num processo multilateral com 
apoio governamental conducente à adoção 
do «OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Area» (Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência5), incluindo o seu suplemento 
sobre o estanho, o tântalo e o tungsténio, 
e o suplemento sobre o ouro. Em maio de 
2011, o Conselho Ministerial da OCDE 
recomendou que se promovesse ativamente 

(3) A União participou ativamente numa 
iniciativa da Organização de Cooperação e 
de Desenvolvimento Económico (OCDE), 
com o objetivo de fazer avançar o 
aprovisionamento responsável em minerais 
provenientes das regiões de conflito, que 
resultou num processo multilateral com 
apoio governamental conducente à adoção 
do «OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Area» (Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência5). Em maio de 2011, o Conselho 
Ministerial da OCDE recomendou que se 
promovesse ativamente a observância deste 
guia.
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a observância deste guia.

__________________ __________________
5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Alteração 50
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O conceito de aprovisionamento 
responsável surge nas Orientações da 
OCDE para as Empresas Multinacionais6 e 
está em consonância com os Princípios 
Orientadores das Nações Unidas (ONU) 
relativos às Empresas e aos Direitos do 
Homem7. Estes documentos visam 
promover práticas em matéria de dever de 
diligência nas cadeias de aprovisionamento 
quando as empresas se aprovisionam em 
zonas afetadas por conflitos e instabilidade. 
Ao mais alto nível internacional, a 
Resolução 1952 (2010) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas visa 
especificamente a República Democrática 
do Congo (RDC) e os seus países vizinhos 
na África Central, apelando ao respeito do 
dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento; o grupo de peritos das 
Nações Unidas sobre a RDC, na sequência 
da Resolução 1952 do Conselho de 
Segurança (2010), preconiza igualmente a 
aplicação do Guia da OCDE sobre o Dever 
de Diligência.

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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__________________
6 OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises, OCDE, edição de 2011.
7 Guiding Principles on Business and 
Human Rights, Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Direitos do
Homem, Nova Iorque e Genebra, 2011.

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 51
Franck Proust

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O presente regulamento é uma das 
formas de suprimir o financiamento de 
grupos armados pelos minerais de conflito 
mencionados; tal não implica que as 
ações da política externa e de 
desenvolvimento da União tenham de 
incidir na luta contra a corrupção local e 
na permeabilidade das fronteiras, bem 
como garantir a formação das populações 
locais e dos seus representantes para 
demonstrar os seus abusos.

Or. fr

Justificação

Este regulamento deve ser visto como um meio e não como um fim para combater o tráfico. 

Alteração 52
Ska Keller
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em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Na sua Comunicação de 20088, a 
Comissão reconheceu que a necessidade 
de assegurar um acesso fiável e sem 
distorções às matérias-primas constitui 
um fator importante para a 
competitividade da UE. A iniciativa 
«matérias-primas» (IMP) consiste numa 
estratégia integrada que procura dar 
resposta aos diferentes desafios 
relacionados com o acesso a matérias-
primas não energéticas e não agrícolas. 
Esta estratégia reconhece e promove a 
transparência financeira e das cadeias de 
aprovisionamento, bem como a aplicação 
de normas uniformes em matéria de 
responsabilidade social das empresas.

Suprimido

__________________
8 «Iniciativa "matérias-primas": atender 
às necessidades críticas para assegurar o 
crescimento e o emprego na Europa», 
COM(2008) 699.

Or. en

Alteração 53
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Na sua Comunicação de 20088, a 
Comissão reconheceu que a necessidade 
de assegurar um acesso fiável e sem 
distorções às matérias-primas constitui 
um fator importante para a 

Suprimido
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competitividade da UE. A iniciativa 
«matérias-primas» (IMP) consiste numa 
estratégia integrada que procura dar 
resposta aos diferentes desafios 
relacionados com o acesso a matérias-
primas não energéticas e não agrícolas. 
Esta estratégia reconhece e promove a 
transparência financeira e das cadeias de 
aprovisionamento, bem como a aplicação 
de normas uniformes em matéria de 
responsabilidade social das empresas.

__________________
8 «Iniciativa "matérias-primas": atender 
às necessidades críticas para assegurar o 
crescimento e o emprego na Europa», 
COM(2008) 699.

Or. en

Alteração 54
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Na sua Comunicação de 20088, a 
Comissão reconheceu que a necessidade 
de assegurar um acesso fiável e sem 
distorções às matérias-primas constitui 
um fator importante para a 
competitividade da UE. A iniciativa 
«matérias-primas» (IMP) consiste numa 
estratégia integrada que procura dar 
resposta aos diferentes desafios 
relacionados com o acesso a matérias-
primas não energéticas e não agrícolas. 
Esta estratégia reconhece e promove a 
transparência financeira e das cadeias de 
aprovisionamento, bem como a aplicação 
de normas uniformes em matéria de 
responsabilidade social das empresas.

Suprimido
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__________________
8 «Iniciativa "matérias-primas": atender 
às necessidades críticas para assegurar o 
crescimento e o emprego na Europa», 
COM(2008) 699.

Or. en

Alteração 55
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Considerando 7

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) Em 26 de fevereiro de 2014, o 
Parlamento Europeu adotou uma resolução 
sobre a promoção de práticas 
empresariais responsáveis, na qual era 
também referido o papel da indústria de 
matérias-primas nos países em 
desenvolvimento. No âmbito desta 
iniciativa, o Parlamento Europeu exortou 
a Comissão a conter, através de legislação 
vinculativa, a promoção de conflitos 
associada à compra de minerais; (PE 
2013/2126(INI))

__________________
9 «Fazer face aos desafios nos mercados 
dos produtos de base e das matérias-
primas», COM(2011) 25 final.
10 «Comércio, crescimento e 
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desenvolvimento», COM(2012) 22 final.

Or. de

Alteração 56
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Em 26 de fevereiro de 2014, o 
Parlamento Europeu adotou a resolução 
«Promover o desenvolvimento através de 
práticas empresariais responsáveis», em 
especial o papel das indústrias extrativas 
nos países em desenvolvimento, na qual a 
Comissão Europeia é instada a apresentar 
legislação vinculativa sobre minerais de 
conflito. (PE 2013/2126(INI)).

Or. en

Alteração 57
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Em 26 de fevereiro de 2014, o 
Parlamento Europeu adotou a resolução 
«Promover o desenvolvimento através de 
práticas empresariais responsáveis», em 
especial o papel das indústrias extrativas 
nos países em desenvolvimento, na qual a 
Comissão Europeia é instada a apresentar 
legislação vinculativa sobre minerais de 
conflito.
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Or. en

Alteração 58
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Na elaboração de normas de 
execução, é necessário garantir o 
reconhecimento das certificações nos 
termos da Lei «Dodd-Frank», em 
consonância com o presente regulamento.

Or. de

Alteração 59
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Em 26 de fevereiro de 2014, o 
Parlamento Europeu adotou a resolução 
«Promover o desenvolvimento através de 
práticas empresariais responsáveis», em 
especial o papel das indústrias extrativas 
nos países em desenvolvimento, na qual a 
Comissão Europeia é instada a apresentar 
legislação vinculativa sobre minerais de 
conflito.

Or. en

Alteração 60
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
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Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os cidadãos da União e vários agentes 
da sociedade civil alertaram para o facto de 
as empresas que operam sob jurisdição da 
União não serem responsabilizadas pela 
sua eventual ligação à extração e ao 
comércio ilícitos de minerais provenientes 
de regiões de conflito. Consequentemente, 
esses minerais, potencialmente presentes 
nos produtos de consumo, associam os 
consumidores a conflitos existentes fora da 
União. Por essa razão, diversos cidadãos 
solicitaram, nomeadamente através da 
submissão de petições, que fosse proposta 
legislação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho responsabilizando as empresas 
em conformidade com os princípios 
orientadores das Nações Unidas e da 
OCDE.

(8) Os cidadãos da União e vários agentes 
da sociedade civil alertaram para o facto de 
as empresas que operam sob jurisdição da 
União não serem responsabilizadas pela 
sua eventual ligação à extração e ao 
comércio ilícitos de minerais provenientes 
de regiões de conflito. Consequentemente, 
esses minerais, potencialmente presentes 
nos produtos de consumo, associam os 
consumidores a conflitos existentes fora da 
União. Assim sendo, os consumidores 
estão indiretamente associados a conflitos 
que têm um impacto tremendo nos 
direitos humanos, nomeadamente nos 
direitos das mulheres, uma vez que os 
grupos armados utilizam frequentemente 
a violação como estratégia deliberada 
para intimidar e controlar as populações 
locais, por forma a protegerem os seus 
próprios interesses. Por essa razão, 
diversos cidadãos solicitaram, 
nomeadamente através da submissão de 
petições, que fosse proposta legislação ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
responsabilizando as empresas em 
conformidade com os princípios 
orientadores das Nações Unidas e da 
OCDE.

Or. en

Alteração 61
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) Os cidadãos da União e vários agentes 
da sociedade civil alertaram para o facto de 
as empresas que operam sob jurisdição da 
União não serem responsabilizadas pela 
sua eventual ligação à extração e ao 
comércio ilícitos de minerais provenientes 
de regiões de conflito. Consequentemente, 
esses minerais, potencialmente presentes 
nos produtos de consumo, associam os 
consumidores a conflitos existentes fora da 
União. Por essa razão, diversos cidadãos 
solicitaram, nomeadamente através da 
submissão de petições, que fosse proposta 
legislação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho responsabilizando as empresas 
em conformidade com os princípios 
orientadores das Nações Unidas e da 
OCDE.

(8) Os cidadãos da União e vários agentes 
da sociedade civil alertaram para o facto de 
as empresas que operam sob jurisdição da 
União não serem responsabilizadas pela 
sua eventual ligação à extração e ao 
comércio ilícitos de recursos naturais 
provenientes de regiões de conflito. 
Consequentemente, esses recursos 
naturais, potencialmente presentes nos 
produtos de consumo, associam os 
consumidores a conflitos existentes fora da 
União. Por essa razão, diversos cidadãos 
solicitaram, nomeadamente através da 
submissão de petições, que fosse proposta 
legislação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho responsabilizando as empresas 
em conformidade com os princípios 
orientadores das Nações Unidas e da 
OCDE.

Or. en

Alteração 62
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os cidadãos da União e vários agentes 
da sociedade civil alertaram para o facto de 
as empresas que operam sob jurisdição da 
União não serem responsabilizadas pela 
sua eventual ligação à extração e ao 
comércio ilícitos de minerais provenientes 
de regiões de conflito. Consequentemente, 
esses minerais, potencialmente presentes 
nos produtos de consumo, associam os 
consumidores a conflitos existentes fora da 
União. Por essa razão, diversos cidadãos 
solicitaram, nomeadamente através da 
submissão de petições, que fosse proposta 

(8) Os cidadãos da União e vários agentes 
da sociedade civil alertaram para o facto de 
as empresas que operam sob jurisdição da 
União não serem responsabilizadas pela 
sua eventual ligação à extração e ao 
comércio ilícitos de recursos naturais 
provenientes de regiões de conflito. 
Consequentemente, esses recursos 
naturais, potencialmente presentes nos 
produtos de consumo, associam os 
consumidores a conflitos existentes fora da 
União. Por essa razão, diversos cidadãos 
solicitaram, nomeadamente através da 
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legislação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho responsabilizando as empresas 
em conformidade com os princípios 
orientadores das Nações Unidas e da 
OCDE.

submissão de petições, que fosse proposta 
legislação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho responsabilizando as empresas 
em conformidade com os princípios 
orientadores das Nações Unidas e da 
OCDE.

Or. en

Alteração 63
Franck Proust

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os cidadãos da União e vários agentes 
da sociedade civil alertaram para o facto de 
as empresas que operam sob jurisdição da 
União não serem responsabilizadas pela 
sua eventual ligação à extração e ao 
comércio ilícitos de minerais provenientes 
de regiões de conflito. Consequentemente, 
esses minerais, potencialmente presentes 
nos produtos de consumo, associam os 
consumidores a conflitos existentes fora 
da União. Por essa razão, diversos 
cidadãos solicitaram, nomeadamente 
através da submissão de petições, que fosse 
proposta legislação ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho responsabilizando as 
empresas em conformidade com os 
princípios orientadores das Nações Unidas 
e da OCDE.

(8) Os cidadãos da União e vários agentes 
da sociedade civil alertaram para o facto de 
as empresas que operam sob jurisdição da 
União não serem responsabilizadas pela 
sua eventual ligação à extração e ao 
comércio de minerais provenientes de 
regiões de conflito. Assim, diversos 
cidadãos solicitaram, nomeadamente 
através da submissão de petições, que fosse 
proposta legislação ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho responsabilizando as 
empresas pelas suas atividades em 
conformidade com os princípios 
orientadores das Nações Unidas e da 
OCDE.

Or. fr

Justificação

A supressão visa evitar correlações involuntárias entre as empresas e os conflitos e entre os 
consumidores e os produtos finais que transmitem a impressão de que as empresas estão 
associadas a atividades ilícitas e de que os consumidores são cúmplices das mesmas.
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Alteração 64
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os cidadãos da União e vários agentes 
da sociedade civil alertaram para o facto de 
as empresas que operam sob jurisdição da 
União não serem responsabilizadas pela 
sua eventual ligação à extração e ao 
comércio ilícitos de minerais provenientes 
de regiões de conflito. Consequentemente, 
esses minerais, potencialmente presentes 
nos produtos de consumo, associam os 
consumidores a conflitos existentes fora da 
União. Por essa razão, diversos cidadãos 
solicitaram, nomeadamente através da 
submissão de petições, que fosse proposta 
legislação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho responsabilizando as empresas 
em conformidade com os princípios 
orientadores das Nações Unidas e da 
OCDE.

(8) Os cidadãos da União e vários agentes 
da sociedade civil alertaram para o facto de 
as empresas que operam sob jurisdição da 
União não serem responsabilizadas pela 
sua eventual ligação à extração e ao 
comércio ilícitos de minerais provenientes 
de zonas de conflito. Consequentemente, 
esses minerais, potencialmente presentes 
nos produtos de consumo, associam os 
consumidores a conflitos existentes fora da 
União. Por essa razão, diversos cidadãos 
solicitaram, nomeadamente através da 
submissão de petições, que fosse proposta 
legislação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho responsabilizando as empresas 
em conformidade com os princípios 
orientadores das Nações Unidas e da 
OCDE.

Or. en

Justificação

Em prol da coerência jurídica interna, todas as referências a «regiões» de conflito devem ser 
alteradas para «zonas» de conflito, por forma a refletir melhor a definição que consta do 
artigo 2.º, que menciona apenas «zonas» e não «regiões».

Alteração 65
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) Os cidadãos da União e vários agentes 
da sociedade civil alertaram para o facto de 
as empresas que operam sob jurisdição da 
União não serem responsabilizadas pela 
sua eventual ligação à extração e ao 
comércio ilícitos de minerais provenientes 
de regiões de conflito. Consequentemente, 
esses minerais, potencialmente presentes 
nos produtos de consumo, associam os 
consumidores a conflitos existentes fora da 
União. Por essa razão, diversos cidadãos 
solicitaram, nomeadamente através da 
submissão de petições, que fosse proposta 
legislação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho responsabilizando as empresas 
em conformidade com os princípios 
orientadores das Nações Unidas e da 
OCDE.

(8) Os cidadãos da União e vários agentes 
da sociedade civil alertaram para o facto de 
as empresas que operam sob jurisdição da 
União não serem responsabilizadas pela 
sua eventual ligação à extração e ao 
comércio ilícitos de recursos naturais 
provenientes de regiões de conflito. 
Consequentemente, esses recursos 
naturais, potencialmente presentes nos 
produtos de consumo, associam os 
consumidores a conflitos existentes fora da 
União. Assim sendo, os consumidores 
estão indiretamente associados a conflitos 
que têm um impacto tremendo nos 
direitos humanos, nomeadamente nos 
direitos das mulheres, uma vez que os 
grupos armados utilizam frequentemente 
a violação como estratégia deliberada 
para intimidar e controlar as populações 
locais, por forma a protegerem os seus 
próprios interesses. Por essa razão, 
diversos cidadãos solicitaram, 
nomeadamente através da submissão de 
petições, que fosse proposta legislação ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
responsabilizando as empresas em 
conformidade com os princípios 
orientadores das Nações Unidas e da 
OCDE.

Or. en

Alteração 66
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No contexto do presente regulamento, o (9) No contexto do presente regulamento, e 
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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.

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, com vista 
a garantir que respeitam os direitos 
humanos e não contribuem para a 
existência de conflitos nem para os seus 
impactos negativos.

Or. en

Justificação

Alteração destinada a melhor refletir as disposições do Guia da OCDE.

Alteração 67
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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, com vista 
a garantir que respeitam os direitos 
humanos e não contribuem para a 
existência de conflitos nem para os seus 
impactos negativos.

Or. en

Alteração 68
Emma McClarkin
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em nome do Grupo ECR

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, o 
exercício do dever de diligência nas 
cadeias de aprovisionamento consiste num 
processo contínuo, pró-ativo e reativo, 
através do qual os importadores podem 
controlar e gerir as suas cadeias de 
aprovisionamento, com vista a garantir 
que não contribuem para a existência de 
conflitos nem para os seus impactos 
negativos.

Or. en

Justificação

O presente regulamento refere-se a importadores responsáveis e o texto jurídico deve refletir 
isso mesmo.

Alteração 69
Christofer Fjellner

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, 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. O 
presente regulamento deve assegurar que 
o nexo de causalidade entre os conflitos e 
a exploração ilegal é quebrado, sem 
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comprometer a importância económica do 
comércio de estanho, tântalo, tungsténio e 
ouro para o desenvolvimento dos países 
em causa.

Or. en

Alteração 70
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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, com vista 
a garantir que respeitam os direitos 
humanos e não contribuem para a 
existência de conflitos nem para os seus 
impactos negativos.

Or. en

Justificação

Alteração destinada a melhor refletir as disposições do Guia da OCDE.

Alteração 71
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-A) O regulamento reflete a necessidade 
do exercício do dever de diligência em 
toda a cadeia de aprovisionamento, desde 
o local de proveniência até ao produto 
final, solicitando a todas as empresas que 
coloquem pela primeira vez no mercado 
europeu os recursos abrangidos –
incluindo produtos que contenham esses 
recursos – que realizem e apresentem 
relatórios públicos sobre o seu exercício 
do dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento.

Em concordância com a natureza do 
dever de diligência, as obrigações 
individuais que incumbem a cada um 
nesta matéria, incluídas no presente 
regulamento, refletem o caráter 
progressivo e flexível dos procedimentos 
de dever de diligência, bem como a 
necessidade de definir adequadamente as 
obrigações em função das circunstâncias 
individuais das empresas. As obrigações 
são definidas em função da sua dimensão, 
influência e posição na respetiva cadeia 
de aprovisionamento.

Determinadas empresas têm, 
notoriamente, grande influência no dever 
de diligência exercido ao longo da cadeia 
de aprovisionamento nos países de 
origem, devido à sua posição nessa 
cadeia. Estes operadores, normalmente 
designados por pontos de 
estrangulamento, estão sujeitos a 
obrigações mais amplas do que outras 
empresas. Os deveres de diligência 
refletem adequadamente essas diferenças.

As empresas a jusante devem fazer 
esforços razoáveis e de boa-fé, com vista a 
identificar os pontos de estrangulamento 
relevantes nas suas cadeias de 
aprovisionamento e dar o seu melhor para 
avaliar o dever de diligência dessas 
empresas, por exemplo com base nos 
relatórios auditados dos referidos 
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intervenientes.

Or. en

Justificação

O Guia da OCDE reconhece a complexidade das cadeias de aprovisionamento e a 
necessidade de criar deveres de diligência proporcionais e adaptados às circunstâncias 
individuais das empresas. As obrigações concretas previstas no presente regulamento falam 
apenas de proporcionalidade e de todos os esforços possíveis, mas estão adaptadas aos 
segmentos individuais das empresas nas diferentes cadeias de aprovisionamento.

Alteração 72
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O regulamento reflete a necessidade 
do exercício do dever de diligência em 
toda a cadeia de aprovisionamento, desde 
o local de proveniência até ao produto 
final, solicitando a todas as empresas que 
coloquem pela primeira vez no mercado 
europeu os recursos abrangidos –
incluindo produtos que contenham esses 
recursos – que realizem e apresentem 
relatórios públicos sobre o seu exercício 
do dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento.

Em concordância com a natureza do 
dever de diligência, as obrigações 
individuais que incumbem a cada um 
nesta matéria, incluídas no presente 
regulamento, refletem o caráter 
progressivo e flexível dos procedimentos 
de dever de diligência, bem como a 
necessidade de definir adequadamente as 
obrigações em função das circunstâncias 
individuais das empresas. As obrigações 
são definidas em função da sua dimensão, 
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influência e posição na respetiva cadeia 
de aprovisionamento.

Determinadas empresas têm, 
notoriamente, grande influência no dever 
de diligência exercido ao longo da cadeia 
de aprovisionamento nos países de 
origem, devido à sua posição nessa 
cadeia. Estes operadores, normalmente 
designados por pontos de 
estrangulamento, estão sujeitos a 
obrigações mais amplas do que outras 
empresas. Os deveres de diligência 
refletem adequadamente essas diferenças.

As empresas a jusante devem fazer 
esforços razoáveis e de boa-fé, com vista a 
identificar os pontos de estrangulamento 
relevantes nas suas cadeias de 
aprovisionamento e dar o seu melhor para 
avaliar o dever de diligência dessas 
empresas, por exemplo com base nos 
relatórios auditados dos referidos 
intervenientes.

Or. en

Justificação

O Guia da OCDE reconhece a complexidade das cadeias de aprovisionamento e a 
necessidade de criar deveres de diligência proporcionais e adaptados às circunstâncias 
individuais das empresas. As obrigações concretas previstas no presente regulamento falam 
apenas de proporcionalidade e de todos os esforços possíveis, mas estão adaptadas aos 
segmentos individuais das empresas nas diferentes cadeias de aprovisionamento.

Alteração 73
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em consonância com o Guia da 
OCDE sobre o Dever de Diligência, as 
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empresas devem tomar medidas razoáveis 
e envidar esforços de boa-fé para exercer 
o seu dever de diligência e identificar e 
evitar ou atenuar os eventuais riscos de 
impactos negativos associados às 
condições de acesso aos recursos naturais 
e à relação dos fornecedores que operam 
em zonas de conflito ou de alto risco.

Or. en

Justificação

O Guia da OCDE reconhece a complexidade das cadeias de aprovisionamento e as 
dificuldades das empresas em exercer o dever de diligência. Por este motivo, o Guia segue 
uma abordagem flexível em função de vários fatores, tais como a dimensão de uma empresa. 
Isso significa, igualmente, que os deveres de diligência são aplicados de modo mais flexível e 
progressivo no caso das microempresas ou das PME. O que se revela particularmente 
relevante em setores como a joalharia onde encontramos um grande número de operadores 
de muito pequena dimensão e artesãos com uma capacidade muito limitada.

Alteração 74
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Em consonância com o Guia da 
OCDE sobre o Dever de Diligência, as 
empresas devem tomar medidas razoáveis 
e envidar esforços de boa-fé para exercer 
o seu dever de diligência e identificar e 
evitar ou atenuar os eventuais riscos de 
impactos negativos associados às 
condições de acesso aos recursos naturais 
e à relação dos fornecedores que operam 
em zonas de conflito ou de alto risco.

Or. en
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Justificação

O Guia da OCDE reconhece a complexidade das cadeias de aprovisionamento e as 
dificuldades das empresas em exercer o dever de diligência. Por este motivo, o Guia segue 
uma abordagem flexível em função de vários fatores, tais como a dimensão de uma empresa. 
Isso significa, igualmente, que os deveres de diligência são aplicados de modo mais flexível e 
progressivo no caso das PME.

Alteração 75
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) De acordo com o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, as empresas 
devem tomar medidas razoáveis e envidar 
esforços de boa-fé para exercer o seu 
dever de diligência e identificar e evitar 
ou atenuar os eventuais riscos de 
impactos negativos associados às 
condições de acesso aos recursos naturais 
e à relação dos fornecedores que operam 
em zonas de conflito ou de alto risco.

Or. en

Justificação

O Guia da OCDE reconhece a complexidade das cadeias de aprovisionamento e as 
dificuldades das empresas em exercer o dever de diligência. Por este motivo, o Guia segue 
uma abordagem flexível em função de vários fatores, tais como a dimensão de uma empresa. 
Isso significa, igualmente, que os deveres de diligência são aplicados de modo mais flexível e 
progressivo no caso das PME.

Alteração 76
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) O regulamento reflete a necessidade 
de cumprir o dever de diligência ao longo 
de toda a cadeia de aprovisionamento, 
desde o local de extração até ao produto 
final, exigindo a todas as empresas que 
efetuam a colocação inicial dos recursos 
abrangidos - incluindo os produtos que 
contenham tais recursos - no mercado 
europeu que exerçam e divulguem 
publicamente relatórios sobre o dever de 
diligência nas suas cadeias de 
aprovisionamento.

Em concordância com a natureza do 
dever de diligência, as obrigações 
individuais que incumbem a cada um 
nesta matéria, incluídas no presente 
regulamento, refletem o caráter 
progressivo e flexível dos procedimentos
de dever de diligência, bem como a 
necessidade de definir adequadamente as 
obrigações em função das circunstâncias 
individuais das empresas. As obrigações 
são definidas em função da sua dimensão, 
influência e posição na respetiva cadeia 
de aprovisionamento.

Determinadas empresas têm, 
notoriamente, grande influência no dever 
de diligência exercido ao longo da cadeia 
de aprovisionamento nos países de 
origem, devido à sua posição nessa 
cadeia. Estes operadores, normalmente 
designados por pontos de 
estrangulamento, estão sujeitos a 
obrigações mais amplas do que outras 
empresas. Os deveres de diligência 
refletem adequadamente essas diferenças.

As empresas a jusante devem fazer 
esforços razoáveis e de boa-fé, com vista a 
identificar os pontos de estrangulamento 
relevantes nas suas cadeias de 
aprovisionamento e dar o seu melhor para 
avaliar o dever de diligência dessas 
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empresas, por exemplo com base nos 
relatórios auditados dos referidos 
intervenientes.

Or. en

Justificação

O Guia da OCDE reconhece a complexidade das cadeias de aprovisionamento e a 
necessidade de criar deveres de diligência proporcionais e adaptados às circunstâncias 
individuais das empresas. As obrigações concretas previstas no presente regulamento falam 
apenas de proporcionalidade e de todos os esforços possíveis.

Alteração 77
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A auditoria independente efetuada 
por terceiros às práticas das empresas em 
matéria de dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento confere 
credibilidade às empresas a jusante e 
ajuda a melhorar as práticas a montante 
neste domínio.

Suprimido

Or. en

Justificação

De acordo com o Guia da OCDE, as obrigações de auditoria devem incidir apenas sobre os 
operadores que constituam pontos de estrangulamento. O presente considerando reflete o 
âmbito de empresas da proposta da Comissão, que abrange apenas os importadores de 
minerais e metais. Por razões de coerência, partes deste considerando combinam-se com o 
considerando 13 sobre os pontos de estrangulamento.

Alteração 78
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A auditoria independente efetuada 
por terceiros às práticas das empresas em 
matéria de dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento confere 
credibilidade às empresas a jusante e 
ajuda a melhorar as práticas a montante 
neste domínio.

Suprimido

Or. en

Justificação

De acordo com o Guia da OCDE, as obrigações de auditoria devem incidir apenas sobre os 
operadores que constituam pontos de estrangulamento. O presente considerando reflete o 
âmbito de empresas da proposta da Comissão, que abrange apenas os importadores de 
minerais e metais. Por razões de coerência, partes deste considerando combinam-se com o 
considerando 13 sobre os pontos de estrangulamento.

Alteração 79
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A auditoria independente efetuada 
por terceiros às práticas das empresas em 
matéria de dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento confere 
credibilidade às empresas a jusante e 
ajuda a melhorar as práticas a montante 
neste domínio.

Suprimido

Or. en
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Justificação

De acordo com o Guia da OCDE, as obrigações de auditoria devem incidir apenas sobre os 
principais pontos de transformação e rastreabilidade. O presente considerando reflete o 
âmbito de empresas da proposta da Comissão, que abrange apenas os importadores de 
minerais e metais.

Alteração 80
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A auditoria independente efetuada por 
terceiros às práticas das empresas em 
matéria de dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento confere credibilidade 
às empresas a jusante e ajuda a melhorar as 
práticas a montante neste domínio.

(10) A auditoria independente efetuada por 
terceiros às práticas das empresas em 
matéria de cumprimento do Guia da 
OCDE sobre o dever de diligência nas 
cadeias de aprovisionamento confere 
credibilidade às empresas a jusante e ajuda 
a melhorar as práticas a montante neste 
domínio.

Or. de

Alteração 81
Franck Proust

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A apresentação pública de relatórios 
por parte das empresas sobre as suas 
políticas em matéria de dever de diligência 
nas cadeias de aprovisionamento garante a 
transparência necessária para assegurar a 
confiança do público nas medidas tomadas 
por essas empresas.

(11) A apresentação pública de relatórios 
por parte das empresas sobre as suas 
políticas em matéria de dever de diligência 
nas cadeias de aprovisionamento garante a 
transparência necessária para assegurar a 
confiança do público nas medidas tomadas 
por essas empresas, estando normalmente 
incluídas no âmbito da responsabilidade 
social das empresas (RSE).
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Or. fr

Alteração 82
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A Comissão deve propor uma lista 
de zonas de conflito e de alto risco após 
consultar um comité composto por 
representantes dos Estados-Membros e da 
indústria. O comité relevante deve 
adicionar ou eliminar itens da lista de 
zonas de conflito e de alto risco após um 
período de tempo razoável.

Or. en

Justificação

Os operadores económicos devem ter um nível suficiente de certeza jurídica nas suas 
atividades económicas.

Alteração 83
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Existem, e possivelmente existirão 
no futuro, vários sistemas em matéria de 
dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento que poderiam 
contribuir para a consecução dos 
objetivos do regulamento. Já existem 
regimes industriais destinados a quebrar a 
ligação entre os conflitos e o 
aprovisionamento de estanho, tântalo, 
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tungsténio e ouro. Estes regimes utilizam 
auditorias independentes efetuadas por 
terceiros para certificar as fundições e as 
refinarias que possuem sistemas 
destinados a garantir o aprovisionamento 
somente de minerais não relacionados 
com conflitos. Existe um reconhecimento 
mútuo entre estes regimes que é tomado 
em consideração no sistema da União. No 
entanto, os critérios e procedimentos para 
o reconhecimento destes regimes devem 
ser clarificados, por forma a permitir o 
respeito de normas exigentes e evitar a 
duplicação de auditorias.

Or. en

Justificação

Muitas empresas já cumprem os deveres de diligência na cadeia de aprovisionamento através 
de iniciativas existentes e bem-sucedidas. Estas iniciativas devem ser tomadas em 
consideração no sistema da União através de um processo de reconhecimento mútuo.

Alteração 84
Daniel Caspary

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Já existem vários sistemas 
voluntários em matéria de dever de 
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento que poderiam 
contribuir para a consecução dos 
objetivos do regulamento.

Os critérios e procedimentos para o 
reconhecimento e certificação destes 
regimes devem ser clarificados, por forma 
a permitir o respeito de normas exigentes 
e evitar a duplicação desnecessária de 
auditorias.

Or. en
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Alteração 85
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Existem vários sistemas em 
matéria de dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento que poderiam 
contribuir para a consecução dos 
objetivos do regulamento. No entanto, os 
critérios e procedimentos para o 
reconhecimento destes regimes devem ser 
clarificados, por forma a permitir o 
respeito de normas exigentes e evitar a 
duplicação de auditorias.

Or. en

Alteração 86
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
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 

(12) Na consulta pública, as empresas da 
União manifestaram interesse por um 
aprovisionamento em minerais responsável 
e forneceram informações sobre os 
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, é 
reconhecido que o dever de diligência em 
zonas de conflito ou de alto risco 
apresenta desafios práticos e que, por 
conseguinte, cumpre prever flexibilidade 
na sua aplicação. O caráter e a dimensão 
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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.

do dever de diligência adequado para as 
circunstâncias individuais de uma 
empresa dependem de fatores como a sua 
dimensão e posição na cadeia de 
aprovisionamento, tendo plenamente em 
consideração os desafios enfrentados 
pelas PME.

Or. en

Justificação

O Guia da OCDE reconhece a complexidade das cadeias de aprovisionamento e a 
necessidade de criar deveres de diligência proporcionais e adaptados às circunstâncias 
individuais das empresas. Por este motivo, o Guia segue uma abordagem flexível em função 
de vários fatores, tais como a dimensão de uma empresa. Isso significa, igualmente, que os 
deveres de diligência são aplicados de modo mais flexível e progressivo no caso das PME.

Alteração 87
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 
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 

(12) Na consulta pública, as empresas da 
União manifestaram interesse por um 
aprovisionamento em minerais responsável 
e forneceram informações sobre os 
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. 
O caráter e a dimensão do dever de 
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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.

diligência adequado para as 
circunstâncias individuais de uma 
empresa dependem de fatores como a sua 
dimensão e posição na cadeia de 
aprovisionamento, tendo plenamente em 
consideração os desafios enfrentados 
pelas PME.

Or. en

Justificação

O Guia da OCDE reconhece a complexidade das cadeias de aprovisionamento e a 
necessidade de criar deveres de diligência proporcionais e adaptados às circunstâncias 
individuais das empresas. Por este motivo, o Guia segue uma abordagem flexível em função 
de vários fatores, tais como a dimensão de uma empresa. Isso significa, igualmente, que os 
deveres de diligência são aplicados de modo mais flexível e progressivo no caso das PME.

Alteração 88
Christofer Fjellner

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 
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 

(12) Na consulta pública, as empresas da 
União manifestaram interesse por um 
aprovisionamento em minerais responsável 
e forneceram informações sobre os 
mecanismos atuais da indústria para 
cumprir os objetivos de responsabilidade 
social das empresas, satisfazer as 
exigências dos clientes ou garantir a 
segurança dos aprovisionamentos. O 
sistema voluntário de autocertificação 
serve como uma vantagem competitiva 
para as empresas da União que nele 
participarem. 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 
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custo de um aprovisionamento responsável 
e o seu potencial impacto na 
competitividade, nomeadamente das PME, 
deve ser controlado pela Comissão.

elevado número de operadores, muitas 
vezes, pouco sensibilizados ou 
desinteressados do ponto de vista ético. 
Além disso, um sistema obrigatório é 
indesejável e, se possível, deve ser evitado 
em futuras revisões do regulamento, uma 
vez que a obrigatoriedade de um tal 
sistema pode funcionar como um 
obstáculo à entrada de novas PME, que 
podem ser alvo de abusos por parte de 
empresas da União já estabelecidas e com 
recursos para gerir um sistema 
obrigatório. O custo de um 
aprovisionamento responsável e o seu 
potencial impacto na competitividade, 
nomeadamente das PME, deve ser 
controlado de perto pela Comissão.

Or. en

Alteração 89
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

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
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 

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

vezes, pouco sensibilizados ou 
desinteressados do ponto de vista ético. O 
custo de um aprovisionamento responsável 
e das auditorias efetuadas por terceiros, 
bem como o seu potencial impacto na 
competitividade, nomeadamente das PME, 
deve ser controlado e comunicado pela 
Comissão.

Or. en

Justificação

Tendo em conta os custos significativos associados ao cumprimento dos deveres de 
diligência, em particular para as PME, é fundamental que a Comissão controle e comunique 
o custo de um aprovisionamento responsável e das auditorias efetuadas por terceiros, bem 
como o seu impacto na competitividade.

Alteração 90
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
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 

(12) Na consulta pública, as empresas da 
União manifestaram interesse por um 
aprovisionamento em minerais responsável 
e forneceram informações sobre os 
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, é 
reconhecido que o dever de diligência em 
zonas de conflito ou de alto risco 
apresenta desafios práticos e que, por 
conseguinte, cumpre prever flexibilidade 
na sua aplicação. O caráter e a dimensão 
do dever de diligência adequado para as 
circunstâncias individuais de uma 
empresa dependem de fatores como a sua 
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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.

dimensão e posição na cadeia de 
aprovisionamento, tendo plenamente em 
consideração os desafios enfrentados 
pelas microempresas e pelas PME.

Or. en

Justificação

O Guia da OCDE reconhece a complexidade das cadeias de aprovisionamento e a 
necessidade de criar deveres de diligência proporcionais e adaptados às circunstâncias 
individuais das empresas. Por este motivo, o Guia segue uma abordagem flexível em função 
de vários fatores, tais como a dimensão de uma empresa. Isso significa, igualmente, que os 
deveres de diligência são aplicados de modo mais flexível e progressivo no caso de uma 
microempresa ou de uma PME. O que se revela particularmente relevante em setores como a 
joalharia, onde encontramos um grande número de operadores de muito pequena dimensão e 
artesãos com uma capacidade muito limitada.

Alteração 91
Tokia Saïfi, Franck Proust

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 
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 

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

desinteressados do ponto de vista ético. O 
custo e as consequências administrativas 
de um aprovisionamento responsável e o 
seu potencial impacto na competitividade, 
nomeadamente das PME, devem ser 
controlados pela Comissão; e a Comissão 
deve proporcionar assistência técnica e 
financeira às PME e deve facilitar a troca 
de informações, por forma a aplicar o 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 92
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(12-A) Conforme previsto no Guia da 
OCDE sobre o Dever de Diligência, os 
desafios colocados pelo dever de 
diligência necessitam de flexibilidade: a 
natureza e o âmbito das obrigações devem 
ser proporcionais às características 
específicas dos importadores responsáveis 
em termos de dimensão da empresa, do 
local das atividades, da situação num 
determinado país, do setor e da natureza 
dos produtos ou serviços envolvidos. Por 
conseguinte, é necessário prever a 
exclusão das microempresas do âmbito de 
aplicação do presente regulamento.

Or. it

Alteração 93
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(12-A) As empresas europeias que 
instituam voluntariamente um sistema de 
aprovisionamento responsável de 
minerais beneficiam de uma certificação 
concedida pela Comissão em forma de 
rótulo.

Or. fr

Justificação

A criação de um rótulo europeu de responsabilidade destinado a empresas interessadas em 
tomar iniciativas em matéria de dever de diligência providencia um sistema voluntário de 
incentivo que, a prazo, poderá criar pressão de mercado sobre os restantes agentes da cadeia 
de aprovisionamento. Este rótulo não será aposto nos produtos. As empresas europeias 
poderão indicá-lo no seu sítio Web ou utilizá-lo na respetiva estratégia de comunicação.

Alteração 94
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A Comissão, em colaboração com 
o SEAE, deve elaborar e publicar um guia 
destinado às empresas que explique a 
melhor forma de aplicar os critérios 
relativos às zonas que são abrangidas pelo 
âmbito do presente regulamento. Este 
guia é importante, não só para que haja 
coerência, mas também para criar clareza 
e certeza junto dos operadores 
económicos, em particular junto das 
PME.

Or. en



AM\1055294PT.doc 53/343 PE549.420v02-00

PT

Justificação

À luz das preocupações veiculadas pelas empresas que pretendem cumprir os deveres de 
diligência nas suas cadeias de aprovisionamento, é importante que a Comissão elabore um 
guia que explique a melhor forma de aplicar a definição de zonas de conflito e de alto risco 
que consta do artigo 2.º.

Alteração 95
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(12-B) Na sua comunicação conjunta de 5 
de março de 20141-A, a Comissão 
Europeia e a Alta Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política 
de Segurança/Vice-Presidente da 
Comissão previram a aplicação de 
medidas de acompanhamento para 
incentivar o aprovisionamento 
responsável e atingir um elevado nível de 
participação das empresas, tendo em 
devida conta o caráter oneroso do dever 
de diligência, nomeadamente para as 
PME e as microempresas. 

__________________
1-A Comunicação conjunta, de 5 de março 
de 2014, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre «Aprovisionamento 
responsável de minerais provenientes de 
zonas de conflito e de alto risco» 
(JOIN(2014) 8 final).

Or. it

Alteração 96
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini
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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 
aprovisionamento.

(13) As fundições e refinarias são pontos 
de estrangulamento reconhecidos nas 
respetivas cadeias de aprovisionamento, 
influindo de forma substancial no 
exercício do dever de diligência ao longo 
da cadeia de aprovisionamento nos países 
em que este ocorre. Deste modo, a criação 
de uma lista da UE elencando os 
operadores de pontos de estrangulamento 
responsáveis poderia garantir 
transparência e certeza às empresas a 
jusante no que diz respeito às práticas 
relativas ao dever de diligência nas 
cadeias de aprovisionamento. Em 
conformidade com o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, os 
operadores de pontos de estrangulamento 
devem submeter as suas a práticas em 
matéria de dever de diligência a uma 
auditoria independente efetuada por 
terceiros para constarem da lista de 
operadores responsáveis. Os pontos de 
estrangulamento estabelecidos fora da 
União Europeia devem, igualmente, ter a 
possibilidade de ser incluídos na lista, por 
forma a assegurar o seu âmbito global.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a melhor refletir a abordagem do Guia da OCDE em matéria 
de pontos de estrangulamento e de auditorias efetuadas por terceiros.

Alteração 97
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Considerando 13
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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 
aprovisionamento.

(13) As fundições e refinarias são pontos 
de estrangulamento reconhecidos nas 
respetivas cadeias de aprovisionamento, 
influindo de forma substancial no 
exercício do dever de diligência ao longo 
da cadeia de aprovisionamento nos países 
em que este ocorre. Deste modo, a criação 
de uma lista da UE elencando os 
operadores de pontos de estrangulamento 
responsáveis poderia garantir 
transparência e certeza às empresas a 
jusante no que diz respeito às práticas 
relativas ao dever de diligência nas 
cadeias de aprovisionamento. Em 
conformidade com o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, os 
operadores de pontos de estrangulamento 
devem submeter as suas a práticas em 
matéria de dever de diligência a uma 
auditoria independente efetuada por 
terceiros para constarem da lista de 
operadores responsáveis. Os pontos de 
estrangulamento estabelecidos fora da 
União Europeia devem, igualmente, ter a 
possibilidade de ser incluídos na lista, por 
forma a assegurar o seu âmbito global.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a melhor refletir a abordagem do Guia da OCDE em matéria 
de pontos de estrangulamento e de auditorias efetuadas por terceiros.

Alteração 98
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 13



PE549.420v02-00 56/343 AM\1055294PT.doc

PT

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 aprovisionamento.

(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 aprovisionamento. A Comissão 
deve fazer com que o público consiga 
aceder facilmente à lista da União, com 
vista a aumentar a visibilidade da lista e a 
sensibilizar o público para a existência, 
eficácia e funcionamento do sistema de 
autocertificação.

Or. en

Alteração 99
Joachim Schuster

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, 

(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, 
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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 aprovisionamento.

é muitas vezes considerado inviável 
rastrear a origem dos minerais. Uma lista 
de fundições e refinarias responsáveis da 
União cria transparência e oferece certeza 
às empresas a jusante no que diz respeito 
às práticas relativas ao dever de diligência 
nas cadeias de aprovisionamento.

Or. de

Alteração 100
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
aprovisionamento.

(13) As fundições e refinarias são pontos 
de estrangulamento reconhecidos nas 
respetivas cadeias de aprovisionamento, 
influindo de forma substancial no
exercício do dever de diligência ao longo 
da cadeia de aprovisionamento nos países 
em que este ocorre. Deste modo, a criação 
de uma lista da UE elencando os 
operadores de pontos de estrangulamento 
responsáveis poderia garantir 
transparência e certeza às empresas a 
jusante no que diz respeito às práticas 
relativas ao dever de diligência nas 
cadeias de aprovisionamento. Em 
conformidade com o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, os 
operadores de pontos de estrangulamento 
devem submeter as suas a práticas em 
matéria de dever de diligência a uma 
auditoria independente efetuada por 
terceiros para constarem da lista de 
operadores responsáveis. Os pontos de 
estrangulamento estabelecidos fora da 
União Europeia devem, igualmente, ter a 
possibilidade de ser incluídos na lista, por 
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forma a assegurar o seu âmbito global.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a melhor refletir a abordagem do Guia da OCDE em matéria 
de pontos de estrangulamento e de auditorias efetuadas por terceiros.

Alteração 101
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

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 aprovisionamento.

(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 inviável rastrear a origem 
dos minerais. O mesmo se aplica aos 
metais reciclados, que foram sujeitos a 
fases adicionais durante o processo de 
transformação. A disponibilização ao 
público de listas de fundições, 
importadores e refinarias responsáveis da 
União poderia, portanto, garantir a 
transparência e certeza necessárias às 
empresas a jusante e aos consumidores no 
que diz respeito às práticas relativas ao 
dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento. As referidas listas 
deveriam ser publicadas e deveriam ser 
consultados a OCDE, a London Bullion 
Market Association, o programa para 
fundições não relacionadas com conflitos 
(«Conflict-Free Smelter Programme»), o 
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programa do Conselho de Joalharia 
Responsável («Responsible Jewellery 
Programme») e outros mecanismos 
equivalentes.

Or. en

Justificação

É importante dar visibilidade pública às empresas que exercem os deveres de diligência nas 
suas cadeias de aprovisionamento. Por esta razão, é importante que as listas sejam tornadas 
públicas. Estas listas devem ser elaboradas após serem consultados os organismos que 
dispõem de mecanismos bem-sucedidos em matéria de deveres de diligência.

Alteração 102
Pablo Zalba Bidegain

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 aprovisionamento.

(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. O mesmo 
se aplica aos metais reciclados, que foram 
sujeitos a fases adicionais durante o 
processo de transformação. 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 aprovisionamento.

Or. en
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Alteração 103
Marielle de Sarnez

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) As fundições e refinarias que 
transformam e importam os minerais e os 
seus concentrados têm a obrigação de 
aplicar o mecanismo europeu sobre o 
dever de diligência relativamente à cadeia 
de aprovisionamento, conforme definido 
no presente regulamento.

Or. fr

Justificação

As fundições e refinarias são agentes essenciais da cadeia de aprovisionamento, na medida 
em que intervêm na fase de transformação dos minerais e dos seus concentrados. Estão pois 
na melhor posição para recolher, comunicar e verificar as informações sobre a origem dos 
minerais e sobre os vários operadores responsáveis. Por conseguinte, deveriam ser 
obrigadas a cumprir o regulamento.

Alteração 104
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A utilização de todos os minerais e 
metais abrangidos pelo presente 
regulamento deverá satisfazer as 
exigências do mesmo. É imprescindível 
que os importadores cumpram as 
disposições do presente regulamento.

Or. de



AM\1055294PT.doc 61/343 PE549.420v02-00

PT

Alteração 105
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) As PME europeias importadoras 
de minerais e de metais que instituam 
sistemas em matéria de dever de 
diligência beneficiam de uma ajuda 
financeira através do programa COSME 
da Comissão.

Or. fr

Justificação

As PME importadoras abrangidas pelo presente regulamento podem deparar com 
dificuldades de ordem técnica ou financeira durante a instituição de sistemas em matéria de 
dever de diligência ou a realização de processos de auditoria das suas cadeias de 
aprovisionamento. Nesse sentido, deveriam poder beneficiar de ajuda financeira no âmbito 
do novo Programa da Comissão para a Competitividade das Empresas e PME (COSME).

Alteração 106
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 

(14) As autoridades competentes dos 
Estados-Membros são responsáveis por 
garantir o cumprimento uniforme da 
obrigação de os operadores exercerem o 
dever de diligência, efetuando controlos 
apropriados ex post. Os registos desses 
controlos devem ser mantidos, pelo menos, 
durante cinco anos. Compete aos 
Estados-Membros definir as regras 
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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.

aplicáveis em caso de não cumprimento 
das disposições estabelecidas no presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 107
Paul Rübig, Othmar Karas

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) A autoridade competente ao nível da 
UE é responsável 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 à autoridade 
competente ao nível da UE definir as 
regras aplicáveis em caso de não 
cumprimento das disposições estabelecidas 
no presente regulamento.

Or. en

Justificação

Com vista a aplicar o presente regulamento, sugerimos que haja uma única autoridade 
competente ao nível da UE, em vez de 28 autoridades competentes nacionais. Isto permitiria 
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reduzir os procedimentos burocráticos, dado que as empresas, em contrário, teriam de lidar 
com 28 autoridades diferentes. Além disso, julgamos que a existência de uma única 
autoridade competente seria a solução mais eficientes em termos de custos e que acarreta um 
menor encargo para os contribuintes da União Europeia.

Alteração 108
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
obrigação de os operadores exercerem o 
dever de diligência, efetuando controlos 
apropriados ex post. 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.

Or. en

Alteração 109
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As autoridades competentes dos (14) As autoridades competentes dos 
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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.

Estados-Membros são responsáveis por 
garantir o cumprimento uniforme da 
autodeclaração dos importadores 
responsáveis, efetuando controlos 
apropriados ex post, a fim de verificar se os 
importadores responsáveis autodeclarados 
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.

Or. en

Justificação

Para efeitos do presente regulamento, «autodeclaração» é um termo mais adequado do que 
«autocertificação».

Alteração 110
Joachim Schuster

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 

(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 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, 
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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.

durante cinco anos. Deve ser da 
responsabilidade da Comissão Europeia
definir as regras e sanções financeiras
aplicáveis em caso de não cumprimento 
das disposições estabelecidas no presente 
regulamento.

Or. de

Alteração 111
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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 
obrigação de os operadores exercerem o 
dever de diligência, efetuando controlos 
apropriados ex post. 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.

Or. en

Alteração 112
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Considerando 14
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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 
autocertificação dos importadores 
responsáveis, efetuando controlos 
apropriados ex post, a fim de verificar se os 
operadores 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.

Or. en

Alteração 113
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Devem ser aplicadas medidas de 
acompanhamento, com o objetivo de 
reforçar a aplicação efetiva do presente 
regulamento e de responder às 
necessidades de desenvolvimento 
diretamente ligadas à exploração dos 
recursos naturais provenientes de zonas 
de conflito e de alto risco. A Comissão 
Europeia e o Serviço Europeu para a 
Ação Externa devem aplicar e continuar a 
desenvolver uma abordagem integrada da 
UE no que se refere ao aprovisionamento 
responsável, tal como avançada na 
Comunicação Conjunta ao Parlamento 
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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). 
Especificamente, a promoção de um 
aprovisionamento responsável com 
recursos naturais provenientes de zonas 
de conflito e de alto risco, bem como a 
criação de quadros nacionais e 
internacionais em matéria de dever de 
diligência para o aprovisionamento 
responsável, devem ser integradas nas 
políticas internas e externas e, 
nomeadamente, nos diálogos políticos e 
estratégicos com os países parceiros, com 
as autoridades locais e com as partes 
interessadas privadas. Devem ser 
abordados com particular atenção os 
desafios e o contributo do setor mineiro 
artesanal e informal para a subsistência 
local e o desenvolvimento sustentável.

Or. en

Alteração 114
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Além disso, deverá ser da 
responsabilidade da Comissão Europeia 
disponibilizar aos importadores uma lista 
de fundições e refinarias responsáveis que 
lhes facilite a orientação.

Or. de

Alteração 115
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
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Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Devem ser aplicadas medidas de 
acompanhamento, com o objetivo de 
reforçar a aplicação efetiva do presente 
regulamento e de responder às 
necessidades de desenvolvimento 
diretamente ligadas à exploração dos 
recursos naturais provenientes de zonas 
de conflito e de alto risco. A Comissão 
Europeia e o Serviço Europeu para a 
Ação Externa devem aplicar e continuar a 
desenvolver uma abordagem integrada da 
UE no que se refere ao aprovisionamento 
responsável, tal como avançada na 
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). 
Especificamente, a promoção de um 
aprovisionamento responsável com 
recursos naturais provenientes de zonas 
de conflito e de alto risco, bem como a
criação de quadros nacionais e 
internacionais em matéria de dever de 
diligência para o aprovisionamento 
responsável, devem ser integradas nas 
políticas internas e externas e, 
nomeadamente, nos diálogos políticos e 
estratégicos com os países parceiros, com
as autoridades locais e com as partes 
interessadas privadas. Devem ser 
abordados com particular atenção os 
desafios e o contributo do setor mineiro 
artesanal e informal para a subsistência 
local e o desenvolvimento sustentável.

Or. en
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Alteração 116
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Devem ser aplicadas medidas de 
acompanhamento, com o objetivo de 
reforçar a aplicação efetiva do presente 
regulamento e de responder às 
necessidades de desenvolvimento 
diretamente ligadas à exploração dos 
recursos naturais provenientes de zonas 
de conflito e de alto risco. A Comissão 
Europeia e o Serviço Europeu para a 
Ação Externa devem aplicar e continuar a 
desenvolver uma abordagem integrada da 
UE no que se refere ao aprovisionamento 
responsável, tal como avançada na 
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). 
Especificamente, a promoção de um 
aprovisionamento responsável com 
recursos naturais provenientes de zonas 
de conflito e de alto risco, bem como a 
criação de quadros nacionais e 
internacionais em matéria de dever de 
diligência para o aprovisionamento 
responsável, devem ser integradas nas 
políticas internas e externas e, 
nomeadamente, nos diálogos políticos e 
estratégicos com os países parceiros, com 
as autoridades locais e com as partes 
interessadas privadas. Devem ser 
abordados com particular atenção os 
desafios e o contributo do setor mineiro 
artesanal e informal para a subsistência 
local e o desenvolvimento sustentável.

Or. en
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Alteração 117
Paul Rübig, Othmar Karas

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 
Regulamento (UE) n.º 182/201111.

(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 autoridade competente ao 
nível da UE devem ser exercidos em 
conformidade com o 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.

Or. en

Alteração 118
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

(15) Por forma a alterar os anexos I e II 
do presente regulamento, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
TFUE, de acordo com as disposições do 
presente regulamento.
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competentes dos Estados-Membros devem 
ser exercidos em conformidade com o 
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.

Or. en

Alteração 119
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 
Regulamento (UE) n.º 182/201111.

(15) Por forma a alterar os anexos I e II 
do presente regulamento, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
TFUE, de acordo com as disposições do 
presente regulamento.

__________________
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.
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Or. en

Alteração 120
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
Regulamento (UE) n.º 182/201111.

(15) Por forma a alargar o âmbito dos 
recursos naturais que constam do presente 
regulamento, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 290.º do TFUE, de acordo 
com as disposições do presente 
regulamento.

__________________
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.

Or. en

Alteração 121
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A Comissão deve rever 
regularmente os compromissos políticos e 
de assistência financeira assumidos em 
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relação às zonas de conflito e de alto risco 
onde são extraídos estanho, tântalo, 
tungsténio e ouro, em particular na 
Região dos Grandes Lagos, com vista a 
garantir a coerência das políticas e a 
incentivar e reforçar o respeito pela boa 
governação, pelo Estado de direito, e, 
acima de tudo, por uma atividade de 
extração ética.

Or. en

Alteração 122
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A fim de garantir uma aplicação 
eficaz do presente regulamento, deve 
prever-se um período transitório de dois 
anos que permita à Comissão Europeia 
criar um sistema de auditorias realizadas 
por terceiros e permita aos importadores 
responsáveis familiarizarem-se com as 
obrigações que lhes incumbem em virtude 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 123
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

(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 
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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,

entrada em vigor e, ulteriormente, de seis 
em seis anos, a Comissão deve examinar o 
funcionamento e a eficácia do presente 
regulamento,

Or. en

Alteração 124
Joachim Schuster

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 abrangidos pelo 
seu âmbito de aplicação que sejam 
provenientes de zonas de conflito ou de 
alto risco,

Or. de

Alteração 125
Christofer Fjellner
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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. Dois anos após a sua entrada em 
vigor e, ulteriormente, de cinco em 
cinco 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,

Or. en

Alteração 126
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 

(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,
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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,

Or. en

Alteração 127
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

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 Parlamento Europeu e ao 
Conselho relatórios sobre os efeitos do 
novo sistema. Dois anos após a data do 
início da aplicação e, ulteriormente, de 
três em três anos, a Comissão deve 
examinar o funcionamento e a eficácia do 
presente regulamento e o mais recente 
impacto do sistema no terreno 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 e apresentar relatórios ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Ao 
fazê-lo, a Comissão deve analisar e 
avaliar a fundo todos os aspetos do 
presente regulamento, bem como os seus 
efeitos e custos, tomando em consideração 
a percentagem referente à quota de 
mercado certificada como não 
relacionado com conflitos de cada 
mineral abrangido pelo âmbito do 
regulamento, a percentagem de fundições, 
refinarias e importadores que exercem os 
deveres de diligência, qualquer possível 
desvio de fluxos comerciais das zonas de 
extração e os respetivos impactos na 
subsistência das pessoas que trabalham 
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no terreno, com particular ênfase nos 
mineiros que ainda utilizam métodos 
artesanais. Além disso, a análise deve 
incluir uma participação alargada por 
parte de partes interessadas, 
nomeadamente os governos, as empresas 
e a sociedade civil local, bem como as 
pessoas diretamente afetadas no terreno 
nas zonas de conflito. Os relatórios podem 
ser acompanhados, se necessário, de 
propostas legislativas adequadas,

Or. en

Justificação

É importante que a Comissão analise a fundo todos os aspetos relativos aos impactos do 
presente regulamento, mas, mais importante ainda, os seus efeitos no que toca a limitar as 
oportunidades de comercialização do estanho, do tântalo e do tungsténio, dos seus minérios e 
do ouro por parte dos grupos armados e forças de segurança. Esta análise deve ser 
comunicada ao Parlamento e ao Conselho.

Alteração 128
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 

(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,
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legislativas adequadas, prevendo a adoção 
de medidas vinculativas,

Or. en

Alteração 129
Pablo Zalba Bidegain

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 Parlamento Europeu e ao 
Conselho relatórios sobre os efeitos do 
novo sistema. Três anos após a data do 
início da aplicação e, ulteriormente, de 
três em três 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,

Or. en

Alteração 130
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Na sua Comunicação Conjunta de 
5 de maio de 2014, a Comissão Europeia e 
a Alta Representante da União para os 
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Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança comprometeram-se a aplicar 
medidas de acompanhamento 
conducentes a uma abordagem integrada 
da UE no que se refere ao 
aprovisionamento responsável, 
paralelamente ao presente regulamento, 
não apenas com o objetivo de atingir um 
elevado nível de participação das 
empresas da União no sistema 
estabelecido pelo presente regulamento, 
mas também assegurando que é aplicada 
uma abordagem global, coerente e 
exaustiva para promover o 
aprovisionamento responsável em zonas 
de conflito.

Or. en

Justificação

Os «minerais de conflito» são um dos aspetos que fomenta os conflitos armados. 
Frequentemente, os principais motivos por trás destes conflitos são causas políticas, 
económicas e sociais, que têm de ser tomadas em consideração. Por conseguinte, é 
fundamental que o presente regulamento se posicione num quadro alargado de ações e 
medidas destinadas a impedir e acabar com os conflitos armados.

Alteração 131
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

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 

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 e a limitar o financiamento das 
atividades de guerra que afetam 
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que diz respeito às práticas de 
aprovisionamento dos importadores, 
fundições e refinarias que se aprovisionem 
em zonas de conflito ou de alto risco.

dramaticamente as comunidades, 
nomeadamente as mulheres e as crianças. 
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.

__________________ __________________
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 (OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

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 (OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Alteração 132
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 relativo ao dever de 
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, que pretende:
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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 (OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Alteração 133
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

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 para a autodeclaração 
relativa ao dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento, com vista a reduzir e 
eliminar 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.

__________________ __________________
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 

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 
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Publishing (OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Publishing (OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Justificação

Para efeitos do presente regulamento, «autodeclaração» é um termo mais adequado do que 
«autocertificação».

Alteração 134
Joachim Schuster

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 vinculativo relativo ao 
cumprimento do guia da OCDE sobre o 
Dever de Diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, que será obrigatória, 
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.

__________________ __________________
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-

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-
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en. en.

Or. de

Alteração 135
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 relativo ao dever de 
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, que pretende:

__________________
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 (OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en
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Alteração 136
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 relativo ao dever de 
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, com vista a reduzir as 
oportunidades de aprovisionamento, 
transporte e comércio de recursos 
naturais para financiar conflitos e/ou 
fomentar violações ou abusos dos direitos 
humanos. O novo sistema pretende 
aumentar a certeza e a transparência no 
que diz respeito às práticas de 
aprovisionamento das empresas que 
aprovisionam em zonas de conflito e de 
alto risco, ajudando-as a respeitarem os 
direitos humanos e a evitarem contribuir 
para o conflito através das suas atividades 
e das suas decisões de aprovisionamento.

__________________
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 (OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Justificação

Estes objetivos baseiam-se nos objetivos propostos pela Comissão e incorporam objetivos e 
termos da avaliação de impacto da Comissão e do Guia da OCDE. A finalidade do sistema 
da UE relativo ao dever de diligência nas cadeias de aprovisionamento deve ir além da 
proposta da Comissão, que a confina à redução da exploração do comércio dos minerais 
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abrangidos por determinados agentes. A finalidade de ser mais alargada: pôr termo à 
relação entre, por um lado, o aprovisionamento, transporte, comércio, tratamento e 
exportação de recursos naturais e, por outro, os conflitos e as violações dos direitos do 
Homem.

Alteração 137
Pablo Zalba Bidegain

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 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 operadores, 
fundições e refinarias que se aprovisionem 
em zonas de conflito ou de alto risco.

__________________ __________________
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 (OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

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 (OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Alteração 138
Daniel Caspary
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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 para a autodeclaração 
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.

__________________ __________________
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 (OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

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 (OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

(Esta alteração aplica-se à integralidade 
do texto em apreço.)

Or. en

Justificação

Para agilizar o processo legislativo, esta alteração introduz uma ideia proposta pelos Países 
Baixos que está atualmente a ser debatida no Conselho. Para permitir o debate antecipado 
desta proposta e respetiva tomada de posição por parte desta instituição, apresenta-se aqui a 
referida alteração.

Alteração 139
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Aumentar a segurança e a 
transparência das práticas de 
aprovisionamento das empresas que se 
aprovisionem em zonas de conflito e de 
alto risco;

Or. en

Justificação

Estes objetivos baseiam-se nos objetivos propostos pela Comissão e incorporam objetivos e 
termos da avaliação de impacto da Comissão e do Guia da OCDE.

Alteração 140
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Texto da Comissão Alteração

a) Aumentar a segurança e a 
transparência das práticas de 
aprovisionamento das empresas que se 
aprovisionem em zonas de conflito e de 
alto risco;

Or. en

Justificação

Estes objetivos baseiam-se nos objetivos propostos pela Comissão e incorporam metas 
adicionais, e formulações que constam da avaliação de impacto da Comissão e do Guia da 
OCDE.
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Alteração 141
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Texto da Comissão Alteração

b) Reduzir a exploração do 
aprovisionamento, transporte e comércio 
de recursos naturais para financiar 
conflitos e/ou fomentar violações dos 
direitos do Homem;

Or. en

Justificação

O novo objetivo da alínea b) revê os termos da Comissão no que respeita à exploração que o 
sistema pretende «reduzir». A finalidade do sistema da UE relativo ao dever de diligência nas 
cadeias de aprovisionamento deve ir além da proposta da Comissão, que a confina à redução 
da exploração do comércio dos minerais abrangidos por determinados agentes. A finalidade 
deve ser mais alargada: pôr termo à relação entre, por um lado, o aprovisionamento, 
transporte, comércio, tratamento e exportação de recursos naturais e, por outro, os conflitos 
e as violações dos direitos do Homem.

Alteração 142
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Texto da Comissão Alteração

b) Reduzir a exploração do 
aprovisionamento, transporte e comércio 
de recursos naturais para financiar 
conflitos e/ou fomentar violações dos 
direitos do Homem;

Or. en
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Justificação

O novo objetivo da alínea b) revê os termos da Comissão no que respeita à exploração que o 
sistema pretende «reduzir». A finalidade do sistema da UE relativo ao dever de diligência nas 
cadeias de aprovisionamento deve ir além da proposta da Comissão, que a confina à redução 
da exploração do comércio dos minerais abrangidos por determinados agentes. A finalidade 
de ser mais alargada: pôr termo à relação entre, por um lado, o aprovisionamento, 
transporte, comércio, tratamento e exportação de recursos naturais e, por outro, os conflitos 
e as violações dos direitos do Homem.

Alteração 143
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) Ajudar as empresas a respeitar os 
direitos humanos e evitar que contribuam 
para o conflito através das suas atividades 
e decisões de aprovisionamento.

Or. en

Justificação

O novo objetivo c) incorpora o princípio fundamental do dever de diligência, tal como 
definido no Guia da OCDE, página 13. O Guia da OCDE afirma o seguinte: o dever de 
diligência é um processo contínuo, pró-ativo e reativo, através do qual as empresas podem 
assegurar-se de que respeitam os direitos humanos, não fomentam os conflitos (…). O dever 
de diligência baseado no risco refere-se às medidas que as empresas devem tomar (…) para 
prevenir ou mitigar os efeitos negativos resultantes das suas atividades de aprovisionamento.

Alteração 144
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea c) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c) Ajudar as empresas a respeitar os 
direitos humanos e evitar que contribuam 
para o conflito através das suas atividades 
e decisões de aprovisionamento.

Or. en

Justificação

O novo objetivo c) incorpora o princípio fundamental do dever de diligência, tal como 
definido no Guia da OCDE, página 13. O Guia da OCDE afirma o seguinte: o dever de 
diligência é um processo contínuo, pró-ativo e reativo, através do qual as empresas podem 
assegurar-se de que respeitam os direitos humanos, não fomentam os conflitos (…). O dever 
de diligência baseado no risco refere-se às medidas que as empresas devem tomar (…) para 
prevenir ou mitigar os efeitos negativos resultantes das suas atividades de aprovisionamento.

Alteração 145
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 146
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 147
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 148
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 aos importadores da União que 
decidam autodeclarar-se enquanto 
importadores responsáveis de minerais ou 
metais contendo ou consistindo em 
estanho, tungsténio, tântalo e ouro, como 
estabelecido no anexo I.

Or. en

Justificação

Para efeitos do presente regulamento, «autodeclaração» é um termo mais adequado do que 
«autocertificação».

Alteração 149
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 aos importadores da União de 
minerais ou metais contendo estanho, 
tungsténio, tântalo e ouro, como 
estabelecido no anexo I.

Or. de
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Alteração 150
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 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. Os metais que 
possam, razoavelmente, ser considerados 
reciclados estão excluídos do âmbito de 
aplicação do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Em linha com o Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência para cadeias de abastecimento 
responsável de minérios provenientes de zonas de conflito e de alto risco, os metais que 
possam, razoavelmente, ser considerados reciclados estão excluídos do âmbito de aplicação 
do presente regulamento.

Alteração 151
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 

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

metais contendo ou consistindo em 
estanho, tungsténio, tântalo e ouro, como 
estabelecido no anexo I. Os metais que 
possam, razoavelmente, ser considerados 
reciclados estão excluídos do âmbito de 
aplicação do presente regulamento.

Or. en

Alteração 152
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

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

Texto da proposta da Comissão Alteração

Os metais que possam, razoavelmente, ser 
considerados reciclados estão excluídos 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento.

Or. it

Alteração 153
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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;

Suprimido

Or. en
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Justificação

Esta definição deixou de ser necessária devido ao âmbito mais vasto do termo «recursos 
abrangidos» proposto.

Alteração 154
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta definição deixou de ser necessária devido ao âmbito mais vasto do termo «recursos 
abrangidos» proposto.

Alteração 155
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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) «Recursos abrangidos», todos os 
recursos naturais;

Or. en

Alteração 156
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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) «Recursos abrangidos», todos os 
recursos naturais mencionados no anexo 
I, que podem ser alterados ou substituídos 
ocasionalmente nos termos do presente 
regulamento;

Or. en

Justificação

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’(3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1new and as explained in 
the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply chains. 
This amendment,read in conjunction with amendments concerning covered products and 
regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals,semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 a). At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Alteração 157
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) «Guia da OCDE sobre o Dever de 
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Diligência», o Guia da OCDE sobre o 
dever de diligência para cadeias de 
abastecimento responsável de minérios 
provenientes de zonas de conflito e de alto 
risco: 2.ª edição, Publicações OCDE 
(2013), incluindo todas as recomendações 
do Conselho, todos os anexos e 
suplementos, bem como as respetivas 
alterações ou substituições periódicas.

Or. en

Justificação

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company’s size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

Alteração 158
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) «Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência», o Guia da OCDE sobre o 
dever de diligência para cadeias de 
abastecimento responsável de minérios 
provenientes de zonas de conflito e de alto 
risco: 2.ª edição, Publicações OCDE 
(2013), incluindo todas as recomendações 
do Conselho, todos os anexos e 
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suplementos, bem como as respetivas 
alterações ou substituições periódicas.

Or. en

Justificação

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company’s size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

Alteração 159
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) «Recursos abrangidos», todos os 
recursos naturais indicados no anexo I, 
tal como vier a ser periodicamente 
alterado em conformidade com o presente 
regulamento;

Or. en

Justificação

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’ (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
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this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 bis 2).At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Alteração 160
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) «Recursos abrangidos», todos os 
recursos naturais indicados no anexo I, 
tal como vier a ser periodicamente 
alterado em conformidade com o presente 
regulamento;

Or. en

Justificação

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’ (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
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means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13). At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related terms 
throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural obligations 
are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Alteração 161
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) «Produtos abrangidos», todos os 
recursos e produtos que contenham ou 
incluam recursos abrangidos;

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão aplica-se apenas às matérias-primas dos recursos abrangidos e a 
determinados metais transformados. Consequentemente, nada garantiria um 
aprovisionamento responsável dos minerais contidos nos produtos que entram no mercado 
europeu. O dever de diligência não é da responsabilidade de um só elo da cadeia de 
aprovisionamento nem será eficaz se for aplicado dessa forma. A presente alteração alarga o 
âmbito do regulamento a produtos que contenham recursos abrangidos, logo, às empresas 
situadas mais a jusante.

Alteração 162
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) «Produtos abrangidos», todos os 
recursos e produtos que contenham ou 
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incluam recursos abrangidos;

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão aplica-se apenas às matérias-primas dos recursos abrangidos e a 
determinados metais transformados. Consequentemente, nada garantiria um 
aprovisionamento responsável dos minerais contidos nos produtos que entram no mercado 
europeu. O dever de diligência não é da responsabilidade de um só elo da cadeia de 
aprovisionamento nem será eficaz se for aplicado dessa forma. A presente alteração alarga o 
âmbito do regulamento a produtos que contenham recursos abrangidos, logo, às empresas 
situadas mais a jusante.

Alteração 163
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-D) «Recursos reciclados», produtos 
destinados ao utilizador final ou produtos 
pós-consumo recuperados, ou restos de 
recursos utilizados no processo de fabrico 
de produtos, incluindo materiais em 
excesso, obsoletos, defeituosos ou 
materiais descartados que contenham 
metais refinados ou transformados 
passíveis de ser reciclados para a 
produção de qualquer material. Os 
minerais parcialmente transformados, 
brutos, ou que sejam um subproduto de 
outro mineral não são considerados 
recursos reciclados;

Or. en

Justificação

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
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and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Alteração 164
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-D) «Recursos reciclados», produtos 
destinados ao utilizador final ou produtos 
pós-consumo recuperados, ou restos de 
recursos utilizados no processo de fabrico 
de produtos, incluindo materiais em 
excesso, obsoletos, defeituosos ou 
materiais descartados que contenham 
metais refinados ou transformados 
passíveis de ser reciclados para a 
produção de qualquer material. Os 
minerais parcialmente transformados, 
brutos, ou que sejam um subproduto de 
outro mineral não são considerados 
recursos reciclados;

Or. en

Justificação

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.
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Alteração 165
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-E) «Operador», qualquer pessoa 
singular ou coletiva, que coloque pela 
primeira vez no mercado qualquer 
produto abrangido;

Or. en

Justificação

A utilização do termo bem definido «operador» em conjunto com o termo «primeira 
colocação no mercado» assegura que o âmbito do regulamento abrange uma variedade de 
diferentes operadores económicos, sem que tal implique a identificação ou descrição 
individual dos mesmos. O termo abrange também os operadores económicos 
independentemente da sua dimensão, embora haja a possibilidade de especificações 
suplementares de determinados artigos preverem, se necessário, um tratamento diferenciado 
para certos grupos.

Alteração 166
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-E) «Operador», qualquer pessoa 
singular ou coletiva, que coloque pela 
primeira vez no mercado qualquer 
produto abrangido;

Or. en

Justificação

A utilização do termo bem definido «operador» em conjunto com o termo «primeira 
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colocação no mercado» assegura que o âmbito do regulamento abrange uma variedade de 
diferentes operadores económicos, sem que tal implique a identificação ou descrição 
individual dos mesmos. O termo abrange também os operadores económicos 
independentemente da sua dimensão, embora haja a possibilidade de especificações 
suplementares de determinados artigos preverem, se necessário, um tratamento diferenciado 
para certos grupos.

Alteração 167
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-F) «Colocação no mercado», o 
fornecimento, pela primeira vez, por 
qualquer via, independentemente da 
técnica de venda utilizada, de produtos no 
mercado interno para distribuição ou 
utilização no âmbito de uma atividade 
comercial, a título oneroso ou gratuito, 
incluindo o fornecimento através de 
comunicação à distância, como definido 
na Diretiva 97/7/CE. A «colocação no 
mercado» abrange, igualmente, a oferta 
no mercado interno de produtos derivados 
de produtos abrangidos, já colocados no 
mercado interno;

Or. en

Justificação

In conjunction with the amendments above, this definition of ‘placing on the market’ 
broadens the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the 
same time it ensures that ‘importation’ is not the triggering point but ‘placing on the internal 
market’.‘Placing on the market’ is different from ‘importation’ in a number of ways. Firstly, 
it refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are 
only in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that 
are in storage and those that are imported for ‘use’ as opposed to marketing. ‘Placing on the 
market’ also differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also 
‘first placed’. As a consequence, producers of new products using raw materials that were 
previously imported into the European Union are subject to due diligence obligations. At the 
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same time the definition ensures that not every company that sells products containing 
covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action 
of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstream supply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment after 
purchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered.The use of 
‘placing on the market’ is preferable in the context of this Regulation as there is strong legal 
precedent for ‘placing on the market’, see for instance the EU Timber Regulation, the EU 
Seals Regulation, the EU Medical Equipment Directive.

Alteração 168
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-F) «Colocação no mercado», o 
fornecimento, pela primeira vez, por 
qualquer via, independentemente da 
técnica de venda utilizada, de produtos no 
mercado interno para distribuição ou 
utilização no âmbito de uma atividade 
comercial, a título oneroso ou gratuito, 
incluindo o fornecimento através de 
comunicação à distância, como definido 
na Diretiva 97/7/CE. A «colocação no 
mercado» abrange, igualmente, a oferta 
no mercado interno de produtos derivados 
de produtos abrangidos, já colocados no 
mercado interno;

Or. en

Justificação

In conjunction with the amendments above, this definition of ‘placing on the market’ 
broadens the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the 
same time it ensures that ‘importation’ is not the triggering point but ‘placing on the internal 
market’.‘Placing on the market’ is different from ‘importation’ in a number of ways. Firstly, 
it refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are 
only in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that 
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are in storage and those that are imported for ‘use’ as opposed to marketing. ‘Placing on the 
market’ also differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also 
‘first placed’. As a consequence, producers of new products using raw materials that were 
previously imported into the European Union are subject to due diligence obligations. At the 
same time the definition ensures that not every company that sells products containing 
covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action 
of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstream supply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment after 
purchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered.The use of 
‘placing on the market’ is preferable in the context of this Regulation as there is strong legal 
precedent for ‘placing on the market’, see for instance the EU Timber Regulation, the EU 
Seals Regulation, the EU Medical Equipment Directive.

Alteração 169
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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

Or. en

Justificação

Esta definição deixou de ser necessária devido ao âmbito mais vasto do termo «recursos 
abrangidos» proposto.

Alteração 170
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta definição deixou de ser necessária devido ao âmbito mais vasto do termo «recursos 
abrangidos» proposto.

Alteração 171
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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

Or. en

Alteração 172
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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;

b) «Recursos reciclados», produtos 
destinados ao utilizador final ou produtos 
pós-consumo recuperados, ou restos de 
recursos utilizados no processo de fabrico 
de produtos, incluindo materiais em 
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excesso, obsoletos, defeituosos ou 
materiais descartados que contenham 
metais refinados ou transformados 
passíveis de ser reciclados para a 
produção de qualquer material. Os 
minerais parcialmente transformados, 
brutos, ou que sejam um subproduto de 
outro mineral não são considerados 
recursos reciclados;

Or. en

Justificação

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Alteração 173
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) «Metais reciclados», produtos 
destinados ao utilizador final ou produtos 
pós-consumo recuperados, ou restos de 
metais utilizados no processo de fabrico 
de produtos; os «metais reciclados» 
incluem materiais metálicos em excesso, 
obsoletos, defeituosos e materiais 
descartados que contenham metais 
refinados ou transformados passíveis de 
ser reciclados na produção de estanho, 
tântalo, tungsténio e/ou ouro; minerais 
parcialmente transformados, brutos, ou 
que sejam um subproduto de outro 
minério não são considerados metais 
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reciclados;

Or. en

Justificação

Em linha com o Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência para cadeias de abastecimento 
responsável de minérios provenientes de zonas de conflito e de alto risco, os metais que 
possam, razoavelmente, ser considerados reciclados estão excluídos do âmbito de aplicação 
do presente regulamento.

Alteração 174
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Cadeia de aprovisionamento em 
minerais», o conjunto de atividades, 
organizações, agentes, tecnologia, 
informação, recursos e serviços que 
intervêm no transporte e transformação dos 
minerais desde o local de extração até à 
sua incorporação no produto final;

c) «Cadeia de aprovisionamento em 
recursos», o conjunto de atividades, 
organizações, agentes, tecnologia, 
informação, recursos e serviços que 
intervêm no transporte e transformação dos 
recursos desde o local de 
aprovisionamento até à sua incorporação 
no produto final;

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito mais vasto do termo «recursos» no regulamento. Ver a 
nova definição do termo «recursos abrangidos».

Alteração 175
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) «Cadeia de aprovisionamento em 
minerais», o conjunto de atividades, 
organizações, agentes, tecnologia, 
informação, recursos e serviços que 
intervêm no transporte e transformação dos 
minerais desde o local de extração até à 
sua incorporação no produto final;

c) «Cadeia de aprovisionamento em 
recursos», o conjunto de atividades, 
organizações, agentes, tecnologia, 
informação, recursos e serviços que 
intervêm no transporte e transformação dos 
recursos desde o local de 
aprovisionamento até à sua incorporação 
no produto final;

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito mais vasto do termo «recursos» no regulamento. Ver a 
nova definição do termo «recursos abrangidos».

Alteração 176
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Cadeia de aprovisionamento em 
minerais», o conjunto de atividades, 
organizações, agentes, tecnologia, 
informação, recursos e serviços que
intervêm no transporte e transformação dos 
minerais desde o local de extração até à 
sua incorporação no produto final;

c) «Cadeia de aprovisionamento em 
recursos», o conjunto de atividades, 
organizações, agentes, tecnologia, 
informação, recursos e serviços que 
intervêm no transporte e transformação dos 
recursos abrangidos desde o local de 
extração até à sua incorporação no produto 
final; 

Or. en

Alteração 177
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) «Dever de diligência na cadeia de 
aprovisionamento», as obrigações 
aplicáveis aos operadores relativas ao 
sistema de gestão, à gestão dos riscos, às 
auditorias efetuadas por terceiros e à 
divulgação de informações, com vista a 
identificar, eliminar e comunicar 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;

Or. en

Justificação

A utilização do termo «operador» reflete o âmbito de aplicação mais alargado relativo às 
empresas e assegura que o dever de diligência nas cadeias de aprovisionamento seja 
aplicado a todas as empresas abrangidas. O termo «comunicar» destina-se a refletir as 
obrigações de publicação de relatórios já previstas no regulamento.

Alteração 178
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) «Dever de diligência na cadeia de 
aprovisionamento», as obrigações 
aplicáveis aos operadores relativas ao 
sistema de gestão, à gestão dos riscos, às 
auditorias efetuadas por terceiros e à 
divulgação de informações, com vista a 
identificar, eliminar e comunicar riscos 
existentes e potenciais associados às zonas 
de conflito e de alto risco, para prevenir 
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ou mitigar os efeitos negativos resultantes 
das suas atividades de aprovisionamento;

Or. en

Justificação

A utilização do termo «operador» reflete o âmbito de aplicação mais alargado relativo às 
empresas e assegura que o dever de diligência nas cadeias de aprovisionamento seja 
aplicado a todas as empresas abrangidas. O termo «comunicar» destina-se a refletir as 
obrigações de publicação de relatórios já previstas no regulamento.

Alteração 179
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) «Modelo de política para as cadeias 
de aprovisionamento», o modelo de 
política para as cadeias de 
aprovisionamento constante do anexo II 
do Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência;

Or. en

Justificação

Todas as referências ao modelo de política para as cadeias de aprovisionamento devem 
corresponder ao modelo de política constante do Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência. O texto adicional da proposta da Comissão é redundante, tendo sido suprimido.

Alteração 180
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-B) «Modelo de política para as cadeias 
de aprovisionamento», o modelo de 
política para as cadeias de 
aprovisionamento constante do anexo II 
do Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência;

Or. en

Justificação

Todas as referências ao modelo de política para as cadeias de aprovisionamento devem 
corresponder ao modelo de política constante do Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência. O texto adicional da proposta da Comissão é redundante, tendo sido suprimido.

Alteração 181
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Cadeia de custódia ou sistema de 
rastreabilidade da cadeia de 
aprovisionamento», o registo da sequência 
de entidades responsáveis pela guarda dos 
minerais e metais ao longo de toda a 
cadeia de aprovisionamento;

d) «Cadeia de custódia ou sistema de 
rastreabilidade da cadeia de 
aprovisionamento», o sistema utilizado 
para identificar e registar a sequência de 
entidades responsáveis pela guarda dos 
recursos ao longo de toda a cadeia de 
aprovisionamento;

Or. en

Alteração 182
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) «Cadeia de custódia ou sistema de 
rastreabilidade da cadeia de 
aprovisionamento», o registo da sequência 
de entidades responsáveis pela guarda dos 
minerais e metais ao longo de toda a 
cadeia de aprovisionamento;

d) «Cadeia de custódia ou sistema de 
rastreabilidade da cadeia de 
aprovisionamento», o sistema utilizado 
para identificar e registar a sequência de 
entidades responsáveis pela guarda dos 
recursos ao longo de toda a cadeia de 
aprovisionamento;

Or. en

Alteração 183
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Cadeia de custódia ou sistema de 
rastreabilidade da cadeia de 
aprovisionamento», o registo da sequência 
de entidades responsáveis pela guarda dos 
minerais e metais ao longo de toda a 
cadeia de aprovisionamento;

d) «Cadeia de custódia ou sistema de 
rastreabilidade da cadeia de
aprovisionamento», o sistema utilizado 
para identificar e registar a sequência de 
entidades responsáveis pela guarda dos 
recursos abrangidos ao longo de toda a 
cadeia de aprovisionamento;

Or. en

Alteração 184
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) «Plano de gestão dos riscos», o 
documento que descreve as medidas 
previstas pelo operador para fazer face 
aos riscos nas cadeias de 
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aprovisionamento identificados no artigo 
5.º, em conformidade com a sua política 
para as cadeias de aprovisionamento;

Or. en

Justificação

As alterações refletem o âmbito de empresas mais vasto e a aceção do termo «plano de 
gestão dos riscos» constante do Guia da OCDE (ver Suplemento 3T, Medida 3, B.).

Alteração 185
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) «Plano de gestão dos riscos», o 
documento que descreve as medidas 
previstas pelo operador para fazer face 
aos riscos nas cadeias de 
aprovisionamento identificados no artigo 
5.º, em conformidade com a sua política 
para as cadeias de aprovisionamento;

Or. en

Justificação

As alterações refletem o âmbito de empresas mais vasto e a aceção do termo «plano de 
gestão dos riscos» constante do Guia da OCDE (ver Suplemento 3T, Medida 3, B.).

Alteração 186
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – parágrafo 1 – alínea e)
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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 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 violações dos direitos 
das mulheres e das crianças;

Or. en

Alteração 187
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – parágrafo 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 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; a Comissão deve 
elaborar uma lista de zonas de conflito e 
de alto risco após consultar um comité 
composto por representantes dos 
Estados-Membros e da indústria;

Or. en

Alteração 188
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey



AM\1055294PT.doc 117/343 PE549.420v02-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – parágrafo 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 
conflitos armados, violência generalizada 
ou outros riscos de danos para as pessoas 
e, para este efeito, reconhece-se que:

i) os conflitos armados podem assumir 
uma pletora de formas, tais como 
conflitos de índole internacional ou 
não internacional, que possa envolver 
dois ou mais Estados, ou pode revestir a 
forma de guerras de libertação, 
insurgências, guerras civis, etc.; e

ii) as zonas de alto risco podem incluir 
zonas de instabilidade política ou 
repressão, fragilidade institucional, 
insegurança, colapso das infraestruturas 
civis e violência generalizada, que são 
frequentemente caracterizadas por abusos 
generalizados relativos aos direitos 
humanos e violações do Direito nacional 
ou internacional;

Or. en

Justificação

Por uma questão de coerência com as normas internacionais, as alterações refletem a 
definição de «zonas de conflito e de alto risco» constante do Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência.

Alteração 189
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
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Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – parágrafo 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 
conflitos armados, violência generalizada 
ou outros riscos de danos para as pessoas 
e, para este efeito, reconhece-se que:

Or. en

Alteração 190
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – parágrafo 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 em situação de conflito armado, as 
zonas frágeis em situação de pós-conflito e 
as zonas com sistemas inexistentes de 
governação e segurança, como os Estados 
desestruturados, caracterizadas por 
violações generalizadas e sistemáticas dos 
direitos humanos, como definido no 
direito internacional;

Or. en

Justificação

A definição proposta pela Comissão continua a ser vaga e pode dar azo a incerteza aquando 
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da aplicação. Por conseguinte, sugere-se, para efeitos de clareza jurídica, a alteração da 
definição.

Alteração 191
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – parágrafo 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 
conflitos armados, violência generalizada 
ou outros riscos de danos para as pessoas 
e, para este efeito, reconhece-se que: 

i) os conflitos armados podem assumir 
uma pletora de formas, tais como 
conflitos de índole internacional ou 
não internacional, que possa envolver 
dois ou mais Estados, ou pode revestir a 
forma de guerras de libertação, 
insurgências, guerras civis, etc.; e 

ii) as zonas de alto risco podem incluir 
zonas de instabilidade política ou 
repressão, fragilidade institucional, 
insegurança, colapso das infraestruturas 
civis e violência generalizada, que são 
frequentemente caracterizadas por abusos 
generalizados relativos aos direitos 
humanos e violações do Direito nacional 
ou internacional;

Or. en

Justificação

Por uma questão de coerência com as normas internacionais, as alterações refletem a 
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definição de «zonas de conflito e de alto risco» constante do Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência.

Alteração 192
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea e) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) os conflitos armados podem assumir 
uma pletora de formas, tais como 
conflitos de índole internacional ou 
não internacional, que possa envolver 
dois ou mais Estados, ou pode revestir a 
forma de guerras de libertação, 
insurgências, guerras civis, etc.; e

Or. en

Alteração 193
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea e) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) as zonas de alto risco podem incluir 
zonas de instabilidade política ou 
repressão, fragilidade institucional, 
insegurança, colapso das infraestruturas 
civis e violência generalizada, que são 
frequentemente caracterizadas por abusos 
generalizados relativos aos direitos 
humanos e violações do Direito nacional 
ou internacional;

Or. en



AM\1055294PT.doc 121/343 PE549.420v02-00

PT

Justificação

Por uma questão de coerência com as normas internacionais, as alterações refletem a 
definição de «zonas de conflito e de alto risco» constante do Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência.

Alteração 194
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «A jusante», a cadeia de 
aprovisionamento em metais desde a 
fundição ou refinaria até ao utilizador 
final;

Suprimido

Or. en

Justificação

Tendo em conta o âmbito mais amplo do termo «recursos», esta definição é redundante.
Muitos minerais e outros recursos que contribuem para o financiamento dos conflitos e para 
as violações dos direitos humanos não são fundidos ou refinados (por exemplo, o carvão). 
Sempre que adequado, os pontos de estrangulamento das cadeias de aprovisionamento, tais 
como as fundições e refinarias, serão designados por: «operadores incluídos no anexo II», 
«intervenientes incluídos no anexo II». Ver as observações sobre estas definições.

Alteração 195
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «A jusante», a cadeia de 
aprovisionamento em metais desde a 
fundição ou refinaria até ao utilizador 

Suprimido
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final;

Or. en

Justificação

Tendo em conta o âmbito mais amplo do termo «recursos», esta definição é redundante.
Muitos minerais e outros recursos que contribuem para o financiamento dos conflitos e para 
as violações dos direitos humanos não são fundidos ou refinados (por exemplo, o carvão). 
Sempre que adequado, os pontos de estrangulamento das cadeias de aprovisionamento, tais 
como as fundições e refinarias, serão designados por: «operadores incluídos no anexo I-A», 
«intervenientes incluídos no anexo I-A». Ver as observações sobre estas definições.

Alteração 196
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «A jusante», a cadeia de 
aprovisionamento em metais desde a 
fundição ou refinaria até ao utilizador 
final;

f) «A jusante», a cadeia de 
aprovisionamento em recursos desde os 
pontos de estrangulamento da 
transformação e da rastreabilidade até ao 
utilizador final;

Or. en

Alteração 197
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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 

Suprimido
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do Regulamento (CEE) n.º 2913/1992 do 
Conselho13;

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

Or. en

Justificação

Esta definição deixou de ser necessária devido à introdução e utilização dos termos 
«operador» e «colocação no mercado». Estes dois termos substituem conjunta e eficazmente 
o conceito de «importador», passando a ser o ponto gerador das obrigações previstas no 
presente regulamento.

Alteração 198
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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;

Suprimido

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

Or. en
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Justificação

Esta definição deixou de ser necessária devido à introdução e utilização dos termos 
«operador» e «colocação no mercado». Estes dois termos substituem conjunta e eficazmente 
o conceito de «importador», passando a ser o ponto gerador das obrigações previstas no 
presente regulamento.

Alteração 199
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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) «Operador», qualquer pessoa singular 
ou coletiva, que coloque pela primeira vez 
no mercado qualquer produto abrangido;

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

Or. en

Alteração 200
Joachim Schuster

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 

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

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

Or. de

Alteração 201
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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) «Operador a jusante», qualquer pessoa 
singular ou coletiva, que coloque pela 
primeira vez no mercado interno qualquer 
produto que seja composto ou que 
contenha recursos abrangidos para fins 
de distribuição ou utilização em atividades 
comerciais;

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

Or. en

Justificação

The use of the well-defined term ‘operator’ in conjunction with the term ‘firstplacing on the 
market’ broadens the scope of companies subject to obligations contained in this regulation. 
Placing on the market’ differs fromimportation in the very important way that products newly 
manufactured in theEuropean Union and then marketed on the internal market, are also 
‘firstplaced’. At the same time the definition ensures that not every companythat sells 
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products containing covered resources are subject to due diligenceobligation. The relevant 
criteria is the action of first placing on the internal market. This ensures that obligations are 
confined to companies that make supply decisions with a certain degree of power and 
influence over the upstreamsupply chain. Small corner shops selling headphones and other 
equipment afterpurchasing them from an EU based company, for instance, would not be 
covered.

Alteração 202
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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) «Operador», qualquer pessoa singular 
ou coletiva, que coloque pela primeira vez 
no mercado minerais ou metais abrangidos 
pelo presente regulamento;

g-A) «Colocação no mercado», o 
fornecimento, pela primeira vez, por 
qualquer via, independentemente da 
técnica de venda utilizada, de produtos no 
mercado interno para distribuição ou 
utilização no âmbito de uma atividade 
comercial, a título oneroso ou gratuito, 
incluindo o fornecimento através de 
comunicação à distância, como definido 
na Diretiva 97/7/CE. A «colocação no 
mercado» abrange, igualmente, a oferta 
no mercado interno de produtos derivados 
de minerais ou metais abrangidos pelo 
presente regulamento, já colocados no 
mercado interno;

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

Or. en
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Alteração 203
Daniel Caspary

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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 estabelecida na União em cujo 
nome a declaração aduaneira é 
apresentada (importador registado) para a 
introdução física no território aduaneiro 
da União de minerais ou metal 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;

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

Or. en

Alteração 204
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea g-A) (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

g-A) «Metais reciclados», produtos 
destinados ao utilizador final, produtos 
pós-consumo recuperados ou resíduos de 
metais transformados provenientes do 
fabrico de produtos. Os metais reciclados 
incluem materiais metálicos avançados, 
obsoletos, defeituosos e descartados que 
contenham metais refinados ou 
transformados passíveis de serem 
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reciclados para produzir estanho, 
tungsténio, tântalo e ouro. Os minerais 
brutos, parcialmente transformados ou 
que sejam um subproduto de outro 
mineral não são considerados metais 
reciclados;

Or. it

Alteração 205
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) «Produtos abrangidos», todos os 
recursos e produtos abrangidos que sejam 
compostos ou contenham recursos 
abrangidos [Nota: ver c. abaixo para 
definição];

Or. en

Alteração 206
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) «Colocação no mercado», o 
fornecimento, pela primeira vez, por 
qualquer via, independentemente da 
técnica de venda utilizada, de produtos no 
mercado interno para distribuição ou 
utilização no âmbito de uma atividade 
comercial, a título oneroso ou gratuito, 
incluindo o fornecimento através de 
comunicação à distância, como definido 
na Diretiva 97/7/CE; a «colocação no 
mercado» abrange, igualmente, a oferta 
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no mercado interno de produtos derivados 
de produtos abrangidos, já colocados no 
mercado interno;

Or. en

Alteração 207
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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;

Suprimido

Or. en

Justificação

Os conceitos de «importador responsável» e «autocertificação» são redundantes quando as 
empresas estão sujeitas a requisitos obrigatórios.

Alteração 208
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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;

Suprimido

Or. en
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Justificação

Os conceitos de «importador responsável» e «autocertificação» são redundantes quando as 
empresas estão sujeitas a requisitos obrigatórios.

Alteração 209
Joachim Schuster

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;

Suprimido

Or. de

Alteração 210
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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 que opte por autodeclarar-se 
em conformidade com as regras 
estabelecidas no presente regulamento;

Or. en

Justificação

Para efeitos do presente regulamento, «autodeclaração» é um termo mais adequado do que 
«autocertificação».
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Alteração 211
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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) «A montante», a cadeia de 
aprovisionamento em recursos naturais 
desde os locais de aprovisionamento até 
aos pontos de estrangulamento finais de 
transformação e rastreabilidade;

Or. en

Alteração 212
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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) «Operador responsável», qualquer 
operador que se autocertifique em 
conformidade com as regras estabelecidas 
no presente regulamento;

Or. en

Alteração 213
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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 

Suprimido
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efetuadas por terceiros e à divulgação de 
informações, como estabelecidas no 
presente regulamento;

Or. en

Justificação

A definição de autocertificação é agora redundante.

Alteração 214
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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;

Suprimido

Or. en

Justificação

A definição de autocertificação é agora redundante.

Alteração 215
Joachim Schuster

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

Suprimido

Or. de

Alteração 216
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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) «Autodeclaração», 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;

Or. en

Justificação

Para efeitos do presente regulamento, «autodeclaração» é um termo mais adequado do que 
«autocertificação».

Alteração 217
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea i)
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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) «Interveniente a montante», qualquer 
pessoa singular ou coletiva que opere 
num ponto de estrangulamento de 
transformação e rastreabilidade numa 
cadeia de aprovisionamento em recursos, 
tais como fundições, refinarias e bolsas de 
matérias-primas;

Or. en

Justificação

O Guia da OCDE determina que as obrigações de dever de diligência mais importantes se 
encontram nos denominados pontos de estrangulamento, tais como fundições, refinarias, etc. 
Esta definição abrange as empresas que se encontram nesses pontos de estrangulamento de 
forma generalizada. Por outro lado, a definição de operador a montante faz referência a 
estas empresas quando importam para a UE. A proposta da Comissão tratava todos os 
importadores de matérias-primas da mesma forma, independentemente de serem pontos de 
estrangulamento ou meros comerciantes. Havia, pois, o risco de tratar algumas empresas a 
jusante como empresas a montante.

Alteração 218
Daniel Caspary

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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) «Autocertificação», o ato mediante o 
qual um importador declara respeitar as 
obrigações relativas ao sistema de gestão, à 
gestão dos riscos, à avaliação da 
conformidade efetuada por terceiros e à 
divulgação de informações, como 
estabelecidas no presente regulamento;

(Esta alteração aplica-se à integralidade 
do texto em apreço. A sua adoção impõe 
adaptações técnicas em todo o texto).

Or. en
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Justificação

Para agilizar o processo legislativo, esta alteração introduz uma ideia proposta pelos Países 
Baixos que está atualmente a ser debatida no Conselho. Para permitir o debate antecipado 
desta proposta e respetiva tomada de posição por parte desta instituição, apresenta-se aqui a 
referida alteração.

Alteração 219
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) «Operador a montante», qualquer 
interveniente a montante, que coloque 
pela primeira vez no mercado interno 
qualquer recurso abrangido para fins de 
distribuição ou utilização em atividades 
comerciais;

Or. en

Alteração 220
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) «Mecanismo de reclamação», 
mecanismo que permite alertar 
precocemente para riscos eventuais, através 
do qual qualquer parte interessada ou 
denunciante pode expressar preocupações 
relativas às condições de extração, 
comercialização, tratamento ou exportação 
de minerais em zonas de conflito e de alto 
risco;

j) «Mecanismo de reclamação», 
mecanismo que permite alertar 
precocemente para riscos eventuais, através 
do qual qualquer parte interessada ou 
denunciante pode expressar preocupações 
relativas às condições de 
aprovisionamento, comercialização, 
tratamento ou exportação de recursos, no 
que se refere aos recursos provenientes de 
zonas de conflito e de alto risco;
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Or. en

Justificação

As alterações refletem o âmbito mais vasto do termo «recursos» no regulamento.

Alteração 221
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) «Mecanismo de reclamação», 
mecanismo que permite alertar 
precocemente para riscos eventuais, através 
do qual qualquer parte interessada ou 
denunciante pode expressar preocupações 
relativas às condições de extração, 
comercialização, tratamento ou exportação 
de minerais em zonas de conflito e de alto 
risco;

j) «Mecanismo de reclamação», 
mecanismo que permite alertar 
precocemente para riscos eventuais, através 
do qual qualquer parte interessada ou 
denunciante pode expressar preocupações 
relativas às condições de 
aprovisionamento, comercialização, 
tratamento ou exportação de recursos, no 
que se refere aos recursos provenientes de 
zonas de conflito e de alto risco;

Or. en

Justificação

As alterações refletem o âmbito mais vasto do termo «recursos» no regulamento.

Alteração 222
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) «Mecanismo de reclamação», j) «Mecanismo de reclamação», 
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mecanismo que permite alertar 
precocemente para riscos eventuais, através 
do qual qualquer parte interessada ou 
denunciante pode expressar preocupações 
relativas às condições de extração, 
comercialização, tratamento ou exportação 
de minerais em zonas de conflito e de alto 
risco;

mecanismo que permite alertar 
precocemente para riscos eventuais, através 
do qual qualquer parte interessada ou 
denunciante pode expressar preocupações 
relativas às condições de extração, 
comercialização, tratamento ou exportação 
de recursos, no que se refere aos recursos 
provenientes de zonas de conflito e de alto 
risco;

Or. en

Alteração 223
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) «Operador do anexo II», qualquer 
operador do tipo identificado no anexo II;

Or. en

Justificação

A proposta centra-se apenas nas fundições e refinarias. Com vista a assegurar que os deveres 
de diligência nas cadeias de aprovisionamento previstas no presente regulamento se 
apliquem efetivamente também a cadeias de aprovisionamento com pontos de 
estrangulamento que não fundições e refinarias, é necessário possibilitar o adicionamento de 
novos operadores que sejam pontos de estrangulamento, logo que disponíveis. Deste modo, a 
presente alteração baseia-se numa lista desses operadores constante de um anexo (anexo II) 
e designa-os por operadores do anexo II.

Alteração 224
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea j-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

j-A) «Operador do anexo I-A», qualquer 
operador do tipo identificado no anexo I-
A;

Or. en

Justificação

A proposta centra-se apenas nas fundições e refinarias. Com vista a assegurar que os deveres 
de diligência nas cadeias de aprovisionamento previstas no presente regulamento se 
apliquem efetivamente também a cadeias de aprovisionamento com pontos de 
estrangulamento que não fundições e refinarias, é necessário possibilitar o adicionamento de 
novos operadores que sejam pontos de estrangulamento, logo que disponíveis. Deste modo, a 
presente alteração baseia-se numa lista desses operadores constante de um anexo (anexo I-A) 
e designa-os por operadores do anexo I-A.

Alteração 225
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-B) «Interveniente incluído no anexo I-
A», qualquer pessoa singular ou coletiva, 
tal como identificada no anexo I-A;

Or. en

Justificação

Esta definição abarca todas as pessoas que constituam pontos de estrangulamento nas 
cadeias de aprovisionamento em recursos abrangidos. Inclui fundições e refinarias mundiais 
e outros pontos de estrangulamento das cadeias de aprovisionamento enumerados no anexo 
II, sendo diferente da definição dos «operadores incluídos no anexo II». A definição assegura 
que determinadas obrigações a jusante digam respeito a todos os intervenientes globais 
incluídos no anexo II. Estas obrigações exigem a identificação de todos os atores do anexo II 
a nível mundial, e não apenas dos estabelecidos na UE.



AM\1055294PT.doc 139/343 PE549.420v02-00

PT

Alteração 226
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-B) «Interveniente incluído no anexo I-
A», qualquer pessoa singular ou coletiva, 
tal como identificada no anexo I-A;

Or. en

Justificação

Esta definição abarca todas as pessoas que constituam pontos de estrangulamento nas 
cadeias de aprovisionamento em recursos abrangidos. Inclui fundições e refinarias mundiais 
e outros pontos de estrangulamento das cadeias de aprovisionamento enumerados no anexo 
I-A, sendo diferente da definição dos «operadores incluídos no anexo I-A». A definição 
assegura que determinadas obrigações a jusante digam respeito a todos os intervenientes 
globais incluídos no anexo I-A. Estas obrigações exigem a identificação de todos os 
intervenientes do anexo I-A a nível mundial, e não apenas dos estabelecidos na UE.

Alteração 227
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea j-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-C) «Interveniente responsável do anexo 
II», qualquer interveniente do anexo II 
em conformidade com o presente 
regulamento ou com o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência que tenha 
apresentado os relatórios auditados 
previstos no artigo 6.º junto de uma 
autoridade de um Estado-Membro nos 
termos do artigo 7.º, n.º 3, ou do artigo 7.º, 
n.º 7;
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Or. en

Justificação

Todas as referências a «fundições ou refinarias responsáveis» foram substituídas por 
«intervenientes responsáveis incluídos no anexo II». Ver as observações sobre o termo 
«interveniente responsável do anexo II» e o artigo 8.º infra.

Alteração 228
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea j-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-C) «Interveniente responsável do anexo 
I-A», qualquer interveniente do anexo I-A 
em conformidade com o presente 
regulamento ou com o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência que tenha 
apresentado os relatórios auditados 
previstos no artigo 6.º junto de uma 
autoridade de um Estado-Membro nos 
termos do artigo 7.º, n.º 3, ou do artigo 7.º, 
n.º 6;

Or. en

Justificação

Todas as referências a «fundições ou refinarias responsáveis» foram substituídas por 
«intervenientes responsáveis incluídos no anexo I-A». Ver as observações sobre o termo 
«interveniente responsável do anexo I-A» e o artigo 8.º infra.

Alteração 229
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea j-D) (nova)



AM\1055294PT.doc 141/343 PE549.420v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

j-D) «Sigilo comercial e outras 
considerações relativas à concorrência», 
informações sobre preços e relações com 
fornecedores, sem prejuízo da evolução da 
interpretação posterior;

Or. en

Justificação

Este termo deve ser definido para evitar incertezas. A definição utilizada é a definição 
constante do Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência.

Alteração 230
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea j-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-D) «Sigilo comercial e outras 
considerações relativas à concorrência», 
informações sobre preços e relações com 
fornecedores, sem prejuízo da evolução da 
interpretação posterior;

Or. en

Justificação

Este termo deve ser definido para evitar incertezas. A definição utilizada é a definição 
constante do Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência.

Alteração 231
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) «Modelo de política para as cadeias de 
aprovisionamento», modelo 
correspondente ao anexo II do Guia da 
OCDE sobre o Dever de Diligência, 
identificando os riscos, com importantes 
efeitos negativos, que podem estar 
associados à extração, ao comércio, ao 
tratamento e à exportação de minerais 
provenientes de zonas de conflito e de alto 
risco;

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração devida à alteração da ordem.

Alteração 232
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) «Modelo de política para as cadeias de 
aprovisionamento», modelo 
correspondente ao anexo II do Guia da 
OCDE sobre o Dever de Diligência, 
identificando os riscos, com importantes 
efeitos negativos, que podem estar 
associados à extração, ao comércio, ao 
tratamento e à exportação de minerais 
provenientes de zonas de conflito e de alto 
risco;

Suprimido

Or. en
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Justificação

Alteração devida à alteração da ordem.

Alteração 233
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) «Modelo de política para as cadeias de 
aprovisionamento», modelo 
correspondente ao anexo II do Guia da 
OCDE sobre o Dever de Diligência, 
identificando os riscos, com importantes 
efeitos negativos, que podem estar 
associados à extração, ao comércio, ao 
tratamento e à exportação de minerais 
provenientes de zonas de conflito e de alto 
risco;

k) «Modelo de política para as cadeias de 
aprovisionamento», o modelo de política 
para as cadeias de aprovisionamento 
constante do anexo II do Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência;

Or. en

Alteração 234
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Plano de gestão dos riscos», o 
documento que descreve as medidas 
previstas pelos importadores para fazer 
face aos riscos identificados nas cadeias 
de aprovisionamento, com base no 
anexo III do Guia da OCDE sobre o 
Dever de Diligência14;

Suprimido

__________________
14 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
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from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Justificação

Alteração devida à alteração da ordem.

Alteração 235
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Plano de gestão dos riscos», o 
documento que descreve as medidas 
previstas pelos importadores para fazer 
face aos riscos identificados nas cadeias 
de aprovisionamento, com base no 
anexo III do Guia da OCDE sobre o 
Dever de Diligência14;

Suprimido

__________________
14 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.

Or. en

Justificação

Alteração devida à alteração da ordem.
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Alteração 236
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Plano de gestão dos riscos», o 
documento que descreve as medidas 
previstas pelos importadores para fazer 
face aos riscos identificados nas cadeias de 
aprovisionamento, com base no anexo III 
do Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência14;

l) «Plano de gestão dos riscos», o 
documento que descreve as medidas 
previstas pelos operadores para fazer face 
aos riscos nas cadeias de aprovisionamento 
identificados nos termos do artigo 5.º, 
alínea a), em conformidade com o 
anexo III do Guia da OCDE sobre o Dever 
de Diligência14;

__________________ __________________
14 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.

14 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.

Or. en

Alteração 237
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Plano de gestão dos riscos», o 
documento que descreve as medidas 
previstas pelos importadores para fazer 
face aos riscos identificados nas cadeias de 
aprovisionamento, com base no anexo III 
do Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência14;

l) «Plano de gestão dos riscos», o 
documento que descreve as medidas 
previstas pelos operadores para fazer face 
aos riscos identificados nas cadeias de 
aprovisionamento, com base no anexo III 
do Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência14;
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__________________ __________________
14 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.

14 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.

Or. en

Alteração 238
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

n) «A montante», a cadeia de 
aprovisionamento em minerais desde o 
local de extração até à fundição ou 
refinaria, inclusive;

Suprimido

Or. en

Justificação

Tendo em conta o âmbito mais amplo do termo «recursos», esta definição é redundante. 
Muitos minerais e outros recursos que contribuem para o financiamento dos conflitos e para 
as violações dos direitos humanos não são fundidos ou refinados (por exemplo, o carvão). 
Sempre que adequado, os pontos de estrangulamento das cadeias de aprovisionamento, tais 
como as fundições e refinarias, serão designados por: «operadores incluídos no anexo II», 
«intervenientes incluídos no anexo II».

Alteração 239
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea n)
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Texto da Comissão Alteração

n) «A montante», a cadeia de 
aprovisionamento em minerais desde o 
local de extração até à fundição ou 
refinaria, inclusive;

Suprimido

Or. en

Justificação

Tendo em conta o âmbito mais amplo do termo «recursos», esta definição é redundante. 
Muitos minerais e outros recursos que contribuem para o financiamento dos conflitos e para 
as violações dos direitos humanos não são fundidos ou refinados (por exemplo, o carvão). 
Sempre que adequado, os pontos de estrangulamento das cadeias de aprovisionamento, tais 
como as fundições e refinarias, serão designados por: «operadores incluídos no anexo I-A», 
«intervenientes incluídos no anexo I-A».

Alteração 240
Joachim Schuster

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 aos importadores 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 comunicação das
informações às autoridades competentes 
dos Estados-Membros, 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;

Or. de
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Alteração 241
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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 aos operadores, relativas ao 
sistema de gestão, à gestão dos riscos, às 
auditorias efetuadas por terceiros e à 
divulgação de informações, conforme o 
caso, com vista a identificar, eliminar e 
comunicar 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;

Or. en

Alteração 242
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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 aos operadores 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;
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Or. en

Alteração 243
Marielle de Sarnez

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

Texto da Comissão Alteração

p) «Fundições ou refinarias responsáveis»: 
as fundições ou refinarias da cadeia de 
aprovisionamento de um importador 
responsável;

p) «Fundições ou refinarias»: as fundições 
ou refinarias da cadeia de 
aprovisionamento de um importador 
responsável;

Or. fr

Justificação

As fundições e refinarias europeias aplicam obrigatoriamente o regulamento.

Alteração 244
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

p) «Fundições ou refinarias 
responsáveis», as fundições ou refinarias 
da cadeia de aprovisionamento de um 
importador responsável;

p) «Interveniente a montante 
responsável», qualquer interveniente a 
montante que cumpra o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência e tenha 
apresentado relatórios de auditoria em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 3, ou 
artigo 7.º, n.º 7;

Or. en

Alteração 245
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

p) «Fundições ou refinarias responsáveis», 
as fundições ou refinarias da cadeia de 
aprovisionamento de um importador 
responsável;

p) «Fundições ou refinarias responsáveis», 
as fundições ou refinarias da cadeia de 
aprovisionamento de um operador 
responsável;

Or. en

Alteração 246
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea p-A) (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

p-A) «Microempresa», uma empresa que 
emprega menos de 10 pessoas e cujo 
volume de negócios anual ou balanço 
total anual não excede 2 milhões de euros 
nos termos da Recomendação 
2003/361/CE da Comissão1-A;

_______________
1-A Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa 
à definição de micro, pequenas e médias 
empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

Or. it

Alteração 247
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea q)
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Texto da Comissão Alteração

q) «Autoridades competentes dos 
Estados-Membros», uma ou várias 
autoridades designadas com competências 
no domínio da auditoria e conhecimentos 
no que se refere às matérias-primas e aos 
processos industriais.

q) «Autoridade competente ao nível da 
UE», a autoridade ao nível da UE 
designada com competências no domínio 
da auditoria e conhecimentos no que se 
refere às matérias-primas e aos processos 
industriais.

Or. en

Alteração 248
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

q) «Autoridades competentes dos 
Estados-Membros», uma ou várias 
autoridades designadas com competências 
no domínio da auditoria e conhecimentos 
no que se refere às matérias-primas e aos 
processos industriais.

q) «Autoridades competentes dos 
Estados-Membros», uma ou várias 
autoridades designadas com competências 
no domínio da auditoria e conhecimentos 
no que se refere às matérias-primas e aos 
processos industriais, bem como aos 
direitos humanos, incluindo a 
importância de defender as vidas das 
mulheres e crianças nas zonas de conflito 
e de alto risco.

Or. en

Alteração 249
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

q) «Autoridades competentes dos 
Estados-Membros», uma ou várias 

q) «Autoridades competentes dos 
Estados-Membros», uma ou várias 
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autoridades designadas com competências 
no domínio da auditoria e conhecimentos 
no que se refere às matérias-primas e aos 
processos industriais.

autoridades designadas com competências 
no domínio da auditoria e inspeção, e 
conhecimentos no que se refere às 
matérias-primas e aos processos 
industriais.

Or. en

Alteração 250
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

q) «Autoridades competentes dos 
Estados-Membros», uma ou várias 
autoridades designadas com competências 
no domínio da auditoria e conhecimentos 
no que se refere às matérias-primas e aos 
processos industriais.

q) «Autoridades competentes dos 
Estados-Membros», uma ou várias 
autoridades designadas com competências 
no domínio da auditoria e inspeção, e 
conhecimentos no que se refere às 
matérias-primas e aos processos 
industriais.

Or. en

Alteração 251
Joachim Schuster

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

Texto da Comissão Alteração

q) «Autoridades competentes dos 
Estados-Membros», uma ou várias 
autoridades designadas com competências 
no domínio da auditoria e conhecimentos 
no que se refere às matérias-primas e aos 
processos industriais.

q) «Autoridades competentes dos 
Estados-Membros», uma autoridade 
designada à qual os importadores devem 
apresentar as provas do cumprimento do 
presente regulamento.

Or. de
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Alteração 252
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea q-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

q-A) ««Sigilo comercial e outras 
considerações relativas à concorrência», 
informações sobre preços e relações com 
fornecedores, sem prejuízo da evolução da 
interpretação posterior; todas as 
informações serão divulgadas a qualquer 
mecanismo institucionalizado, regional 
ou global, que funcione ao abrigo de um 
mandato para recolher e tratar 
informações sobre minerais provenientes 
de zonas de conflito e de alto risco.

Or. en

Alteração 253
Daniel Caspary

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea q-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

q-A) «Regime industrial», uma 
combinação de procedimentos, 
instrumentos ou mecanismos voluntários 
em matéria de dever de diligência nas 
cadeias de aprovisionamento 
desenvolvidos e supervisionados pelas 
associações industriais pertinentes, 
incluindo avaliações da conformidade 
realizadas por terceiros;

Or. en
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Alteração 254
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea q-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

q-A) «Metais reciclados», produtos 
destinados ao utilizador final ou produtos 
pós-consumo recuperados, ou restos de 
metais utilizados no processo de fabrico 
de produtos; os «metais reciclados» 
incluem materiais metálicos em excesso, 
obsoletos, defeituosos e materiais 
descartados que contenham metais 
refinados ou transformados passíveis de 
ser reciclados na produção de estanho, 
tântalo, tungsténio e/ou ouro; minerais 
parcialmente transformados, brutos, ou 
que sejam um subproduto de outro 
minério não são considerados metais 
reciclados;

Or. en

Alteração 255
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea q-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

q-B) «Microempresa», segundo a 
definição que consta da recomendação da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa 
à definição de micro, pequenas e médias 
empresas C (2003) 1422, uma empresa 
que emprega menos de 10 pessoas e cujo 
volume de negócios anual e/ou balanço 
total anual não excede 2 milhões de 
euros.

Or. en



AM\1055294PT.doc 155/343 PE549.420v02-00

PT

Alteração 256
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea q-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

q-B) «Regime industrial», uma 
combinação de procedimentos, 
instrumentos ou mecanismos em matéria 
de dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento desenvolvidos e 
supervisionados pelas associações 
industriais pertinentes, incluindo 
auditorias realizadas por terceiros;

Or. en

Alteração 257
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea q-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

q-C) «Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência», o Guia da OCDE sobre o 
dever de diligência para cadeias de 
abastecimento responsável de minérios 
provenientes de zonas de conflito e de alto 
risco: 2.ª edição, Publicações OCDE 
(2013), incluindo todas as decisões do 
Conselho, todos os anexos e suplementos, 
bem como as respetivas alterações ou 
substituições periódicas.

Or. en
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Alteração 258
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Autocertificação enquanto importador 
responsável

Obrigações dos operadores 

Or. en

Alteração 259
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Autocertificação enquanto importador 
responsável

Obrigações dos operadores 

Or. en

Alteração 260
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Autocertificação enquanto importador 
responsável

Processo de definição de regiões de
conflito

Or. de
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Alteração 261
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Autocertificação enquanto importador 
responsável

Autodeclaração enquanto importador 
responsável

Or. en

Justificação

Para efeitos do presente regulamento, «autodeclaração» é um termo mais adequado do que 
«autocertificação».

Alteração 262
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Autocertificação enquanto importador 
responsável

Obrigações flexíveis dos operadores

Or. en

Alteração 263
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Autocertificação enquanto importador 
responsável

Autocertificação enquanto operador 
responsável
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Or. en

Alteração 264
Paul Rübig, Othmar Karas

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 pode autocertificar-se 
enquanto importador responsável, desde 
que declare à autoridade competente ao 
nível da UE 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.

Or. en

Alteração 265
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

1. De acordo com o Guia da OCDE sobre 
o Dever de Diligência, os operadores 
devem tomar todas as medidas razoáveis e 
envidar esforços de boa-fé para 
cumprirem as suas obrigações em matéria 
de dever de diligência nos termos dos 
artigos 4.º e 5.º. Todos os operadores 
devem garantir a realização de melhorias 
progressivas, mensuráveis e atempadas no 
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regulamento. Essa declaração deve conter 
documentação que confirme o 
cumprimento das obrigações pelo 
importador, incluindo os resultados das 
auditorias independentes realizadas por 
terceiros.

cumprimento das referidas obrigações. O 
caráter e a dimensão do dever de 
diligência adequado dependem de 
circunstâncias individuais e de fatores 
como a posição do operador na cadeia de 
aprovisionamento, a sua dimensão, o 
local onde desenvolve as suas atividades, 
a situação num determinado país, o setor 
e a natureza dos produtos ou serviços 
oferecidos.

Or. en

Justificação

A nova forma do n.º 1 reflete a formulação utilizada no Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência, designadamente a expectativa de que as empresas realizem melhorias 
mensuráveis e progressivas no exercício do dever de diligência.

Alteração 266
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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. De acordo com o Guia da OCDE sobre 
o Dever de Diligência, os operadores 
devem tomar todas as medidas razoáveis e 
envidar esforços de boa-fé para 
cumprirem as suas obrigações em matéria 
de dever de diligência nos termos dos 
artigos 4.º e 5.º. Todos os operadores 
devem garantir a realização de melhorias 
progressivas, mensuráveis e atempadas no 
cumprimento das referidas obrigações. O 
caráter e a dimensão do dever de 
diligência adequado dependem de 
circunstâncias individuais e de fatores 
como a posição do operador na cadeia de 
aprovisionamento, a sua dimensão, o 
local onde desenvolve as suas atividades, 
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a situação num determinado país, o setor 
e a natureza dos produtos ou serviços 
oferecidos.

Or. en

Justificação

A nova forma do n.º 1 reflete a formulação utilizada no Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência, designadamente a expectativa de que as empresas realizem melhorias 
mensuráveis e progressivas no exercício do dever de diligência.

Alteração 267
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

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 pode autodeclarar-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.

Or. en

Justificação

Para efeitos do presente regulamento, «autodeclaração» é um termo mais adequado do que 
«autocertificação».
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Alteração 268
Ramon Tremosa i Balcells

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 deve 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.

Or. en

Alteração 269
Joachim Schuster

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 

1. A definição de novas «regiões de 
conflito» surge no diálogo entre a 
Comissão Europeia, o Parlamento 
Europeu, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros e intervenientes da 
sociedade civil.
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auditorias independentes realizadas por 
terceiros.

Or. de

Alteração 270
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. Os operadores devem tomar medidas 
razoáveis e fazer esforços de boa-fé para 
cumprir as obrigações em matéria de 
dever de diligência decorrentes dos artigos 
4.º e 5.º. Todos os operadores devem 
garantir a realização de melhorias 
progressivas, mensuráveis e atempadas no 
cumprimento das referidas obrigações. O 
caráter e a dimensão do dever de 
diligência adequado dependem de 
circunstâncias individuais e de fatores 
como a posição do operador na cadeia de 
aprovisionamento, a sua dimensão, o 
local onde desenvolve as suas atividades, 
a situação num determinado país, o setor 
e a natureza dos produtos ou serviços 
oferecidos. Deve ser dada especial 
atenção à situação dos operados a jusante 
de micro, pequena e média dimensão.

Or. en

Justificação

Trata-se de algo particularmente relevante para as micro, pequenas e médias empresas e 
deve ser lidas em conjunto com as alterações dos artigos 4.º e 5.º.
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Alteração 271
Pablo Zalba Bidegain

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 operador de minerais ou 
metais abrangidos pelo presente 
regulamento deve autocertificar-se 
enquanto operador 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 
operador, incluindo os resultados das 
auditorias independentes realizadas por 
terceiros.

Or. en

Alteração 272
Alessia Maria Mosca

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

As microempresas que pretendam 
autocertificar-se como importadores 
responsáveis devem respeitar as 
indicações enumeradas nos artigos 
seguintes, mas estão isentas das 
obrigações previstas no artigo 4.º, alínea 
f), subalíneas iv) e v), e alínea g), 
subalíneas v) e vi), no artigo 5.º, alínea b), 
e no artigo 7.º, n.os 2 e 3.

Or. it
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Alteração 273
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 274
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 275
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 276
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A autoridade competente ao nível da 
UE deve realizar controlos 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.

Or. en

Alteração 277
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A

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

As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem realizar 
controlos, com vista a garantir que os 
importadores 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.

Or. de

Alteração 278
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem realizar controlos 
apropriados ex post, com vista a garantir 
que os importadores responsáveis 
autodeclarados 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.

Or. en

Justificação

Para efeitos do presente regulamento, «autodeclaração» é um termo mais adequado do que 
«autocertificação».
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Alteração 279
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem realizar controlos 
apropriados ex post, com vista a garantir 
que os operadores 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.

Or. en

Alteração 280
Nicola Danti

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

As microempresas estão excluídas do 
âmbito de aplicação e das obrigações do 
presente regulamento.

Or. it

Alteração 281
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
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Qualquer importador de produtos que 
contenham minerais e metais abrangidos 
pelo presente regulamento deve 
demonstrar perante a autoridade 
competente do Estado-Membro que os
minerais e metais presentes nos produtos 
importados cumprem os requisitos deste 
regulamento. A prova de certificação nos 
termos da Lei «Dodd-Frank» deve ser 
reconhecida para os efeitos do presente 
artigo.

Or. de

Alteração 282
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

Cada operador, em conformidade com o 
Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência:

Or. en

Justificação

A referência a «operador» reflete o âmbito mais alargado relativo às empresas. A expressão 
«em conformidade com o Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência» é necessária para 
assegurar que os detalhes estabelecidos no Guia sejam incorporados no regulamento e que 
os operadores cumpram as normas do referido Guia.

Alteração 283
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

Cada operador, em conformidade com o 
Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência:

Or. en

Justificação

A referência a «operador» reflete o âmbito mais alargado relativo às empresas. A expressão 
«em conformidade com o Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência» é necessária para 
assegurar que os detalhes estabelecidos no Guia sejam incorporados no regulamento e que 
os operadores cumpram as normas do referido Guia.

Alteração 284
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

O importador de minerais ou metais 
abrangidos pelo presente regulamento:

Or. de

Alteração 285
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

Cada operador a montante, em 
conformidade com o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência:
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Or. en

Justificação

Todas as alterações do artigo 4.º visam refletir o âmbito alargado das empresas, 
assegurando simultaneamente que apenas os operadores a montante estão sujeitos às 
obrigações a montante, em linha com o Guia da OCDE, e que as empresas a jusante só estão 
sujeitas às obrigações a jusante flexíveis e adequadas.

Alteração 286
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 287
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – 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 
conflito e de alto risco;

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 
conflito e de alto risco, bem como as 
principais medidas tomadas para evitar o 
financiamento de atividades ilícitas que 
possam conduzir a violações dos direitos 
humanos e à exploração de mulheres e 
crianças e violência contra as mesmas;
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Or. en

Alteração 288
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – 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 
conflito e de alto risco;

a) Adota e comunica claramente aos 
fornecedores e ao público a política 
adotada para a sua cadeia de 
aprovisionamento em recursos abrangidos 
potencialmente provenientes de zonas de 
conflito e de alto risco;

Or. en

Justificação

As alterações refletem o âmbito de aplicação mais alargado relativo aos recursos. Ver a 
definição do termo «recursos abrangidos» supra.

Alteração 289
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – 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 
conflito e de alto risco;

a) Adota e comunica claramente aos 
fornecedores e ao público a política 
adotada para a sua cadeia de 
aprovisionamento em recursos abrangidos 
potencialmente provenientes de zonas de 
conflito e de alto risco;

Or. en
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Justificação

As alterações refletem o âmbito de aplicação mais alargado relativo aos recursos. Ver a 
definição do termo «recursos abrangidos» supra.

Alteração 290
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – 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 
conflito e de alto risco;

a) Comprova perante a autoridade 
competente de um Estado-Membro o 
cumprimento do seu dever de diligência 
em toda a cadeia de aprovisionamento a 
jusante da fundição ou refinaria 
relativamente aos minerais e metais 
potencialmente provenientes de zonas de 
conflito e de alto risco e comunica 
claramente este cumprimento ao público;

Or. de

Alteração 291
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – 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 
conflito e de alto risco;

a) Adota e comunica clara e 
sistematicamente aos fornecedores e ao 
público a política adotada para a sua cadeia 
de aprovisionamento em recursos 
abrangidos potencialmente provenientes 
de zonas de conflito e de alto risco;

Or. en
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Alteração 292
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Incorpora na política adotada para a sua 
cadeia de aprovisionamento, os princípios 
que devem presidir à execução do dever de 
diligência em conformidade com os 
princípios enunciados no modelo de 
política para as cadeia de aprovisionamento 
do anexo II do Guia da OCDE sobre o 
Dever de Diligência;

b) Incorpora na política adotada para a sua 
cadeia de aprovisionamento, os princípios 
que devem presidir à execução do dever de 
diligência em conformidade com os 
princípios enunciados no modelo de 
política para as cadeia de 
aprovisionamento;

Or. en

Justificação

Ver a alteração à definição de «modelo de política para as cadeias de aprovisionamento». A 
referência ao anexo II do Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência é agora redundante.

Alteração 293
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Incorpora na política adotada para a sua 
cadeia de aprovisionamento, os princípios 
que devem presidir à execução do dever de 
diligência em conformidade com os 
princípios enunciados no modelo de 
política para as cadeia de aprovisionamento 
do anexo II do Guia da OCDE sobre o 
Dever de Diligência;

b) Incorpora na política adotada para a sua 
cadeia de aprovisionamento, os princípios 
que devem presidir à execução do dever de 
diligência em conformidade com os 
princípios enunciados no modelo de 
política para as cadeia de 
aprovisionamento;

Or. en
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Justificação

Ver a alteração à definição de «modelo de política para as cadeias de aprovisionamento». A 
referência ao anexo II do Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência é agora redundante.

Alteração 294
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 4.º – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Estrutura o seu sistema de gestão interna 
de modo a favorecer o exercício do dever 
de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, encarregando quadros 
superiores de supervisionar o processo 
relativo a esse exercício e mantendo os 
respetivos registos durante um período 
mínimo de cinco anos;

c) Estrutura o seu sistema de gestão interna 
de modo a favorecer o exercício do dever 
de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, designadamente 
encarregando quadros superiores de 
supervisionar o processo relativo a esse 
exercício e mantendo os respetivos registos 
durante um período mínimo de dez anos;

Or. en

Justificação

A inclusão da palavra «designadamente» visa assegurar que os detalhes estabelecidos no 
Guia sejam incorporados. As empresas devem estruturar os seus sistemas de gestão interna 
de outras formas, e não apenas encarregando quadros superiores da supervisão do processo. 
Por exemplo, ver o Suplemento sobre o estanho, o tântalo e o tungsténio, Medida 1.B. 
(página 45). A alteração para 10 anos reflete os requisitos de outros regulamentos.

Alteração 295
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 4.º – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Estrutura o seu sistema de gestão interna 
de modo a favorecer o exercício do dever 

c) Estrutura o seu sistema de gestão interna 
de modo a favorecer o exercício do dever 
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de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, encarregando quadros 
superiores de supervisionar o processo 
relativo a esse exercício e mantendo os 
respetivos registos durante um período 
mínimo de cinco anos;

de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, designadamente 
encarregando quadros superiores de 
supervisionar o processo relativo a esse 
exercício e mantendo os respetivos registos 
durante um período mínimo de cinco anos;

Or. en

Justificação

A inclusão da palavra «designadamente» visa assegurar que os detalhes estabelecidos no 
Guia sejam incorporados. As empresas devem estruturar os seus sistemas de gestão interna 
de outras formas, e não apenas encarregando quadros superiores da supervisão do processo. 
Por exemplo, ver o Suplemento sobre o estanho, o tântalo e o tungsténio, Medida 1.B. 
(página 45).

Alteração 296
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Estabelece um sistema de controlos e 
transparência relativamente às cadeias de 
aprovisionamento em recursos, incluindo 
a identificação dos intervenientes 
incluídos no anexo II que participam na 
cadeia de aprovisionamento, que possa 
ser aplicado através da participação em 
programas impulsionados pela indústria;

Or. en

Justificação

Ver a definição do «modelo de política para as cadeias de aprovisionamento» do artigo 2.º.

Alteração 297
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
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Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Estabelece um sistema de controlos e 
transparência relativamente às cadeias de 
aprovisionamento em recursos, incluindo 
a identificação dos intervenientes 
incluídos no anexo I-A que participam na 
cadeia de aprovisionamento, que possa 
ser aplicado através da participação em 
programas impulsionados pela indústria;

Or. en

Justificação

Ver a definição do «modelo de política para as cadeias de aprovisionamento» do artigo 2.º.

Alteração 298
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Reforça o seu compromisso junto dos 
fornecedores, referindo a política adotada 
para a sua cadeia de aprovisionamento nos 
contratos e acordos concluídos com os 
fornecedores, em conformidade com o 
anexo II do Guia da OCDE sobre o Dever 
de Diligência;

d) Reforça o seu compromisso junto dos 
fornecedores, designadamente, referindo a 
política adotada para a sua cadeia de 
aprovisionamento nos contratos e acordos 
concluídos com os fornecedores, em 
conformidade com o modelo de política 
para as cadeias de aprovisionamento;

Or. en

Alteração 299
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Reforça o seu compromisso junto dos 
fornecedores, referindo a política adotada 
para a sua cadeia de aprovisionamento nos 
contratos e acordos concluídos com os 
fornecedores, em conformidade com o 
anexo II do Guia da OCDE sobre o Dever 
de Diligência;

d) Reforça o seu compromisso junto dos 
fornecedores, referindo a política adotada 
para a sua cadeia de aprovisionamento nos 
contratos e acordos concluídos com os 
fornecedores, em conformidade com o 
anexo II do Guia da OCDE sobre o Dever 
de Diligência numa base voluntária, 
quando adequado;

Or. en

Justificação

Não é adequado em todas as circunstâncias possíveis previstas na aplicação do presente 
regulamento obrigar, por lei, as empresas a incluírem cláusulas específicas em determinados 
contratos. Embora deva ser incentivado, é algo que deve ficar ao critério da empresa em 
causa.

Alteração 300
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Reforça o seu compromisso junto dos 
fornecedores, referindo a política adotada 
para a sua cadeia de aprovisionamento nos 
contratos e acordos concluídos com os 
fornecedores, em conformidade com o 
anexo II do Guia da OCDE sobre o Dever 
de Diligência;

d) Reforça o seu compromisso junto dos 
fornecedores, designadamente, referindo a 
política adotada para a sua cadeia de 
aprovisionamento nos contratos e acordos 
concluídos com os fornecedores, em 
conformidade com o modelo de política 
para as cadeias de aprovisionamento;

Or. en
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Alteração 301
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Reforça o seu compromisso junto dos 
fornecedores, referindo a política adotada 
para a sua cadeia de aprovisionamento nos 
contratos e acordos concluídos com os 
fornecedores, em conformidade com o 
anexo II do Guia da OCDE sobre o Dever 
de Diligência;

d) Reforça o seu compromisso junto dos 
fornecedores, designadamente, referindo a 
política adotada para a sua cadeia de 
aprovisionamento nos contratos e acordos 
concluídos com os fornecedores, em 
conformidade com o anexo II do Guia da 
OCDE sobre o Dever de Diligência, e, 
sempre que possível, ajuda os 
fornecedores a criarem mais capacidade 
com vista a melhorar o desempenho no 
que toca ao dever de diligência;

Or. en

Alteração 302
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 4.º – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Cria um mecanismo de reclamações a 
nível da empresa, como sistema de alerta 
precoce para a identificação de riscos, ou 
garante a criação desse mecanismo 
colaborando com outras empresas ou 
organizações, ou facilitando o recurso a 
peritos ou organismos externos (p. ex., o 
Provedor de Justiça);

e) Cria um mecanismo de reclamações a 
nível da empresa, ou ao nível do setor, 
como sistema de alerta precoce para a 
identificação de riscos, ou facilitando o 
recurso ao Provedor de Justiça Europeu;

Or. en

Alteração 303
Ska Keller
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em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 4.º – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Cria um mecanismo de reclamações a 
nível da empresa, como sistema de alerta 
precoce para a identificação de riscos, ou 
garante a criação desse mecanismo 
colaborando com outras empresas ou 
organizações, ou facilitando o recurso a 
peritos ou organismos externos (p. ex., o 
Provedor de Justiça);

e) Cria um mecanismo de reclamações a 
nível da empresa ou ao nível do setor, 
como sistema de alerta precoce para a 
identificação de riscos;

Or. en

Alteração 304
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 4.º – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Cria um mecanismo de reclamações a 
nível da empresa, como sistema de alerta 
precoce para a identificação de riscos, ou 
garante a criação desse mecanismo 
colaborando com outras empresas ou 
organizações, ou facilitando o recurso a 
peritos ou organismos externos (p. ex., o 
Provedor de Justiça);

e) Cria um mecanismo de reclamações a 
nível da empresa ou ao nível do setor, 
como sistema de alerta precoce para a 
identificação de riscos;

Or. en

Alteração 305
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) No que diz respeito aos minerais, 
estabelece uma cadeia de custódia ou um 
sistema de rastreabilidade das cadeias de 
aprovisionamento, que forneça, com base 
em documentação, as seguintes 
informações:

Suprimido

i) uma descrição do mineral, incluindo a 
sua designação comercial e tipo;

ii) o nome e o endereço do fornecedor do 
importador;

iii) o país de origem dos minerais;

iv) as quantidades e datas de extração, 
expressas em volume ou peso;

v) quando os minerais sejam originários 
de zonas de conflito e de alto risco, 
informações adicionais, como a mina de 
origem, os locais onde os minerais foram 
consolidados, comercializados e 
transformados, os impostos, taxas e 
direitos pagos, em conformidade com as 
recomendações específicas destinadas às 
empresas a montante, como referido no 
Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência;

Or. en

Justificação

Alteração devida à alteração da ordem. Ver número seguinte.

Alteração 306
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) No que diz respeito aos minerais, 
estabelece uma cadeia de custódia ou um 
sistema de rastreabilidade das cadeias de 
aprovisionamento, que forneça, com base 
em documentação, as seguintes 
informações:

Suprimido

i) uma descrição do mineral, incluindo a 
sua designação comercial e tipo;

ii) o nome e o endereço do fornecedor do 
importador;

iii) o país de origem dos minerais;

iv) as quantidades e datas de extração, 
expressas em volume ou peso;

v) quando os minerais sejam originários 
de zonas de conflito e de alto risco, 
informações adicionais, como a mina de 
origem, os locais onde os minerais foram 
consolidados, comercializados e 
transformados, os impostos, taxas e 
direitos pagos, em conformidade com as 
recomendações específicas destinadas às 
empresas a montante, como referido no 
Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência;

Or. en

Justificação

Alteração devida à alteração da ordem. Ver número seguinte.

Alteração 307
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea f) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

f) No que diz respeito aos minerais, f) No que diz respeito aos minerais, 
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estabelece uma cadeia de custódia ou um 
sistema de rastreabilidade das cadeias de 
aprovisionamento, que forneça, com base 
em documentação, as seguintes 
informações:

estabelece uma cadeia de custódia ou um 
sistema de rastreabilidade das cadeias de 
aprovisionamento, recolhe junto dos seus 
fornecedores as seguintes informações 
verificáveis com base em documentação e 
fornece-as às autoridades competentes 
dos Estados-Membros:

Or. de

Alteração 308
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

f) No que diz respeito aos minerais, 
estabelece uma cadeia de custódia ou um 
sistema de rastreabilidade das cadeias de 
aprovisionamento, que forneça, com base 
em documentação, as seguintes 
informações:

f) Estabelece uma cadeia de custódia ou 
um sistema de rastreabilidade das cadeias 
de aprovisionamento, que forneça, com 
base em documentação, as seguintes 
informações:

Or. en

Alteração 309
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) uma descrição do mineral, incluindo a 
sua designação comercial e tipo;

i) uma descrição do recurso, incluindo a 
sua designação comercial e tipo;

Or. en
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Alteração 310
Jarosław Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) o país de origem dos minerais; Suprimido

Or. en

Alteração 311
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) o país de origem dos minerais; iii) o país de origem dos recursos;

Or. en

Alteração 312
Jarosław Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) as quantidades e datas de extração, 
expressas em volume ou peso;

Suprimido

Or. en

Alteração 313
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling



PE549.420v02-00 184/343 AM\1055294PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) as quantidades e datas de extração, 
expressas em volume ou peso;

iv) as quantidades e datas de 
aprovisionamento, expressas em volume 
ou peso;

Or. en

Alteração 314
Jarosław Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) quando os minerais sejam originários 
de zonas de conflito e de alto risco, 
informações adicionais, como a mina de 
origem, os locais onde os minerais foram 
consolidados, comercializados e 
transformados, os impostos, taxas e 
direitos pagos, em conformidade com as 
recomendações específicas destinadas às 
empresas a montante, como referido no 
Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência;

Suprimido

Or. en

Alteração 315
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) quando os minerais sejam originários de 
zonas de conflito e de alto risco, 

v) quando os recursos sejam originários de 
zonas de conflito e de alto risco, 
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informações adicionais, como a mina de 
origem, os locais onde os minerais foram 
consolidados, comercializados e 
transformados, os impostos, taxas e direitos 
pagos, em conformidade com as 
recomendações específicas destinadas às 
empresas a montante, como referido no 
Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência;

informações adicionais, como o local de 
origem, os locais onde os recursos foram 
consolidados, comercializados e 
transformados, os impostos, taxas e direitos 
pagos, em conformidade com as 
recomendações específicas destinadas às 
empresas a montante, como referido no 
Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência;

Or. en

Alteração 316
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) No que diz respeito aos metais, 
estabelece uma cadeia de custódia ou um 
sistema de rastreabilidade das cadeias de 
aprovisionamento, que forneça, com base 
em documentação, as seguintes 
informações:

Suprimido

i) uma descrição do mineral, incluindo a 
sua designação comercial e tipo;

ii) o nome e o endereço do fornecedor do 
importador;

iii) o nome e o endereço das fundições ou 
refinarias da cadeia de aprovisionamento 
do importador;

iv) o registo dos relatórios das auditorias 
efetuadas por terceiros às fundições ou 
refinarias;

v) os países de origem dos minerais das 
cadeias de aprovisionamento das 
fundições ou refinarias;

vi) quando os metais resultem de minerais 
provenientes de zonas de conflito e de alto 
risco, devem ser fornecidas informações 
adicionais, em conformidade com as 
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recomendações específicas destinadas às 
empresas a jusante, como referido no 
Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência.

Or. en

Justificação

A alínea g) e respetivas subalíneas deixaram de ser necessárias, pois a alínea f) alterada 
prevê agora as duas situações, em conformidade com o Guia da OCDE.

Alteração 317
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) No que diz respeito aos metais, 
estabelece uma cadeia de custódia ou um 
sistema de rastreabilidade das cadeias de 
aprovisionamento, que forneça, com base 
em documentação, as seguintes 
informações:

Suprimido

i) uma descrição do mineral, incluindo a 
sua designação comercial e tipo;

ii) o nome e o endereço do fornecedor do 
importador;

iii) o nome e o endereço das fundições ou 
refinarias da cadeia de aprovisionamento 
do importador;

iv) o registo dos relatórios das auditorias 
efetuadas por terceiros às fundições ou 
refinarias;

v) os países de origem dos minerais das 
cadeias de aprovisionamento das 
fundições ou refinarias;

vi) quando os metais resultem de minerais 
provenientes de zonas de conflito e de alto 
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risco, devem ser fornecidas informações 
adicionais, em conformidade com as 
recomendações específicas destinadas às 
empresas a jusante, como referido no 
Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência.

Or. en

Justificação

A alínea g) e respetivas subalíneas deixaram de ser necessárias, pois a alínea f) alterada 
prevê agora as duas situações, em conformidade com o Guia da OCDE.

Alteração 318
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) No que diz respeito aos metais, 
estabelece uma cadeia de custódia ou um 
sistema de rastreabilidade das cadeias de 
aprovisionamento, que forneça, com base 
em documentação, as seguintes 
informações:

Suprimido

i) uma descrição do mineral, incluindo a 
sua designação comercial e tipo;

ii) o nome e o endereço do fornecedor do 
importador;

iii) o nome e o endereço das fundições ou 
refinarias da cadeia de aprovisionamento 
do importador;

iv) o registo dos relatórios das auditorias 
efetuadas por terceiros às fundições ou 
refinarias;

v) os países de origem dos minerais das 
cadeias de aprovisionamento das 
fundições ou refinarias;
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vi) quando os metais resultem de minerais 
provenientes de zonas de conflito e de alto 
risco, devem ser fornecidas informações 
adicionais, em conformidade com as 
recomendações específicas destinadas às 
empresas a jusante, como referido no 
Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência.

Or. en

Alteração 319
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além das obrigações previstas no n.º 1, os 
operadores do anexo II devem estabelecer 
uma cadeia de custódia ou um sistema de 
rastreabilidade das cadeias de 
aprovisionamento que forneça, com base 
em documentação, as seguintes 
informações:

i) uma descrição do recurso, incluindo a 
sua designação comercial e tipo;

ii) o nome e o endereço do fornecedor dos 
atores do anexo II;

iii) o país de origem dos recursos;

iv) as quantidades e datas de extração, 
expressas em volume ou peso;

v) quando os recursos sejam originários 
das zonas de conflito e de alto risco 
enumeradas no anexo V, informações 
adicionais, como o local de extração, os 
locais onde os recursos foram 
consolidados, comercializados e 
transformados, os impostos, taxas e 
direitos pagos, em conformidade com o 
Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência.
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Or. en

Justificação

As alterações ao presente número refletem o âmbito de empresas e de recursos mais vasto e 
garantem a aplicação das obrigações enumeradas nas alíneas i) a v) a todas as fundições, 
refinarias e outros operadores suscetíveis de corresponder aos pontos de estrangulamento 
das cadeias de aprovisionamento identificados no anexo II.

Alteração 320
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além das obrigações previstas no n.º 1, os 
operadores do anexo I-A devem 
estabelecer uma cadeia de custódia ou um 
sistema de rastreabilidade das cadeias de 
aprovisionamento que forneça, com base 
em documentação, as seguintes 
informações:

i) uma descrição do recurso, incluindo a 
sua designação comercial e tipo;

ii) o nome e o endereço do fornecedor dos 
atores do anexo I-A;

iii) o país de origem dos recursos;

iv) as quantidades e datas de extração, 
expressas em volume ou peso;

v) quando os recursos sejam originários 
das zonas de conflito e de alto risco, 
informações adicionais, como o local de 
extração, os locais onde os recursos foram 
consolidados, comercializados e 
transformados, os impostos, taxas e 
direitos pagos, em conformidade com o 
Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência.
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Or. en

Justificação

A introdução do presente número reflete o âmbito de empresas e de recursos mais vasto e 
garante a aplicação das obrigações enumeradas nas alíneas i) a v) a todas as fundições, 
refinarias e outros operadores suscetíveis de corresponder aos pontos de estrangulamento 
das cadeias de aprovisionamento identificados no anexo I-A.

Alteração 321
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso possa razoavelmente concluir que os 
produtos abrangidos são apenas derivados 
de recursos reciclados, o operador:

a) Divulga publicamente a sua 
determinação; e

b) Descreve com um grau razoável de 
pormenor as medidas exercidas para 
chegar àquela conclusão.

Or. en

Justificação

Ver a definição de materiais reciclados constante do artigo 2.º.

Alteração 322
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Caso possa razoavelmente concluir que 
os produtos abrangidos são apenas 
derivados de recursos reciclados, o 
operador:

a) Divulga publicamente a sua 
determinação; e

b) Descreve com um grau razoável de 
pormenor as medidas exercidas para 
chegar àquela conclusão.

Or. en

Justificação

Ver a definição de materiais reciclados constante do artigo 2.º.

Alteração 323
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A

Qualquer operador a jusante deve 
cumprir as obrigações definidas no n.º 1, 
alíneas a) a e), do presente artigo e deve 
criar um sistema de controlos e 
transparência relativo às cadeias de 
aprovisionamento em recursos em 
conformidade com o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, 
inclusivamente para identificar os 
intervenientes a montante na sua cadeia 
de aprovisionamento, que pode ser 
aplicado através da participação em 
programas dirigidos ao setor.

Or. en
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Alteração 324
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-B

Sempre que um operador a montante e a 
jusante possa, razoavelmente, concluir 
que os recursos são obtidos 
exclusivamente a partir de fontes 
recicladas ou de sucata:

a) Divulga publicamente a sua 
determinação; e

b) Descreve com um grau razoável de 
pormenor as medidas exercidas para 
chegar àquela conclusão.

Or. en

Alteração 325
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada operador, em conformidade com 
o Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência, identifica e avalia os riscos 
presentes na sua cadeia de 
aprovisionamento em recursos, em 
conformidade com o artigo 4.º, e:

Or. en
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Justificação

A referência ao «importador responsável de minerais ou metais» no início do n.º 1 foi 
substituída por «cada operador». Esta alteração estende as obrigações enumeradas nas 
subalíneas i) a iv) a todos os «operadores», refletindo o âmbito de empresas mais vasto. As 
restantes alterações refletem o texto constante do Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência.

Alteração 326
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada operador, em conformidade com 
o Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência, identifica e avalia os riscos 
presentes na sua cadeia de 
aprovisionamento em recursos, em 
conformidade com o artigo 4.º, e:

Or. en

Justificação

A referência ao «importador responsável de minerais ou metais» no início do n.º 1 foi 
substituída por «cada operador». Esta alteração estende as obrigações enumeradas nas 
subalíneas i) a iv) a todos os «operadores», refletindo o âmbito de empresas mais vasto. As 
restantes alterações refletem o texto constante do Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência.

Alteração 327
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O importador responsável de minerais 1. O importador de minerais ou metais 
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ou metais abrangidos pelo presente 
regulamento:

abrangidos pelo presente regulamento:

Or. de

Alteração 328
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Qualquer operador a montante, em 
conformidade com o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência:

Or. en

Justificação

Todas as alterações do artigo 5.º visam refletir o âmbito alargado das empresas, 
assegurando simultaneamente que apenas os operadores a montante estão sujeitos às 
obrigações a montante, em linha com o Guia da OCDE, e que as empresas a jusante só estão 
sujeitas às obrigações a jusante flexíveis e adequadas.

Alteração 329
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. O operador responsável de minerais ou 
metais abrangidos pelo presente 
regulamento:

Or. en
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Alteração 330
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Identifica e avalia os riscos de efeitos 
negativos associados às suas cadeias de 
aprovisionamento em minerais, com base 
nas informações fornecidas nos termos do 
artigo 4.º, à luz dos princípios da política 
adotada para a sua cadeia de 
aprovisionamento, em conformidade com 
o anexo II e as recomendações do Guia 
da OCDE sobre o Dever de Diligência;

Suprimido

Or. en

Alteração 331
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Identifica e avalia os riscos de efeitos 
negativos associados às suas cadeias de 
aprovisionamento em minerais, com base 
nas informações fornecidas nos termos do 
artigo 4.º, à luz dos princípios da política 
adotada para a sua cadeia de 
aprovisionamento, em conformidade com 
o anexo II e as recomendações do Guia 
da OCDE sobre o Dever de Diligência;

Suprimido

Or. en

Alteração 332
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Identifica e avalia os riscos de efeitos 
negativos associados às suas cadeias de 
aprovisionamento em minerais, com base 
nas informações fornecidas nos termos do 
artigo 4.º, à luz dos princípios da política 
adotada para a sua cadeia de 
aprovisionamento, em conformidade com 
o anexo II e as recomendações do Guia 
da OCDE sobre o Dever de Diligência;

a) Identifica e avalia os riscos de efeitos 
negativos associados às suas cadeias de 
aprovisionamento à luz dos princípios da 
política adotada para a sua cadeia de 
aprovisionamento e das obrigações 
inerentes ao seu dever de diligência na 
cadeia de aprovisionamento;

Or. en

Alteração 333
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) Implementa uma estratégia para fazer 
face aos riscos identificados, de modo a 
evitar ou a reduzir os efeitos negativos:

b) Implementa uma estratégia para fazer 
face aos riscos identificados, em 
conformidade com o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, inclusive:

Or. en

Justificação

Alteração destinada a refletir o texto do Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência.

Alteração 334
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) Implementa uma estratégia para fazer 
face aos riscos identificados, de modo a 
evitar ou a reduzir os efeitos negativos:

b) Implementa uma estratégia para fazer 
face aos riscos identificados, em 
conformidade com o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, inclusive:

Or. en

Justificação

Alteração destinada a refletir o texto do Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência.

Alteração 335
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) Implementa uma estratégia para fazer 
face aos riscos identificados, de modo a 
evitar ou a reduzir os efeitos negativos:

b) Implementa uma estratégia para fazer 
face aos riscos identificados, inclusive:

Or. en

Alteração 336
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) comunicando os resultados da avaliação 
dos riscos associados à cadeia de 
aprovisionamento aos quadros superiores 
designados;

i) comunicando os resultados da avaliação 
dos riscos associados à cadeia de 
aprovisionamento aos quadros superiores 
designados do operador;
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Or. en

Justificação

Alteração destinada a refletir o texto do Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência.

Alteração 337
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) comunicando os resultados da avaliação 
dos riscos associados à cadeia de 
aprovisionamento aos quadros superiores 
designados;

i) comunicando os resultados da avaliação 
dos riscos associados à cadeia de 
aprovisionamento aos quadros superiores 
designados do operador;

Or. en

Justificação

Alteração destinada a refletir o texto do Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência.

Alteração 338
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

ii) adotando medidas de gestão dos riscos, 
em conformidade com o anexo II e as 
recomendações do Guia da OCDE sobre o 
Dever de Diligência, tendo em conta a sua 
capacidade para influenciar e, se 
necessário, tomar medidas para pressionar 
os fornecedores que mais eficazmente 
podem evitar ou reduzir os riscos 

ii) elaborando e adotando um plano de 
gestão dos riscos, tendo em conta a sua 
capacidade para influenciar e, se 
necessário, tomar medidas para exercer 
influência sobre os fornecedores que mais 
eficazmente podem evitar ou reduzir os 
riscos identificados, prevendo, segundo o 
caso:
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identificados, prevendo, segundo o caso:

Or. en

Justificação

Alteração destinada a refletir o texto do Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência.

Alteração 339
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

ii) adotando medidas de gestão dos riscos, 
em conformidade com o anexo II e as 
recomendações do Guia da OCDE sobre o 
Dever de Diligência, tendo em conta a sua 
capacidade para influenciar e, se 
necessário, tomar medidas para pressionar 
os fornecedores que mais eficazmente 
podem evitar ou reduzir os riscos 
identificados, prevendo, segundo o caso:

ii) elaborando e adotando um plano de 
gestão dos riscos, tendo em conta a sua 
capacidade para influenciar e, se 
necessário, tomar medidas para exercer 
influência sobre os fornecedores que mais 
eficazmente podem evitar ou reduzir os 
riscos identificados, prevendo, segundo o 
caso:

Or. en

Justificação

Alteração destinada a refletir o texto do Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência.

Alteração 340
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

ii) adotando medidas de gestão dos riscos, 
em conformidade com o anexo II e as 
recomendações do Guia da OCDE sobre o 
Dever de Diligência, tendo em conta a sua 
capacidade para influenciar e, se 
necessário, tomar medidas para pressionar 
os fornecedores que mais eficazmente 
podem evitar ou reduzir os riscos 
identificados, prevendo, segundo o caso:

ii) elaborando e adotando um plano de 
gestão dos riscos, em conformidade com o 
anexo II e as recomendações do Guia da 
OCDE sobre o Dever de Diligência, tendo 
em conta a sua capacidade para influenciar 
e, se necessário, tomar medidas para 
exercer influência sobre os fornecedores 
que mais eficazmente podem evitar ou 
reduzir os riscos identificados, prevendo, 
segundo o caso:

Or. en

Alteração 341
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada operador, exceto os operadores 
do anexo II, identifica e avalia os riscos 
associados à sua cadeia de 
aprovisionamento em recursos nos termos 
do n.º 1.º:

a) Identificando, envidando todos os 
esforços possíveis, os intervenientes do 
anexo II da sua cadeia de 
aprovisionamento em recursos;

b) envidando os melhores esforços para 
avaliar as práticas em matéria de dever de 
diligência dos intervenientes incluídos no 
anexo II e identificados no âmbito da 
alínea a) com base em qualquer relatório 
auditado disponível e/ou, se adequado, 
noutras informações relevantes;

Or. en
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Justificação

A presente alteração visa estabelecer a forma de os operadores mais a jusante na cadeia de 
aprovisionamento procederem à avaliação e identificação dos riscos, o que é particularmente 
relevante para as PME. A alteração assegura que, no caso das pequenas empresas que não 
são operadores do anexo II, o dever de diligência previsto no artigo 5.º pode ser exercido 
acedendo a relatórios auditados dos pontos de estrangulamento identificados, à medida que 
fiquem disponíveis, e controlando estes últimos. Quanto às grandes empresas, seria adequado 
utilizar igualmente outras informações.

Alteração 342
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada operador, exceto os operadores 
do anexo I-A, identifica e avalia os riscos 
associados à sua cadeia de 
aprovisionamento em recursos nos termos 
do n.º 1.º:

a) Identificando, envidando todos os 
esforços possíveis, os intervenientes do 
anexo I-A da sua cadeia de 
aprovisionamento em recursos;

b) envidando os melhores esforços para 
avaliar as práticas em matéria de dever de 
diligência dos intervenientes incluídos no 
anexo I-A e identificados no âmbito da 
alínea a) com base em qualquer relatório 
auditado disponível e/ou, se adequado, 
noutras informações relevantes;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa estabelecer a forma de os operadores mais a jusante na cadeia de 
aprovisionamento procederem à avaliação e identificação dos riscos, o que é particularmente 
relevante para as PME. A alteração assegura que, no caso das pequenas empresas que não 
são operadores do anexo I-A, o dever de diligência previsto no artigo 5.º pode ser exercido 
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acedendo a relatórios auditados dos pontos de estrangulamento identificados, à medida que 
fiquem disponíveis, e controlando estes últimos. Quanto às grandes empresas, seria adequado 
utilizar igualmente outras informações.

Alteração 343
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se um importador responsável 
desenvolver esforços de redução dos riscos 
e, ao mesmo tempo, decidir prosseguir ou 
suspender temporariamente a 
comercialização, deve consultar os 
fornecedores e as partes interessadas 
envolvidas, incluindo as autoridades locais 
e autoridades governamentais centrais, as 
organizações internacionais ou da 
sociedade civil, e todos os terceiros 
afetados, para chegar a acordo sobre a 
estratégia de redução mensurável dos 
riscos a introduzir no plano de gestão dos 
riscos.

2. Se um operador incluído no anexo II 
desenvolver esforços de redução dos riscos 
e, ao mesmo tempo, decidir prosseguir ou 
suspender temporariamente a 
comercialização, deve, em conformidade 
com o Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência, consultar os fornecedores e as 
partes interessadas envolvidas, incluindo as 
autoridades locais e autoridades 
governamentais centrais, as organizações 
internacionais ou da sociedade civil, e 
todos os terceiros afetados, para chegar a 
acordo sobre a estratégia de redução 
mensurável dos riscos a introduzir no plano 
de gestão dos riscos.

Or. en

Justificação

A alteração restringe esta obrigação às fundições, refinarias e outros pontos de 
estrangulamento identificados pela Comissão («operadores do anexo II»). As obrigações dos 
operadores identificados no anexo II são sensivelmente mais amplas do que as dos outros 
operadores, o que reflete a sua posição na cadeia de aprovisionamento e a respetiva 
capacidade para exercer o dever de diligência até ao local de proveniência. A referência ao 
Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência obriga o operador a consultar as entidades 
enunciadas e a acordar uma estratégia de redução dos riscos.

Alteração 344
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se um importador responsável 
desenvolver esforços de redução dos riscos 
e, ao mesmo tempo, decidir prosseguir ou 
suspender temporariamente a 
comercialização, deve consultar os 
fornecedores e as partes interessadas 
envolvidas, incluindo as autoridades locais 
e autoridades governamentais centrais, as 
organizações internacionais ou da 
sociedade civil, e todos os terceiros 
afetados, para chegar a acordo sobre a 
estratégia de redução mensurável dos 
riscos a introduzir no plano de gestão dos 
riscos.

2. Se um operador incluído no anexo I-A 
desenvolver esforços de redução dos riscos 
e, ao mesmo tempo, decidir prosseguir ou
suspender temporariamente a 
comercialização, deve, em conformidade 
com o Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência, consultar os fornecedores e as 
partes interessadas envolvidas, incluindo as 
autoridades locais e autoridades 
governamentais centrais, as organizações 
internacionais ou da sociedade civil, e 
todos os terceiros afetados, para chegar a 
acordo sobre a estratégia de redução 
mensurável dos riscos a introduzir no plano 
de gestão dos riscos.

Or. en

Justificação

A alteração restringe esta obrigação às fundições, refinarias e outros pontos de 
estrangulamento identificados pela Comissão («operadores do anexo I-A»). As obrigações 
dos operadores identificados no anexo I-A são sensivelmente mais amplas do que as dos 
outros operadores, o que reflete a sua posição na cadeia de aprovisionamento e a respetiva 
capacidade para exercer o dever de diligência até ao local de proveniência. A referência ao 
Guia da OCDE sobre o Dever de Diligência obriga o operador a consultar as entidades 
enunciadas e a acordar uma estratégia de redução dos riscos.

Alteração 345
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se um importador responsável
desenvolver esforços de redução dos riscos 
e, ao mesmo tempo, decidir prosseguir ou 

2. Se um importador desenvolver esforços 
de redução dos riscos e, ao mesmo tempo, 
decidir prosseguir ou suspender 
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suspender temporariamente a 
comercialização, deve consultar os 
fornecedores e as partes interessadas 
envolvidas, incluindo as autoridades locais 
e autoridades governamentais centrais, as 
organizações internacionais ou da 
sociedade civil, e todos os terceiros 
afetados, para chegar a acordo sobre a 
estratégia de redução mensurável dos 
riscos a introduzir no plano de gestão dos 
riscos.

temporariamente a comercialização, deve 
consultar os fornecedores e as partes 
interessadas envolvidas, incluindo as 
autoridades locais e autoridades 
governamentais centrais, as organizações 
internacionais ou da sociedade civil, e 
todos os terceiros afetados, para chegar a 
acordo sobre a estratégia de redução 
mensurável dos riscos a introduzir no plano 
de gestão dos riscos.

Or. de

Alteração 346
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se um importador responsável 
desenvolver esforços de redução dos riscos 
e, ao mesmo tempo, decidir prosseguir ou 
suspender temporariamente a 
comercialização, deve consultar os 
fornecedores e as partes interessadas 
envolvidas, incluindo as autoridades locais 
e autoridades governamentais centrais, as 
organizações internacionais ou da 
sociedade civil, e todos os terceiros 
afetados, para chegar a acordo sobre a 
estratégia de redução mensurável dos 
riscos a introduzir no plano de gestão dos 
riscos.

2. Se um operador a montante desenvolver 
esforços de redução dos riscos e, ao mesmo 
tempo, decidir prosseguir ou suspender
temporariamente a comercialização, deve, 
em conformidade com o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, consultar os 
fornecedores e as partes interessadas 
envolvidas, incluindo as autoridades locais 
e autoridades governamentais centrais, as 
organizações internacionais ou da 
sociedade civil, e todos os terceiros 
afetados, para chegar a acordo sobre a 
estratégia de redução mensurável dos 
riscos a introduzir no plano de gestão dos 
riscos.

Or. en

Alteração 347
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se um importador responsável 
desenvolver esforços de redução dos riscos 
e, ao mesmo tempo, decidir prosseguir ou 
suspender temporariamente a 
comercialização, deve consultar os 
fornecedores e as partes interessadas 
envolvidas, incluindo as autoridades locais 
e autoridades governamentais centrais, as 
organizações internacionais ou da 
sociedade civil, e todos os terceiros 
afetados, para chegar a acordo sobre a 
estratégia de redução mensurável dos 
riscos a introduzir no plano de gestão dos 
riscos.

2. Se um operador responsável 
desenvolver esforços de redução dos riscos 
e, ao mesmo tempo, decidir prosseguir ou 
suspender temporariamente a 
comercialização, deve consultar os 
fornecedores e as partes interessadas 
envolvidas, incluindo as autoridades locais 
e autoridades governamentais centrais, as 
organizações internacionais ou da 
sociedade civil, e todos os terceiros 
afetados, para chegar a acordo sobre a 
estratégia de redução mensurável dos 
riscos a introduzir no plano de gestão dos 
riscos.

Or. en

Alteração 348
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Um importador responsável deve 
basear-se nas medidas e indicadores 
enunciados no anexo III do Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, para definir 
estratégias de redução dos riscos sensíveis 
às zonas de conflito e de alto risco no plano 
de gestão dos riscos e aferir os progressos 
alcançados.

3. Cada operador incluído no anexo II 
deve inspirar-se nas medidas e indicadores 
enunciados no anexo III do Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, para definir 
estratégias de redução dos riscos sensíveis 
às zonas de conflito e de alto risco no plano
de gestão dos riscos e aferir os progressos 
alcançados em conformidade com o Guia 
da OCDE sobre o Dever de Diligência.

Or. en

Justificação

Ver supra. As alterações refletem o texto do Guia da OCDE e a alteração do âmbito das 
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empresas. Esta obrigações ficam agora limitadas às fundições, refinarias e outros pontos de 
estrangulamento identificados pela Comissão (ver a definição de operador do anexo II).

Alteração 349
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Um importador responsável deve 
basear-se nas medidas e indicadores 
enunciados no anexo III do Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, para definir 
estratégias de redução dos riscos sensíveis 
às zonas de conflito e de alto risco no plano 
de gestão dos riscos e aferir os progressos 
alcançados.

3. Cada operador incluído no anexo I-A 
deve inspirar-se nas medidas e indicadores 
enunciados no anexo III do Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, para definir 
estratégias de redução dos riscos sensíveis 
às zonas de conflito e de alto risco no plano 
de gestão dos riscos e aferir os progressos 
alcançados em conformidade com o Guia 
da OCDE sobre o Dever de Diligência.

Or. en

Justificação

Ver supra. As alterações refletem o texto do Guia da OCDE e a alteração do âmbito das 
empresas. Esta obrigações ficam agora limitadas às fundições, refinarias e outros pontos de 
estrangulamento identificados pela Comissão (ver a definição de operador do anexo I-A).

Alteração 350
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Um importador responsável deve 
basear-se nas medidas e indicadores 
enunciados no anexo III do Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, para definir 
estratégias de redução dos riscos sensíveis 

3. Um importador deve basear-se nas 
medidas e indicadores enunciados no 
anexo III do Guia da OCDE sobre o Dever 
de Diligência, para definir estratégias de 
redução dos riscos sensíveis às zonas de 
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às zonas de conflito e de alto risco no plano 
de gestão dos riscos e aferir os progressos 
alcançados.

conflito e de alto risco no plano de gestão 
dos riscos e aferir os progressos 
alcançados.

Or. de

Alteração 351
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Um importador responsável deve 
basear-se nas medidas e indicadores 
enunciados no anexo III do Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, para definir 
estratégias de redução dos riscos sensíveis 
às zonas de conflito e de alto risco no plano 
de gestão dos riscos e aferir os progressos 
alcançados.

3. Um importador a montante deve 
inspirar-se nas medidas e indicadores 
enunciados no anexo III do Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, para definir 
estratégias de redução dos riscos sensíveis 
às zonas de conflito e de alto risco no plano 
de gestão dos riscos e aferir os progressos 
alcançados.

Or. en

Alteração 352
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Um importador responsável deve 
basear-se nas medidas e indicadores 
enunciados no anexo III do Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, para definir 
estratégias de redução dos riscos sensíveis 
às zonas de conflito e de alto risco no plano 
de gestão dos riscos e aferir os progressos 
alcançados.

3. Um operador responsável deve basear-
se nas medidas e indicadores enunciados 
no anexo III do Guia da OCDE sobre o 
Dever de Diligência, para definir 
estratégias de redução dos riscos sensíveis 
às zonas de conflito e de alto risco no plano 
de gestão dos riscos e aferir os progressos 
alcançados.

Or. en
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Alteração 353
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Qualquer operador a jusante deve 
identificar e avaliar os riscos associados à 
sua cadeia de aprovisionamento em 
recursos nos termos do n.º 1, alínea a):

a) Identificando, envidando todos os 
esforços possíveis, os intervenientes a 
montante da sua cadeia de 
aprovisionamento em recursos; e

b) Envidando os melhores esforços para 
avaliar as práticas em matéria de dever de 
diligência dos intervenientes a montante 
com base em qualquer relatório auditado 
disponível e/ou, se adequado, noutras 
informações relevantes.

Or. en

Alteração 354
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se um operador, que não os 
operadores incluídos no anexo II, 
desenvolver esforços de redução dos 
riscos e, ao mesmo tempo, decidir 
prosseguir ou suspender temporariamente 
a comercialização, deve, sempre que 
adequado e em conformidade com o Guia 
da OCDE sobre o Dever de Diligência, 
consultar os fornecedores e as partes 
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interessadas envolvidas, incluindo as 
autoridades locais e centrais, as 
organizações internacionais ou da 
sociedade civil, e todos os terceiros 
afetados, para chegar a acordo sobre a 
estratégia de redução mensurável dos 
riscos a introduzir no plano de gestão dos 
riscos.

Or. en

Justificação

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex II operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

Alteração 355
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se um operador, que não os 
operadores incluídos no anexo I-A, 
desenvolver esforços de redução dos 
riscos e, ao mesmo tempo, decidir 
prosseguir ou suspender temporariamente 
a comercialização, deve, sempre que 
adequado e em conformidade com o Guia 
da OCDE sobre o Dever de Diligência, 
consultar os fornecedores e as partes 
interessadas envolvidas, incluindo as 
autoridades locais e centrais, as 
organizações internacionais ou da 
sociedade civil, e todos os terceiros 
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afetados, para chegar a acordo sobre a 
estratégia de redução mensurável dos 
riscos a introduzir no plano de gestão dos 
riscos.

Or. en

Justificação

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex Ia operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

Alteração 356
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se um operador a jusante 
desenvolver esforços de redução dos 
riscos e, ao mesmo tempo, decidir 
prosseguir ou suspender temporariamente 
a comercialização, deve, em conformidade 
com o Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência e quando adequado, consultar 
os fornecedores e as partes interessadas 
envolvidas, incluindo as autoridades 
locais e autoridades governamentais 
centrais, as organizações internacionais 
ou da sociedade civil, e todos os terceiros 
afetados, para chegar a acordo sobre a 
estratégia de redução mensurável dos 
riscos a introduzir no plano de gestão dos 
riscos.

Or. en
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Alteração 357
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O importador responsável de minerais ou 
metais abrangidos pelo presente 
regulamento deve assegurar a realização 
de auditorias independentes por terceiros:

Os operadores do anexo II devem ter as 
práticas em matéria de dever de diligência 
auditadas por uma entidade terceira 
independente em conformidade com o 
Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência:

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto e requisitos de auditoria 
diferenciados, em conformidade com o Guia da OCDE. Nem todos os operadores abrangidos 
têm de assegurar a realização de auditorias por terceiros. Este requisito aplica-se apenas aos 
pontos de estrangulamento indicados no anexo II. De igual modo, assegura que as pequenas 
empresas agora inseridas no âmbito do regulamento não fiquem sujeitas aos requisitos de 
auditoria, salvo se forem operadores do anexo II, ou seja, fundições e refinarias.

Alteração 358
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O importador responsável de minerais ou 
metais abrangidos pelo presente 
regulamento deve assegurar a realização 
de auditorias independentes por terceiros:

Os operadores do anexo I-A devem ter as 
práticas em matéria de dever de diligência 
auditadas por uma entidade terceira 
independente em conformidade com o 
Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência:
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Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto e requisitos de auditoria
diferenciados, em conformidade com o Guia da OCDE. Nem todos os operadores abrangidos 
têm de assegurar a realização de auditorias por terceiros. Este requisito aplica-se apenas aos 
pontos de estrangulamento indicados no anexo I-A. De igual modo, assegura que as 
pequenas empresas agora inseridas no âmbito do regulamento não fiquem sujeitas aos 
requisitos de auditoria, salvo se forem operadores do anexo I-A, ou seja, fundições e 
refinarias.

Alteração 359
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O importador responsável de minerais ou 
metais abrangidos pelo presente 
regulamento deve assegurar a realização de 
auditorias independentes por terceiros:

O importador de minerais ou metais 
abrangidos pelo presente regulamento deve 
assegurar a realização de auditorias 
independentes por terceiros cujos 
resultados deve fornecer às autoridades 
competentes dos Estados-Membros:

Or. de

Alteração 360
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O importador responsável de minerais ou 
metais abrangidos pelo presente 
regulamento deve assegurar a realização 
de auditorias independentes por terceiros:

Os operadores a montante devem ter as 
práticas em matéria de dever de diligência 
auditadas por uma entidade terceira 
independente em conformidade com o 
Guia da OCDE sobre o Dever de 
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Diligência:

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto e requisitos de auditoria 
diferenciados, em conformidade com o Guia da OCDE. Nem todos os operadores abrangidos 
têm de assegurar a realização de auditorias por terceiros. Este requisito aplica-se apenas aos 
pontos de estrangulamento. De igual modo, assegura que as pequenas empresas agora 
inseridas no âmbito do regulamento não fiquem sujeitas aos requisitos de auditoria, salvo se 
forem pontos de estrangulamento, como, por exemplo, fundições e refinarias.

Alteração 361
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O importador responsável de minerais ou 
metais abrangidos pelo presente 
regulamento deve assegurar a realização de 
auditorias independentes por terceiros:

O operador responsável de minerais ou 
metais abrangidos pelo presente 
regulamento deve assegurar a realização de 
auditorias independentes por terceiros:

Or. en

Alteração 362
Daniel Caspary

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O importador responsável de minerais ou 
metais abrangidos pelo presente 
regulamento deve assegurar a realização 
de auditorias independentes por terceiros:

O importador responsável de minerais ou 
metais abrangidos pelo presente 
regulamento deve deixar que um 
organismo de avaliação da conformidade 
notificado realize uma avaliação da 
conformidade de acordo com o regime de 
avaliação da conformidade referido no 
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artigo 6.º-A:

Or. en

Justificação

Para agilizar o processo legislativo, esta alteração introduz uma ideia proposta pelos Países 
Baixos que está atualmente a ser debatida no Conselho. Para permitir o debate antecipado 
desta proposta e respetiva tomada de posição por parte desta instituição, apresenta-se aqui a 
referida alteração.

Alteração 363
Daniel Caspary

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A auditoria independente efetuada por 
terceiros deve:

Suprimido

a) Incluir no seu âmbito todos os 
processos, sistemas e atividades do 
importador responsável, utilizados para 
cumprir o dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento em relação aos 
minerais ou metais abrangidos pelo 
presente regulamento, incluindo o seu 
sistema de gestão, a gestão dos riscos e a 
divulgação de informações por esse
importador;

b) Determinar como objetivo da auditoria 
a verificação da conformidade das 
práticas do importador responsável em 
matéria de dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento com os artigos 4.º, 
5.º e 7.º do presente regulamento;

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.

Or. en
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Justificação

Para agilizar o processo legislativo, esta alteração introduz uma ideia proposta pelos Países 
Baixos que está atualmente a ser debatida no Conselho. Para permitir o debate antecipado 
desta proposta e respetiva tomada de posição por parte desta instituição, apresenta-se aqui a 
referida alteração.

Alteração 364
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A auditoria independente efetuada por 
terceiros deve:

De acordo com o primeiro parágrafo do 
presente artigo e com o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, a auditoria 
independente efetuada por terceiros deve:

Or. en

Justificação

A presente alteração garante a conformidade de todas as auditorias com as normas e 
especificações estabelecidas no Guia da OCDE.

Alteração 365
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A auditoria independente efetuada por 
terceiros deve:

De acordo com o primeiro parágrafo e 
com o Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência, a auditoria independente 
efetuada por terceiros deve:

Or. en
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Justificação

A presente alteração garante a conformidade de todas as auditorias com as normas e 
especificações estabelecidas no Guia da OCDE.

Alteração 366
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A auditoria independente efetuada por 
terceiros deve:

Em conformidade com o artigo 6.º, n.º 1, e 
com o Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência, a auditoria independente 
efetuada por terceiros deve:

Or. en

Alteração 367
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Incluir no seu âmbito todos os 
processos, sistemas e atividades do 
importador responsável, utilizados para 
cumprir o dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento em relação aos 
minerais ou metais abrangidos pelo 
presente regulamento, incluindo o seu 
sistema de gestão, a gestão dos riscos e a 
divulgação de informações por esse 
importador;

a) Incluir no seu âmbito todos os 
processos, sistemas e atividades do 
importador responsável, utilizados para 
cumprir o dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento em relação aos 
minerais ou metais abrangidos pelo 
presente regulamento, incluindo o seu 
sistema de gestão, a gestão dos riscos, a 
saúde e segurança no que toca à 
exploração das minas, inclusive a 
segurança dos mineiros, e a divulgação de 
informações por esse importador;

Or. en
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Alteração 368
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Incluir no seu âmbito todos os 
processos, sistemas e atividades do 
importador responsável, utilizados para 
cumprir o dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento em relação aos 
minerais ou metais abrangidos pelo 
presente regulamento, incluindo o seu 
sistema de gestão, a gestão dos riscos e a 
divulgação de informações por esse 
importador;

a) Incluir no seu âmbito todos os 
processos, sistemas e atividades do 
operador, utilizados para cumprir o dever 
de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento em relação aos recursos 
abrangidos, incluindo o seu sistema de 
gestão, a gestão dos riscos e a divulgação 
de informações por esse operador;

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de empresas e de materiais mais vasto, ver supra.

Alteração 369
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Incluir no seu âmbito todos os 
processos, sistemas e atividades do 
importador responsável, utilizados para 
cumprir o dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento em relação aos 
minerais ou metais abrangidos pelo 
presente regulamento, incluindo o seu 
sistema de gestão, a gestão dos riscos e a 
divulgação de informações por esse 

a) Incluir no seu âmbito todos os 
processos, sistemas e atividades do 
operador, utilizados para cumprir o dever 
de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento em relação aos recursos 
abrangidos, incluindo o seu sistema de 
gestão, a gestão dos riscos e a divulgação 
de informações por esse operador;
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importador;

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de empresas e de materiais mais vasto, ver supra.

Alteração 370
Joachim Schuster

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

Texto da Comissão Alteração

a) Incluir no seu âmbito todos os 
processos, sistemas e atividades do 
importador responsável, utilizados para 
cumprir o dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento em relação aos 
minerais ou metais abrangidos pelo 
presente regulamento, incluindo o seu 
sistema de gestão, a gestão dos riscos e a 
divulgação de informações por esse 
importador;

a) Incluir no seu âmbito todos os 
processos, sistemas e atividades do 
importador, utilizados para cumprir o dever 
de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento em relação aos minerais 
ou metais abrangidos pelo presente 
regulamento, incluindo o seu sistema de 
gestão, a gestão dos riscos e a divulgação 
de informações por esse importador;

Or. de

Alteração 371
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Incluir no seu âmbito todos os 
processos, sistemas e atividades do 
importador responsável, utilizados para 
cumprir o dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento em relação aos 

a) Incluir no seu âmbito todos os 
processos, sistemas e atividades do 
operador, utilizados para cumprir o dever 
de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento em relação aos recursos 
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minerais ou metais abrangidos pelo 
presente regulamento, incluindo o seu 
sistema de gestão, a gestão dos riscos e a 
divulgação de informações por esse 
importador;

abrangidos, incluindo o seu sistema de 
gestão, a gestão dos riscos e a divulgação 
de informações por esse operador;

Or. en

Alteração 372
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Incluir no seu âmbito todos os 
processos, sistemas e atividades do 
importador responsável, utilizados para 
cumprir o dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento em relação aos 
minerais ou metais abrangidos pelo 
presente regulamento, incluindo o seu 
sistema de gestão, a gestão dos riscos e a 
divulgação de informações por esse 
importador;

a) Incluir no seu âmbito todos os 
processos, sistemas e atividades do 
operador responsável, utilizados para 
cumprir o dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento em relação aos 
minerais ou metais abrangidos pelo 
presente regulamento, incluindo o seu 
sistema de gestão, a gestão dos riscos e a 
divulgação de informações por esse 
operador;

Or. en

Alteração 373
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Determinar como objetivo da auditoria a 
verificação da conformidade das práticas 
do importador responsável em matéria de 
dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento com os artigos 4.º, 5.º e 
7.º do presente regulamento;

b) Determinar como objetivo da auditoria a 
verificação da conformidade das práticas 
do operador em matéria de dever de 
diligência nas cadeias de aprovisionamento 
com os artigos 4.º, 5.º e 7.º do presente 
regulamento;
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Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto, ver supra.

Alteração 374
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Determinar como objetivo da auditoria a 
verificação da conformidade das práticas 
do importador responsável em matéria de 
dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento com os artigos 4.º, 5.º e 
7.º do presente regulamento;

b) Determinar como objetivo da auditoria a 
verificação da conformidade das práticas 
do operador em matéria de dever de 
diligência nas cadeias de aprovisionamento 
com os artigos 4.º, 5.º e 7.º do presente 
regulamento;

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto, ver supra.

Alteração 375
Joachim Schuster

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

Texto da Comissão Alteração

b) Determinar como objetivo da auditoria a 
verificação da conformidade das práticas 
do importador responsável em matéria de 
dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento com os artigos 4.º, 5.º e 
7.º do presente regulamento;

b) Determinar como objetivo da auditoria a 
verificação da conformidade das práticas 
do importador em matéria de dever de 
diligência nas cadeias de aprovisionamento 
com os artigos 4.º, 5.º e 7.º do presente 
regulamento;
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Or. de

Alteração 376
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Determinar como objetivo da auditoria a 
verificação da conformidade das práticas 
do importador responsável em matéria de 
dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento com os artigos 4.º, 5.º e 
7.º do presente regulamento;

b) Determinar como objetivo da auditoria a 
verificação da conformidade das práticas 
do operador em matéria de dever de 
diligência nas cadeias de aprovisionamento 
face às suas obrigações nos termos dos 
artigos 4.º, 5.º e 7.º do presente 
regulamento;

Or. en

Alteração 377
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Determinar como objetivo da auditoria a 
verificação da conformidade das práticas 
do importador responsável em matéria de 
dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento com os artigos 4.º, 5.º e 
7.º do presente regulamento;

b) Determinar como objetivo da auditoria a 
verificação da conformidade das práticas 
do operador responsável em matéria de 
dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento com os artigos 4.º, 5.º e 
7.º do presente regulamento;

Or. en

Alteração 378
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposta de regulamento
Artigo 6.º – parágrafo 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, bem como o âmbito, 
os critérios e as atividades de auditoria 
aplicáveis, como referido no Guia da 
OCDE sobre o Dever de Diligência.

Or. en

Justificação

A presente alteração garante a conformidade de todas as auditorias com as normas e 
especificações estabelecidas no Guia da OCDE.

Alteração 379
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 6.º – parágrafo 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, bem como o âmbito, 
os critérios e as atividades de auditoria 
aplicáveis, como referido no Guia da 
OCDE sobre o Dever de Diligência.

Or. en

Justificação

A presente alteração garante a conformidade de todas as auditorias com as normas e 
especificações estabelecidas no Guia da OCDE.
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Alteração 380
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 6.º – parágrafo 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, bem como o âmbito, 
os critérios e as atividades de auditoria 
aplicáveis, como referido no Guia da 
OCDE sobre o Dever de Diligência.

Or. en

Alteração 381
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todos os operadores podem cooperar 
através das organizações do setor para 
assegurar que as auditorias 
independentes efetuadas por terceiros 
sejam realizadas em conformidade com o 
n.º 2.

Or. en

Justificação

Os operadores abrangidos podem cooperar com as organizações setoriais no sentido de 
assegurar a realização das auditorias por terceiros, em conformidade com o Guia da OCDE.
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Alteração 382
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todos os operadores podem cooperar 
através das organizações do setor para 
assegurar que as auditorias 
independentes efetuadas por terceiros 
sejam realizadas em conformidade com o 
n.º 2.

Or. en

Justificação

Os operadores abrangidos podem cooperar com as organizações setoriais no sentido de 
assegurar a realização das auditorias por terceiros, em conformidade com o Guia da OCDE.

Alteração 383
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os operadores podem cooperar através 
das organizações do setor para assegurar 
que as auditorias independentes efetuadas 
por terceiros sejam realizadas em 
conformidade com o n.º 2.

Or. en

Alteração 384
Daniel Caspary
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Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A

Regimes de avaliação da conformidade

A Comissão deve adotar um ato de 
execução indicando um regime de 
avaliação da conformidade, ou mais, que:

a) Tenha como âmbito todos os processos, 
sistemas e atividades do importador 
responsável, utilizados para cumprir o 
dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento em relação aos 
minerais ou metais abrangidos pelo 
presente regulamento, incluindo o seu 
sistema de gestão, a gestão dos riscos e a 
divulgação de informações por esse 
importador;

e

b) Confira uma presunção de 
conformidade com os requisitos dos 
artigos 4.º, 5.º e 7.º do presente 
regulamento.

O referido ato de execução é adotado pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 13.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Para agilizar o processo legislativo, esta alteração introduz uma ideia proposta pelos Países 
Baixos que está atualmente a ser debatida no Conselho. Para permitir o debate antecipado 
desta proposta e respetiva tomada de posição por parte desta instituição, apresenta-se aqui a 
referida alteração.

Alteração 385
Daniel Caspary

Proposta de regulamento
Artigo 6-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-B

Notificação dos organismos de avaliação 
da conformidade

1. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão e os outros Estados-Membros 
dos organismos autorizados a executar 
atividades de avaliação da conformidade 
para terceiros ao abrigo do presente 
regulamento.

2. A Comissão publica a lista de 
organismos notificados ao abrigo do 
presente regulamento, incluindo os 
números de identificação que lhes foram 
atribuídos e as atividades em relação às 
quais foram notificados. A Comissão 
garante a atualização dessa lista.

3. Os Estados-Membros apenas podem 
notificar os organismos de avaliação da 
conformidade que cumpram os requisitos 
previstos no artigo 6.º-C.

4. Presume-se que os organismos de 
avaliação da conformidade acreditados 
em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 765/2008 relativamente a uma 
norma de acreditação harmonizada 
adequada para a realização de avaliações 
da conformidade com base num regime de 
avaliação da conformidade designado 
cumprem os requisitos do artigo 6.º-C.

5. Caso a autoridade notificadora 
verifique ou seja informada de que um 
organismo notificado deixou de cumprir 
os requisitos previstos no artigo 6.º-C, ou 
de que não cumpre os seus deveres, deve 
restringir, suspender ou retirar a 
notificação, consoante o caso, em função 
da gravidade do incumprimento em 
causa, e informar imediatamente desse 
facto a Comissão e os restantes 
Estados-Membros. Do facto informa 
imediatamente a Comissão e os restantes 
Estados-Membros.
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6. Em caso de restrição, suspensão ou 
retirada de uma notificação, ou quando o 
organismo notificado tenha cessado a 
atividade, o Estado-Membro notificador 
em causa deve tomar as medidas 
necessárias para que os processos sejam 
tratados por outro organismo notificado 
ou mantidos à disposição das autoridades 
notificadoras competentes dos 
Estados-Membros, se estas o solicitarem.

Or. en

Justificação

Para agilizar o processo legislativo, esta alteração introduz uma ideia proposta pelos Países 
Baixos que está atualmente a ser debatida no Conselho. Para permitir o debate antecipado 
desta proposta e respetiva tomada de posição por parte desta instituição, apresenta-se aqui a 
referida alteração.

Alteração 386
Daniel Caspary

Proposta de regulamento
Artigo 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-C

Requisitos relativos aos organismos de 
avaliação da conformidade que 

pretendam uma notificação

1. Os organismos de avaliação da 
conformidade devem estar constituídos 
nos termos do direito nacional e ser 
dotados de personalidade jurídica.

2. Um organismo de avaliação da 
conformidade deve ser uma entidade 
terceira independente do importador que 
avalia, bem como da fundição/refinaria, 
dos concessionários, filiais, contratantes e 
fornecedores da fundição/refinaria e das 
empresas que cooperam na avaliação da 
conformidade.
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Pode considerar-se que preenche esses 
requisitos qualquer organismo que 
pertença a uma organização empresarial 
ou associação profissional representativa 
de empresas envolvidas em atividades de 
importação, fundição ou refinação de 
minerais que avalia, desde que prove a 
respetiva independência e a inexistência 
de conflitos de interesses.

3. Os organismos de avaliação da 
conformidade, os seus quadros 
superiores, membros da administração e o 
pessoal encarregado de executar as 
tarefas de avaliação e verificação não 
podem ser o importador, fundidor ou 
refinador de estanho, tântalo e tungsténio, 
respetivos minérios, e ouro.

Os organismos de avaliação da 
conformidade, os seus quadros superiores 
e o pessoal encarregado das tarefas de 
avaliação e verificação não podem 
intervir diretamente no na 
comercialização e refinação de estanho, 
tântalo e tungsténio, respetivos minérios, 
e ouro, nem ser mandatários das pessoas 
envolvidas nessas atividades. Não podem 
exercer qualquer atividade que possa 
entrar em conflito com a independência 
da sua apreciação ou com a integridade 
no desempenho das atividades de 
avaliação da conformidade para as quais 
são notificados. Esta disposição é 
aplicável nomeadamente aos serviços de 
consultoria.

Os organismos de avaliação da 
conformidade devem assegurar que as 
atividades das suas filiais ou 
subcontratados não afetam a 
confidencialidade, a objetividade ou a 
imparcialidade das respetivas atividades 
de avaliação da conformidade.

5. Os organismos de avaliação da 
conformidade e o seu pessoal devem 
executar as atividades de avaliação da 
conformidade com a maior integridade 
profissional e a maior competência 



AM\1055294PT.doc 229/343 PE549.420v02-00

PT

técnica e não podem estar sujeitos a 
quaisquer pressões ou incentivos, 
nomeadamente de ordem financeira, que 
possam influenciar a sua apreciação ou 
os resultados das atividades de avaliação 
da conformidade, em especial por parte de 
pessoas ou grupos de pessoas interessados 
nos resultados dessas atividades.

6. Os organismos de avaliação da 
conformidade devem ter capacidade para 
executar todas as tarefas de avaliação da 
conformidade que lhes são atribuídas pelo 
artigo 6.º-D, relativamente às quais 
tenham sido notificados, quer as referidas 
tarefas sejam executadas por eles 
próprios, quer em seu nome e sob 
responsabilidade sua.

Para cada procedimento de avaliação da 
conformidade em relação ao qual tenham 
sido notificados, os organismos de 
avaliação da conformidade devem dispor 
sempre de:

a) Pessoal necessário com conhecimentos 
técnicos e experiência suficiente e 
adequada para desempenhar as tarefas de 
avaliação da conformidade;

b) Descrições dos procedimentos de 
avaliação da conformidade que 
assegurem a transparência e a capacidade 
de reprodução destes procedimentos. 
Devem prever uma política e 
procedimentos apropriados para 
distinguir entre as funções executadas na 
qualidade de organismo notificado e 
qualquer outra atividade;

c) Procedimentos que permitam o 
exercício das suas atividades atendendo à 
dimensão, ao setor e à estrutura das 
empresas, ao grau de complexidade da 
tecnologia do produto em questão e à 
natureza do processo de produção em 
massa ou em série.

Devem ainda dispor dos meios necessários 
para a boa execução das tarefas técnicas e 
administrativas relacionadas com as 
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atividades de avaliação da conformidade e 
ter acesso a todos os equipamentos e 
instalações necessários.

7. O pessoal responsável pela execução 
das atividades de avaliação da 
conformidade deve dispor de:

a) Uma boa formação técnica e 
profissional, abrangendo todas as 
atividades de avaliação da conformidade 
para as quais os organismos de avaliação 
da conformidade tenham sido notificados;

b) Conhecimento satisfatório dos 
requisitos das avaliações que efetuam e a 
devida autoridade para as efetuar;

c) Conhecimento e compreensão 
adequados dos requisitos essenciais, das 
normas harmonizadas aplicáveis, bem 
como das disposições aplicáveis da 
legislação comunitária de harmonização e 
dos regulamentos de execução;

d) Aptidão necessária para redigir os 
certificados, registos e relatórios que 
provam que as avaliações foram 
efetuadas.

8. A independência dos organismos de 
avaliação da conformidade, dos seus 
quadros superiores e dos membros da 
administração e do pessoal de avaliação 
deve ser garantida.

A remuneração dos quadros superiores e 
do pessoal dos organismos de avaliação 
da conformidade não pode depender do 
número de avaliações realizadas nem do 
respetivo resultado.

9. Os organismos de avaliação da 
conformidade devem fazer um seguro de 
responsabilidade civil, a não ser que essa 
responsabilidade seja coberta pelo Estado 
com base no direito nacional ou que o 
próprio Estado-Membro seja diretamente 
responsável pelas avaliações da 
conformidade.

10. O pessoal dos organismos de 
avaliação da conformidade está sujeito ao 
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sigilo profissional, no que se refere a 
todas as informações obtidas no 
cumprimento das suas tarefas no âmbito 
do artigo 6.º-D ou de qualquer disposição 
de direito nacional que lhe dê aplicação, 
exceto em relação às autoridades 
competentes do Estado-Membro em que 
exerce as suas atividades. Os direitos de 
propriedade devem ser protegidos.

Or. en

Justificação

Para agilizar o processo legislativo, esta alteração introduz uma ideia proposta pelos Países 
Baixos que está atualmente a ser debatida no Conselho. Para permitir o debate antecipado 
desta proposta e respetiva tomada de posição por parte desta instituição, apresenta-se aqui a 
referida alteração.

Alteração 387
Daniel Caspary

Proposta de regulamento
Artigo 6-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-D

Obrigações dos organismos de avaliação 
da conformidade notificados

1. O organismo de avaliação da 
conformidade notificado deve realizar a 
avaliação da conformidade de acordo com 
um regime de certificação designado nos 
termos do artigo 6.º-A.

2. Caso verifique que os requisitos 
estabelecidos no regime de certificação 
não foram cumpridos por um importador, 
o organismo de avaliação da 
conformidade notificado deve exigir que 
este último tome as medidas corretivas 
adequadas e não emitirá um certificado 
de conformidade.
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3. Se, no decurso de uma avaliação da 
conformidade no seguimento da 
concessão de um certificado, o organismo 
de avaliação da conformidade notificado 
verificar que um produto já não está 
conforme, deve exigir que o importador 
tome as medidas corretivas adequadas e 
deve suspender ou retirar o respetivo 
certificado, se necessário.

4. Se não forem tomadas medidas 
corretivas, ou estas não tiverem o efeito 
pretendido, o organismo de avaliação da 
conformidade notificado deve restringir, 
suspender ou revogar os certificados, 
consoante necessário.

Or. en

Justificação

Para agilizar o processo legislativo, esta alteração introduz uma ideia proposta pelos Países 
Baixos que está atualmente a ser debatida no Conselho. Para permitir o debate antecipado 
desta proposta e respetiva tomada de posição por parte desta instituição, apresenta-se aqui a 
referida alteração.

Alteração 388
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o importador responsável de 
minerais ou metais abrangidos pelo 
presente regulamento deve apresentar à 
autoridade competente do Estado-Membro 
a seguinte documentação relativa ao ano 
civil precedente:

1. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, todos os operadores devem 
apresentar à autoridade competente do 
Estado-Membro a seguinte documentação 
relativa ao ano civil precedente:

Or. en
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Justificação

A alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto. Ver a definição do «operador» acima 
referida.

Alteração 389
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o importador responsável de 
minerais ou metais abrangidos pelo 
presente regulamento deve apresentar à 
autoridade competente do Estado-Membro 
a seguinte documentação relativa ao ano 
civil precedente:

1. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, todos os operadores devem 
apresentar à autoridade competente do 
Estado-Membro a seguinte documentação 
relativa ao ano civil precedente:

Or. en

Justificação

A alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto. Ver a definição do «operador» acima 
referida.

Alteração 390
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o importador responsável de 
minerais ou metais abrangidos pelo 
presente regulamento deve apresentar à 
autoridade competente do Estado-Membro 
a seguinte documentação relativa ao ano 

1. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o importador de minerais ou metais 
abrangidos pelo presente regulamento deve 
apresentar à autoridade competente do 
Estado-Membro a seguinte documentação 
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civil precedente: relativa ao ano civil precedente:

Or. de

Alteração 391
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o importador responsável de 
minerais ou metais abrangidos pelo 
presente regulamento deve apresentar à 
autoridade competente do Estado-Membro 
a seguinte documentação relativa ao ano 
civil precedente:

1. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, todos os operadores devem 
apresentar à autoridade competente do 
Estado-Membro a seguinte documentação 
relativa ao ano civil precedente:

Or. en

Justificação

Todas as alterações do artigo 7.º refletem os requisitos de auditoria mais limitados que 
constam do artigo 6.º, bem como o âmbito de empresas mais vasto. De acordo com o Guia da 
OCDE, somente os pontos de estrangulamento necessitam de ser alvo de auditoria, mas todos 
estão sujeitos aos requisitos de comunicação e divulgação de informações definidos no 
presente artigo.

Alteração 392
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o importador responsável de 
minerais ou metais abrangidos pelo 
presente regulamento deve apresentar à 

1. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o operador responsável de minerais 
ou metais abrangidos pelo presente 
regulamento deve apresentar à autoridade 
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autoridade competente do Estado-Membro 
a seguinte documentação relativa ao ano 
civil precedente:

competente do Estado-Membro a seguinte 
documentação relativa ao ano civil 
precedente:

Or. en

Alteração 393
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O seu nome, endereço, contactos 
completos e uma descrição das suas 
atividades comerciais;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 394
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As auditorias independentes efetuadas 
por terceiros em conformidade com o 
artigo 6.º do presente regulamento;

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto do regulamento alterado. 
Devido ao alargamento do âmbito de empresas, nem todos os operadores abrangidos são 
obrigados a assegurar a realização de auditorias independentes por terceiros. Em resultado 
das alterações ao artigo 6.º supra, este requisito aplica-se aos operadores indicados no 
anexo II.



PE549.420v02-00 236/343 AM\1055294PT.doc

PT

Alteração 395
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As auditorias independentes efetuadas 
por terceiros em conformidade com o 
artigo 6.º do presente regulamento;

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto do regulamento alterado. 
Devido ao alargamento do âmbito de empresas, nem todos os operadores abrangidos são 
obrigados a assegurar a realização de auditorias independentes por terceiros. Em resultado 
das alterações ao artigo 6.º supra, este requisito aplica-se aos operadores indicados no 
anexo I-A.

Alteração 396
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As auditorias independentes efetuadas 
por terceiros em conformidade com o 
artigo 6.º do presente regulamento;

Suprimido

Or. en

Alteração 397
Daniel Caspary
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As auditorias independentes efetuadas 
por terceiros em conformidade com o 
artigo 6.º do presente regulamento;

c) O certificado emitido na sequência da 
avaliação da conformidade efetuada por 
terceiros em conformidade com o artigo 6.º 
do presente regulamento;

Or. en

Justificação

Para agilizar o processo legislativo, esta alteração introduz uma ideia proposta pelos Países 
Baixos que está atualmente a ser debatida no Conselho. Para permitir o debate antecipado 
desta proposta e respetiva tomada de posição por parte desta instituição, apresenta-se aqui a 
referida alteração.

Alteração 398
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o importador responsável de 
minerais abrangidos pelo presente 
regulamento deve apresentar à autoridade 
competente do Estado-Membro, a 
documentação relativa ao ano civil 
precedente, no que se refere à proporção 
de minerais provenientes de zonas de 
conflitos e de alto risco no volume total de 
minerais adquiridos, como confirmado 
pelas auditorias independentes efetuadas 
por terceiros em conformidade com o 
artigo 6.º do presente regulamento.

2. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, os operadores não incluídos no 
anexo II devem, igualmente, apresentar à 
autoridade competente do Estado-Membro 
relatórios de gestão que contenham a 
seguinte documentação relativa ao ano 
civil precedente:

Or. en
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Justificação

Devido ao alargamento do âmbito de empresas, as obrigações de apresentação de relatórios 
dos operadores diferem consoante a sua posição na cadeia de aprovisionamento. De acordo 
com o Guia da OCDE, os pontos de estrangulamento indicados no anexo II são sujeitos a 
requisitos de informação adicionais, sob a forma de auditorias a efetuar por terceiros. Em 
contrapartida, os requisitos de apresentação de relatórios previstos no presente artigo 
aplicam-se aos outros operadores. Estes requisitos refletem os enunciados no Guia da 
OCDE.

Alteração 399
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o importador responsável de 
minerais abrangidos pelo presente 
regulamento deve apresentar à autoridade 
competente do Estado-Membro, a 
documentação relativa ao ano civil 
precedente, no que se refere à proporção 
de minerais provenientes de zonas de 
conflitos e de alto risco no volume total de 
minerais adquiridos, como confirmado 
pelas auditorias independentes efetuadas 
por terceiros em conformidade com o 
artigo 6.º do presente regulamento.

2. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, os operadores não incluídos no 
anexo I-A devem, igualmente, apresentar à 
autoridade competente do Estado-Membro 
relatórios de gestão que contenham a 
seguinte documentação relativa ao ano 
civil precedente:

Or. en

Justificação

Devido ao alargamento do âmbito de empresas, as obrigações de apresentação de relatórios 
dos operadores diferem consoante a sua posição na cadeia de aprovisionamento. De acordo 
com o Guia da OCDE, os pontos de estrangulamento indicados no anexo I-A são sujeitos a 
requisitos de informação adicionais, sob a forma de auditorias a efetuar por terceiros. Em 
contrapartida, os requisitos de apresentação de relatórios previstos no presente artigo 
aplicam-se aos outros operadores. Estes requisitos refletem os enunciados no Guia da 
OCDE.
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Alteração 400
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o importador responsável de 
minerais abrangidos pelo presente 
regulamento deve apresentar à autoridade 
competente do Estado-Membro, a 
documentação relativa ao ano civil 
precedente, no que se refere à proporção 
de minerais provenientes de zonas de 
conflitos e de alto risco no volume total de 
minerais adquiridos, como confirmado 
pelas auditorias independentes efetuadas 
por terceiros em conformidade com o 
artigo 6.º do presente regulamento.

2. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, os operadores a jusante devem, 
igualmente, apresentar à autoridade 
competente do Estado-Membro relatórios 
de gestão que contenham a seguinte 
documentação relativa ao ano civil 
precedente:

a) A política adotada pelo operador para o 
exercício do dever de diligência nas 
cadeias de aprovisionamento, incluindo a 
respetiva estrutura de gestão responsável 
pelo seu exercício do dever de diligência, 
bem como a pessoa diretamente 
responsável;

b) O sistema de controlos e transparência 
relativo às cadeias de aprovisionamento 
em recursos do operador, incluindo as 
medidas tomadas para a identificação dos 
intervenientes a montante que participam 
na cadeia de aprovisionamento e para 
avaliar as respetivas práticas associadas 
ao dever de diligência;

c) O nome e o endereço de cada 
interveniente a montante na sua cadeia de 
aprovisionamento, identificado pelo 
operador nos termos dos artigos 4.º e 5.º;

d) As auditorias independentes efetuadas 
por terceiros a cada interveniente a 
montante na sua cadeia de 



PE549.420v02-00 240/343 AM\1055294PT.doc

PT

aprovisionamento, realizadas em 
conformidade com o âmbito, os objetivos e 
os princípios estabelecidos no artigo 6.º do 
regulamento, identificado pelo operador 
nos termos dos artigos 4.º e 5.º;

e) Os riscos existentes ou potenciais 
identificados pelo operador e as medidas 
por ele tomadas para gerir os riscos 
durante o período do relatório nos termos 
do artigo 5.º;

f) As medidas tomadas pelo operador para 
intensificar os seus esforços em matéria 
de dever de diligência durante o período 
do relatório.

Or. en

Alteração 401
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o importador responsável de 
minerais abrangidos pelo presente 
regulamento deve apresentar à autoridade 
competente do Estado-Membro, a 
documentação relativa ao ano civil 
precedente, no que se refere à proporção de 
minerais provenientes de zonas de conflitos 
e de alto risco no volume total de minerais 
adquiridos, como confirmado pelas 
auditorias independentes efetuadas por 
terceiros em conformidade com o artigo 6.º 
do presente regulamento.

2. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o operador responsável de minerais 
abrangidos pelo presente regulamento deve 
apresentar à autoridade competente do 
Estado-Membro, a documentação relativa 
ao ano civil precedente, no que se refere à 
proporção de minerais provenientes de 
zonas de conflitos e de alto risco no 
volume total de minerais adquiridos, como 
confirmado pelas auditorias independentes 
efetuadas por terceiros em conformidade 
com o artigo 6.º do presente regulamento.

Or. en

Alteração 402
Ska Keller
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em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) A política adotada pelo operador para o 
exercício do dever de diligência nas 
cadeias de aprovisionamento, incluindo a 
respetiva estrutura de gestão responsável 
pelo seu exercício do dever de diligência, 
bem como a pessoa diretamente 
responsável;

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o quadro de cinco fases preconizado pela OCDE relativamente 
ao dever de diligência, baseado no risco na cadeia de aprovisionamento em minerais, tal 
como estabelecido no anexo I do Guia da OCDE.

Alteração 403
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) O sistema de controlos e transparência 
relativo às cadeias de aprovisionamento 
em recursos do operador, incluindo as 
medidas tomadas para a identificação dos 
intervenientes a montante que participam 
na cadeia de aprovisionamento e para 
avaliar as respetivas práticas associadas 
ao dever de diligência;

Or. en
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Justificação

A presente alteração reflete o quadro de cinco fases preconizado pela OCDE relativamente 
ao dever de diligência, baseado no risco na cadeia de aprovisionamento em minerais, tal 
como estabelecido no anexo I do Guia da OCDE.

Alteração 404
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) O nome e o endereço de cada 
interveniente do anexo I-A na sua cadeia 
de aprovisionamento, identificado pelo 
operador nos termos dos artigos 4.º e 5.º;

Or. en

Justificação

Reflete as alterações aos artigos 4.º e 5.º supra, bem como o quadro de quatro medidas da 
OCDE para o exercício do dever de diligência baseado nos riscos na cadeia de 
aprovisionamento em minerais, descrito no anexo I do Guia da OCDE.

Alteração 405
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d) As auditorias independentes efetuadas 
por terceiros a cada interveniente do 
anexo I-A na sua cadeia de 
aprovisionamento, realizadas em 
conformidade com o âmbito, os objetivos e 
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os princípios estabelecidos no artigo 6.º do 
regulamento, identificado pelo operador 
nos termos dos artigos 4.º e 5.º;

Or. en

Justificação

Reflete as alterações aos artigos 4.º , 5.º e 6.º supra, bem como o quadro de quatro medidas 
da OCDE para o exercício do dever de diligência baseado nos riscos na cadeia de 
aprovisionamento em minerais, descrito no anexo I do Guia da OCDE. Os operadores não 
enunciados no anexo I-A não são obrigados a assegurar a realização de auditorias 
independentes por terceiros. No entanto, no exercício do seu dever de diligência, são 
obrigados a identificar todos os pontos de estrangulamento relevantes das suas cadeias de 
aprovisionamento indicados no anexo I-A, bem como a obter e examinar as auditorias 
efetuadas por terceiros ao seu exercício do dever de diligência.

Alteração 406
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e) Os riscos existentes ou potenciais 
identificados pelo operador e as medidas 
por ele tomadas para gerir os riscos 
durante o período do relatório nos termos 
do artigo 5.º;

Or. en

Justificação

Reflete as alterações ao artigo 5.º supra, bem como o quadro de quatro medidas da OCDE 
para o exercício do dever de diligência baseado nos riscos na cadeia de aprovisionamento 
em minerais, descrito no anexo I do Guia da OCDE. É fundamental que as empresas 
publiquem relatórios sobre os riscos identificados nas suas cadeias de aprovisionamento e as 
medidas que tomaram para reduzi-los. Esta informação é essencial para os esforços em 
matéria de dever de diligência envidados por outras empresas, bem como para os 
consumidores, investidores e outras partes.
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Alteração 407
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f) As medidas tomadas pelo operador para 
intensificar os seus esforços em matéria 
de dever de diligência durante o período 
do relatório.

Or. en

Justificação

O exercício do dever de diligência é um processo contínuo e flexível. Assim sendo, permite 
que os operadores melhorem os seus processos em matéria de dever de diligência ao longo 
do tempo. Esta melhoria poderá passar por desenvolver melhores sistemas, exercer influência 
e manter boas relações com os fornecedores e cooperar com outras empresas ou mecanismos 
da indústria. No entanto, é fundamental que as empresas tenham de indicar claramente como 
preveem introduzir melhorias em tempo útil nos casos em que o exercício do seu dever de 
diligência seja considerado insuficiente.

Alteração 408
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) A política adotada pelo operador para o 
exercício do dever de diligência nas 
cadeias de aprovisionamento, incluindo a 
respetiva estrutura de gestão responsável 
pelo seu exercício do dever de diligência, 
bem como a pessoa diretamente 
responsável;
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Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o quadro de cinco fases preconizado pela OCDE relativamente 
ao dever de diligência, baseado no risco na cadeia de aprovisionamento em minerais, tal 
como estabelecido no anexo I do Guia da OCDE.

Alteração 409
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) O sistema de controlos e transparência 
relativo às cadeias de aprovisionamento 
em recursos do operador, incluindo as 
medidas tomadas para a identificação dos 
intervenientes a montante que participam 
na cadeia de aprovisionamento e para 
avaliar as respetivas práticas associadas 
ao dever de diligência;

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o quadro de cinco fases preconizado pela OCDE relativamente 
ao dever de diligência, baseado no risco na cadeia de aprovisionamento em minerais, tal 
como estabelecido no anexo I do Guia da OCDE.

Alteração 410
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) O nome e o endereço de cada 
interveniente do anexo II na sua cadeia
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de aprovisionamento, identificado pelo 
operador nos termos dos artigos 4.º e 5.º;

Or. en

Justificação

Reflete as alterações aos artigos 4.º e 5.º supra, bem como o quadro de quatro medidas da 
OCDE para o exercício do dever de diligência baseado nos riscos na cadeia de 
aprovisionamento em minerais, descrito no anexo I do Guia da OCDE.

Alteração 411
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

As auditorias independentes efetuadas por 
terceiros a cada interveniente do anexo II 
na sua cadeia de aprovisionamento, 
realizadas em conformidade com o 
âmbito, os objetivos e os princípios 
estabelecidos no artigo 6.º do 
regulamento, identificado pelo operador 
nos termos dos artigos 4.º e 5.º;

Or. en

Justificação

Reflete as alterações aos artigos 4.º , 5.º e 6.º supra, bem como o quadro de quatro medidas 
da OCDE para o exercício do dever de diligência baseado nos riscos na cadeia de 
aprovisionamento em minerais, descrito no anexo I do Guia da OCDE. Os operadores não 
enunciados no anexo II não são obrigados a assegurar a realização de auditorias 
independentes por terceiros. No entanto, no exercício do seu dever de diligência, são 
obrigados a identificar todos os pontos de estrangulamento relevantes das suas cadeias de 
aprovisionamento indicados no anexo II, bem como a obter e examinar as auditorias 
efetuadas por terceiros ao seu exercício do dever de diligência.

Alteração 412
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e) Os riscos existentes ou potenciais 
identificados pelo operador e as medidas 
por ele tomadas para gerir os riscos 
durante o período do relatório nos termos 
do artigo 5.º;

Or. en

Justificação

Reflete as alterações ao artigo 5.º supra, bem como o quadro de quatro medidas da OCDE 
para o exercício do dever de diligência baseado nos riscos na cadeia de aprovisionamento 
em minerais, descrito no anexo I do Guia da OCDE. É fundamental que as empresas 
publiquem relatórios sobre os riscos identificados nas suas cadeias de aprovisionamento e as 
medidas que tomaram para reduzi-los. Esta informação é essencial para os esforços em 
matéria de dever de diligência envidados por outras empresas, bem como para os 
consumidores, investidores e outras partes.

Alteração 413
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f) As medidas tomadas pelo operador para 
intensificar os seus esforços em matéria 
de dever de diligência durante o período 
do relatório.

Or. en

Justificação

O exercício do dever de diligência é um processo contínuo e flexível. Assim sendo, permite 
que os operadores melhorem os seus processos em matéria de dever de diligência ao longo 
do tempo. Esta melhoria poderá passar por desenvolver melhores sistemas, exercer influência 
e manter boas relações com os fornecedores e cooperar com outras empresas ou mecanismos 
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da indústria. No entanto, é fundamental que as empresas tenham de indicar claramente como 
preveem introduzir melhorias em tempo útil nos casos em que o exercício do seu dever de 
diligência seja considerado insuficiente.

Alteração 414
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o importador responsável de metais 
abrangidos pelo presente regulamento 
deve apresentar à autoridade competente do 
Estado-Membro a seguinte documentação 
relativa ao ano civil precedente:

3. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, os operadores incluídos no anexo 
II devem, igualmente, apresentar à 
autoridade competente do Estado-Membro 
a seguinte documentação relativa ao ano 
civil precedente:

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto e requisitos de auditoria 
diferenciados, ver supra. De igual modo, esta alteração é fundamental para garantir que a 
Lista Branca proposta no artigo 8.º abranja apenas os atores e operadores que tenham 
cumprido as suas obrigações em matéria de dever de diligência, conforme provado pelos 
relatórios das auditorias efetuadas por terceiros.

Alteração 415
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o importador responsável de metais 
abrangidos pelo presente regulamento 
deve apresentar à autoridade competente do 
Estado-Membro a seguinte documentação 

3. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, os operadores incluídos no anexo 
I-A devem, igualmente, apresentar à 
autoridade competente do Estado-Membro 
a seguinte documentação relativa ao ano 
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relativa ao ano civil precedente: civil precedente:

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto e requisitos de auditoria 
diferenciados, ver supra. De igual modo, esta alteração é fundamental para garantir que a 
Lista Branca proposta no artigo 8.º abranja apenas os atores e operadores que tenham 
cumprido as suas obrigações em matéria de dever de diligência, conforme provado pelos 
relatórios das auditorias efetuadas por terceiros.

Alteração 416
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o importador responsável de metais 
abrangidos pelo presente regulamento deve 
apresentar à autoridade competente do 
Estado-Membro a seguinte documentação 
relativa ao ano civil precedente:

3. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o importador de metais abrangidos 
pelo presente regulamento deve apresentar 
à autoridade competente do 
Estado-Membro a seguinte documentação 
relativa ao ano civil precedente:

Or. de

Alteração 417
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o importador responsável de metais 
abrangidos pelo presente regulamento 
deve apresentar à autoridade competente do 
Estado-Membro a seguinte documentação 

3. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, os operadores a montante devem, 
igualmente, apresentar à autoridade 
competente do Estado-Membro a seguinte 
documentação relativa ao ano civil 
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relativa ao ano civil precedente: precedente:

Or. en

Alteração 418
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o importador responsável de metais 
abrangidos pelo presente regulamento deve 
apresentar à autoridade competente do 
Estado-Membro a seguinte documentação 
relativa ao ano civil precedente:

3. Em 31 de março de cada ano, o mais 
tardar, o operador responsável de metais 
abrangidos pelo presente regulamento deve 
apresentar à autoridade competente do 
Estado-Membro a seguinte documentação 
relativa ao ano civil precedente:

Or. en

Alteração 419
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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;

Suprimido

Or. en

Justificação

Alínea redundante, pois este requisito de apresentação de relatórios é apenas aplicável aos 
operadores do anexo II.
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Alteração 420
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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;

Suprimido

Or. en

Justificação

Alínea redundante, pois este requisito de apresentação de relatórios é apenas aplicável aos 
operadores do anexo I-A.

Alteração 421
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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;

Suprimido

Or. en

Alteração 422
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – alínea a)
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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 da sua cadeia de 
aprovisionamento;

Or. de

Alteração 423
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
referido regulamento;

b) As auditorias independentes efetuadas 
por terceiros em conformidade com o 
artigo 6.º do presente regulamento; e

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto e requisitos de auditoria 
diferenciados, ver supra. Os operadores do anexo II são obrigados a assegurar a realização 
de auditorias independentes por terceiros em conformidade com o artigo 6.º e o Guia da 
OCDE sobre o Dever de Diligência. Medida 4 do quadro de cinco medidas da OCDE para o 
exercício do dever de diligência baseado nos riscos na cadeia de aprovisionamento em 
minerais. É fundamental que estas informações constem dos relatórios publicados pelo 
operador.

Alteração 424
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini
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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 
referido regulamento;

b) As auditorias independentes efetuadas 
por terceiros em conformidade com o 
artigo 6.º do presente regulamento; e

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto e requisitos de auditoria 
diferenciados, ver supra. Os operadores do anexo I-A são obrigados a assegurar a realização 
de auditorias independentes por terceiros em conformidade com o artigo 6.º e o Guia da 
OCDE sobre o Dever de Diligência. Medida 4 do quadro de cinco medidas da OCDE para o 
exercício do dever de diligência baseado nos riscos na cadeia de aprovisionamento em 
minerais. É fundamental que estas informações constem dos relatórios publicados pelo 
operador.

Alteração 425
Joachim Schuster

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 
referido regulamento;

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

Or. de
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Alteração 426
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
referido regulamento;

b) As auditorias independentes efetuadas 
por terceiros em conformidade com o 
artigo 6.º do presente regulamento; e

Or. en

Alteração 427
Daniel Caspary

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 
referido regulamento;

b) Os certificados do organismo 
responsável pelas avaliações da 
conformidade 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 
referido regulamento;

Or. en

Justificação

Para agilizar o processo legislativo, esta alteração introduz uma ideia proposta pelos Países 
Baixos que está atualmente a ser debatida no Conselho. Para permitir o debate antecipado 
desta proposta e respetiva tomada de posição por parte desta instituição, apresenta-se aqui a 
referida alteração.
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Alteração 428
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Texto da Comissão Alteração

c) A proporção de minerais provenientes 
de zonas de conflito e de alto risco no 
volume total de minerais adquiridos por 
cada uma dessas fundições ou refinarias, 
como confirmado pelas auditorias 
independentes efetuadas por terceiros.

c) Informações sobre a proporção de 
recursos abrangidos provenientes de zonas 
de conflito e de alto risco no volume total 
de recursos abrangidos adquiridos, como 
confirmado pelas auditorias independentes 
efetuadas por terceiros em conformidade 
com o artigo 6.º do presente regulamento.

Or. en

Justificação

A alteração do termo «minerais» para «recursos abrangidos» reflete o âmbito de materiais 
mais vasto, ver supra. De igual modo, reflete o âmbito de empresas mais vasto e obrigações 
de apresentação de relatórios diferenciadas, tal como refere o artigo 6.º.

Alteração 429
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Texto da Comissão Alteração

c) A proporção de minerais provenientes 
de zonas de conflito e de alto risco no 
volume total de minerais adquiridos por 
cada uma dessas fundições ou refinarias, 
como confirmado pelas auditorias 
independentes efetuadas por terceiros.

c) Informações sobre a proporção de 
recursos abrangidos provenientes de zonas 
de conflito e de alto risco no volume total 
de recursos abrangidos adquiridos, como 
confirmado pelas auditorias independentes 
efetuadas por terceiros em conformidade 
com o artigo 6.º do presente regulamento.

Or. en



PE549.420v02-00 256/343 AM\1055294PT.doc

PT

Justificação

A alteração do termo «minerais» para «recursos abrangidos» reflete o âmbito de materiais 
mais vasto, ver supra. De igual modo, reflete o âmbito de empresas mais vasto e obrigações 
de apresentação de relatórios diferenciadas, tal como refere o artigo 6.º.

Alteração 430
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Texto da Comissão Alteração

c) A proporção de minerais provenientes 
de zonas de conflito e de alto risco no 
volume total de minerais adquiridos por 
cada uma dessas fundições ou refinarias, 
como confirmado pelas auditorias 
independentes efetuadas por terceiros.

c) Informações sobre a proporção de 
recursos provenientes de zonas de conflito 
e de alto risco no volume total de recursos 
adquiridos, como confirmado pelas 
auditorias independentes efetuadas por 
terceiros em conformidade com o artigo 
6.º do presente regulamento.

Or. en

Alteração 431
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. Os operadores devem 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, em 
conformidade com o Guia da OCDE.



AM\1055294PT.doc 257/343 PE549.420v02-00

PT

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto e assegura a coerência dos 
requisitos de apresentação de relatórios com o Guia da OCDE, que inclui considerações em 
matéria de sigilo e concorrência.

Alteração 432
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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. Os operadores devem 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, em 
conformidade com o Guia da OCDE.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto e assegura a coerência dos 
requisitos de apresentação de relatórios com o Guia da OCDE, que inclui considerações em 
matéria de sigilo e concorrência.

Alteração 433
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4
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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. O importador 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.

Or. de

Alteração 434
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. Os operadores devem 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, em 
conformidade com o Guia da OCDE.

Or. en

Alteração 435
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4
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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. O operador 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.

Or. en

Alteração 436
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O importador responsável de minerais 
ou metais abrangidos pelo presente 
regulamento divulgará publicamente de 
forma tão ampla quanto possível, incluindo 
via Internet, sob a forma de relatório anual, 
as políticas e as práticas adotadas em 
matéria de dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento, destinadas a garantir 
um aprovisionamento responsável. O 
relatório deve apresentar as medidas 
tomadas pelo importador responsável para 
respeitar as obrigações relativas ao seu 
sistema de gestão e à gestão dos riscos, 
conforme estabelecidas nos artigos 4.º, e 
5.º, respetivamente, bem como uma síntese 
das auditorias efetuadas por terceiros, 
incluindo o nome do(s) auditor(es), 
respeitando devidamente o sigilo comercial 
e outras considerações relativas à 
concorrência.

5. Os operadores divulgarão 
publicamente, em conformidade com o 
Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência e de forma tão ampla quanto 
possível, incluindo via Internet, sob a 
forma de relatório anual, as políticas e as 
práticas adotadas em matéria de dever de 
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, destinadas a garantir um 
aprovisionamento responsável. O relatório 
deve apresentar as medidas tomadas pelo 
operador para respeitar as obrigações 
relativas ao seu sistema de gestão e à 
gestão dos riscos, conforme estabelecidas 
nos artigos 4.º, e 5.º, respetivamente, bem 
como todas as auditorias independentes 
efetuadas por terceiros a intervenientes 
responsáveis na cadeia de 
aprovisionamento do operador incluídos 
no anexo II, respeitando devidamente o 
sigilo comercial e outras considerações 
relativas à concorrência.
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Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto e assegura a coerência dos 
requisitos de apresentação de relatórios com o Guia da OCDE. Este inclui um requisito de 
publicação das auditorias completas efetuadas por terceiros, descrito, por exemplo, na 
medida 5 A.2.1 do Suplemento 3T.

Alteração 437
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O importador responsável de minerais
ou metais abrangidos pelo presente 
regulamento divulgará publicamente de 
forma tão ampla quanto possível, incluindo 
via Internet, sob a forma de relatório anual, 
as políticas e as práticas adotadas em 
matéria de dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento, destinadas a garantir 
um aprovisionamento responsável. O 
relatório deve apresentar as medidas 
tomadas pelo importador responsável para 
respeitar as obrigações relativas ao seu 
sistema de gestão e à gestão dos riscos, 
conforme estabelecidas nos artigos 4.º, e 
5.º, respetivamente, bem como uma síntese 
das auditorias efetuadas por terceiros, 
incluindo o nome do(s) auditor(es), 
respeitando devidamente o sigilo comercial 
e outras considerações relativas à 
concorrência.

5. Os operadores divulgarão 
publicamente, em conformidade com o 
Guia da OCDE sobre o Dever de 
Diligência e de forma tão ampla quanto 
possível, incluindo via Internet, sob a 
forma de relatório anual, as políticas e as 
práticas adotadas em matéria de dever de 
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, destinadas a garantir um 
aprovisionamento responsável. O relatório 
deve apresentar as medidas tomadas pelo 
operador para respeitar as obrigações 
relativas ao seu sistema de gestão e à 
gestão dos riscos, conforme estabelecidas 
nos artigos 4.º, e 5.º, respetivamente, bem 
como todas as auditorias independentes 
efetuadas por terceiros a intervenientes 
responsáveis na cadeia de 
aprovisionamento do operador incluídos 
no anexo I-A, respeitando devidamente o 
sigilo comercial e outras considerações 
relativas à concorrência.

Or. en
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Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto e assegura a coerência dos 
requisitos de apresentação de relatórios com o Guia da OCDE. Este inclui um requisito de 
publicação das auditorias completas efetuadas por terceiros, descrito, por exemplo, na 
medida 5 A.2.1 do Suplemento 3T.

Alteração 438
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O importador responsável de minerais 
ou metais abrangidos pelo presente 
regulamento divulgará publicamente de 
forma tão ampla quanto possível, incluindo 
via Internet, sob a forma de relatório anual, 
as políticas e as práticas adotadas em 
matéria de dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento, destinadas a garantir 
um aprovisionamento responsável. O 
relatório deve apresentar as medidas 
tomadas pelo importador responsável para 
respeitar as obrigações relativas ao seu 
sistema de gestão e à gestão dos riscos, 
conforme estabelecidas nos artigos 4.º, e 
5.º, respetivamente, bem como uma síntese 
das auditorias efetuadas por terceiros, 
incluindo o nome do(s) auditor(es), 
respeitando devidamente o sigilo comercial 
e outras considerações relativas à 
concorrência.

5. O importador de minerais ou metais 
abrangidos pelo presente regulamento 
divulgará publicamente de forma tão ampla 
quanto possível, incluindo via Internet, sob 
a forma de relatório anual, as políticas e as 
práticas adotadas em matéria de dever de 
diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, destinadas a garantir um 
aprovisionamento responsável. O relatório 
deve apresentar as medidas tomadas pelo 
importador responsável para respeitar as 
obrigações relativas ao seu sistema de 
gestão e à gestão dos riscos, conforme 
estabelecidas nos artigos 4.º, e 5.º, 
respetivamente, bem como uma síntese das 
auditorias efetuadas por terceiros, 
incluindo o nome do(s) auditor(es), 
respeitando devidamente o sigilo comercial 
e outras considerações relativas à 
concorrência.

Or. de

Alteração 439
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. O importador responsável de minerais 
ou metais abrangidos pelo presente 
regulamento divulgará publicamente de 
forma tão ampla quanto possível, incluindo 
via Internet, sob a forma de relatório anual, 
as políticas e as práticas adotadas em 
matéria de dever de diligência nas cadeias
de aprovisionamento, destinadas a garantir 
um aprovisionamento responsável. O 
relatório deve apresentar as medidas 
tomadas pelo importador responsável para 
respeitar as obrigações relativas ao seu 
sistema de gestão e à gestão dos riscos, 
conforme estabelecidas nos artigos 4.º, e 
5.º, respetivamente, bem como uma síntese 
das auditorias efetuadas por terceiros, 
incluindo o nome do(s) auditor(es), 
respeitando devidamente o sigilo comercial 
e outras considerações relativas à 
concorrência.

5. Os operadores divulgarão publicamente 
de forma tão ampla quanto possível, 
incluindo via Internet, sob a forma de 
relatório anual, as políticas e as práticas 
adotadas em matéria de dever de diligência 
nas cadeias de aprovisionamento, 
destinadas a garantir um aprovisionamento
responsável. O relatório deve apresentar as 
medidas tomadas pelo operador para 
respeitar as obrigações relativas ao seu 
sistema de gestão e à gestão dos riscos, 
conforme estabelecidas nos artigos 4.º, e 
5.º, respetivamente, bem como todas as 
auditorias independentes efetuadas por 
terceiros a operadores a montante na 
cadeia de aprovisionamento do operador, 
respeitando devidamente o sigilo comercial 
e outras considerações relativas à 
concorrência.

Or. en

Alteração 440
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O importador responsável de minerais 
ou metais abrangidos pelo presente 
regulamento divulgará publicamente de 
forma tão ampla quanto possível, incluindo 
via Internet, sob a forma de relatório anual, 
as políticas e as práticas adotadas em 
matéria de dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento, destinadas a garantir 
um aprovisionamento responsável. O 
relatório deve apresentar as medidas 
tomadas pelo importador responsável para 
respeitar as obrigações relativas ao seu 

5. O operador responsável de minerais ou 
metais abrangidos pelo presente 
regulamento divulgará publicamente de 
forma tão ampla quanto possível, incluindo 
via Internet, sob a forma de relatório anual, 
as políticas e as práticas adotadas em 
matéria de dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento, destinadas a garantir 
um aprovisionamento responsável. O 
relatório deve apresentar as medidas 
tomadas pelo operador responsável para 
respeitar as obrigações relativas ao seu 
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sistema de gestão e à gestão dos riscos, 
conforme estabelecidas nos artigos 4.º, e 
5.º, respetivamente, bem como uma síntese 
das auditorias efetuadas por terceiros, 
incluindo o nome do(s) auditor(es), 
respeitando devidamente o sigilo comercial 
e outras considerações relativas à 
concorrência.

sistema de gestão e à gestão dos riscos, 
conforme estabelecidas nos artigos 4.º, e 
5.º, respetivamente, bem como uma síntese 
das auditorias efetuadas por terceiros, 
incluindo o nome do(s) auditor(es), 
respeitando devidamente o sigilo comercial 
e outras considerações relativas à 
concorrência.

Or. en

Alteração 441
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Com vista a serem incluídos nos 
relatórios de uma autoridade competente 
de um Estado-Membro, ao abrigo do 
artigo 15.º, n.º 1, e da lista referida no 
artigo 8.º, os intervenientes responsáveis 
incluídos no anexo II devem fornecer à 
referida autoridade os seguintes 
documentos:

a) A documentação prevista nos n.os 1 e 3 
supra; e

b) Uma declaração escrita de 
conformidade com o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, contendo 
também o nome, endereço, contactos 
completos e uma descrição das atividades 
comerciais do interveniente em causa.

Or. en

Justificação

Este aditamento abre a Lista Branca, referida no artigo 8.º aos atores do anexo II 
estabelecidos fora do território da União Europeia. Isto permitirá à UE tirar partido do seu 
peso comercial para influenciar o comportamento de outras empresas e partes da cadeia de 
aprovisionamento, facilitando ao mesmo tempo o exercício do dever de diligência às 
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empresas europeias que não sejam operadores do anexo II. Estas empresas têm de 
comprovar que exercem o seu dever de diligência, conforme exigido pelo presente 
regulamento.

Alteração 442
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Com vista a serem incluídos nos 
relatórios de uma autoridade competente 
de um Estado-Membro, ao abrigo do 
artigo 15.º, n.º 1, e da lista referida no 
artigo 8.º, os intervenientes responsáveis 
incluídos no anexo I-A devem fornecer à 
referida autoridade os seguintes 
documentos:

a) A documentação prevista nos n.os 1 e 3 
supra; e

b) Uma declaração escrita de 
conformidade com o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, contendo 
também o nome, endereço, contactos 
completos e uma descrição das atividades 
comerciais do interveniente em causa.

Or. en

Justificação

Este aditamento abre a Lista Branca, referida no artigo 8.º aos intervenientes do anexo I-A 
estabelecidos fora do território da União Europeia. Isto permitirá à UE tirar partido do seu 
peso comercial para influenciar o comportamento de outras empresas e partes da cadeia de 
aprovisionamento, facilitando ao mesmo tempo o exercício do dever de diligência às 
empresas europeias que não sejam operadores do anexo I-A. Estas empresas têm de 
comprovar que exercem o seu dever de diligência, conforme exigido pelo presente 
regulamento.
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Alteração 443
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Com vista a serem incluídos nos 
relatórios de uma autoridade competente 
de um Estado-Membro, ao abrigo do 
artigo 15.º, n.º 1, e da lista referida no 
artigo 8.º, os intervenientes a montante 
responsáveis devem fornecer à referida 
autoridade os seguintes documentos:

a) A documentação prevista nos n.os 1 e 3 
supra; e

b) Uma declaração escrita de 
conformidade com o Guia da OCDE 
sobre o Dever de Diligência, contendo 
também o nome, endereço, contactos 
completos e uma descrição das atividades 
comerciais do interveniente em causa.

Or. en

Justificação

Isto permite que os pontos de estrangulamento não europeus também sejam incluídos na lista 
branca caso também sejam responsáveis, o que faz aumentar a transparência relativamente 
aos operadores a jusante.

Alteração 444
Marielle de Sarnez

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A

Obrigações em matéria de dever de 
diligência para as fundições e refinarias
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1. As fundições e refinarias europeias que 
transformam e importam os minerais e os 
seus concentrados têm a obrigação de 
aplicar o mecanismo europeu de dever de 
diligência relativamente à cadeia de 
aprovisionamento ou um sistema de dever 
de diligência considerado equivalente 
pelas autoridades de certificação da 
União;

2. As autoridades de certificação da União 
Europeia devem garantir a correta 
aplicação do mecanismo europeu de dever 
de diligência por parte das fundições e 
refinarias. Em caso de incumprimento 
destas obrigações, as autoridades devem 
notificar a fundição ou a refinaria, 
solicitando a tomada de medidas 
corretivas para estar em conformidade 
com o mecanismo europeu de dever de 
diligência. No caso de incumprimento 
persistente, as autoridades de certificação 
da União Europeia devem impor sanções 
por infração do presente regulamento. 
Essas sanções cessam logo que a fundição 
ou a refinaria cumpra as disposições do 
presente regulamento.

Or. fr

Justificação

As fundições e refinarias europeias são agentes essenciais da cadeia de aprovisionamento, na 
medida em que intervêm na fase de transformação dos minerais. Estão pois na melhor 
posição para recolher, comunicar e verificar as informações sobre a origem dos minerais e 
sobre os vários operadores responsáveis. Por conseguinte, deveriam ser obrigadas a cumprir 
o regulamento.

Alteração 445
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A

Regimes industriais

1. Durante o período transitório, as 
associações industriais pertinentes 
poderão apresentar à Comissão um 
pedido para que se reconheça um regime 
industrial como equivalente aos requisitos 
do presente regulamento.

O pedido deve basear-se em elementos de 
prova e informações.

2. Os pedidos a que se refere o n.º 1 só 
podem dizer respeito a regimes industriais 
já existentes na data da entrada em vigor 
do presente regulamento.

3. Se, com base nos elementos de prova e 
nas informações apresentados nos termos 
do n.º 1 do presente artigo, a Comissão 
concluir que o regime industrial em 
causa, quando efetivamente aplicado por 
um operador responsável, permite a este 
último cumprir as obrigações que lhe 
incumbem por força dos artigos 4.º, 5.º, 
6.º e 7.º, o reconhecimento de 
equivalência é concedido.

4. As partes interessadas informam a 
Comissão de quaisquer modificações ou 
atualizações dos regimes industriais aos 
quais foi concedido um reconhecimento 
de equivalência nos termos do n.º 3.

5. A Comissão revoga o reconhecimento 
de equivalência se constatar que as 
modificações a um regime industrial 
põem em causa o cumprimento por parte 
dos operadores responsáveis das 
obrigações decorrentes dos artigos 4.º, 5.º, 
6.º e 7.º ou se se verificarem casos 
repetidos ou graves de incumprimento por 
parte de operadores responsáveis 
provocados por deficiências no regime.

6. A Comissão mantém e atualiza um 
registo em linha dos regimes industriais 
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que beneficiem de um reconhecimento de 
equivalência.

7. Os operadores responsáveis capazes de 
provar que os minerais e metais 
importados foram extraídos por 
intervenientes certificados ao abrigo de 
um regime industrial que beneficie de um 
reconhecimento de equivalência, assim 
como os operadores responsáveis que 
tenham sido, eles próprios, certificados ao 
abrigo de um regime industrial que 
beneficie de um reconhecimento de 
equivalência, ficam isentos de auditorias 
realizadas por terceiros. A referida 
certificação deve ser enviada às 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 446
Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A

Regimes industriais

1. Durante o período transitório, as 
associações industriais pertinentes 
poderão apresentar à Comissão um 
pedido para que se reconheça um regime 
industrial acreditado ao abrigo dos 
requisitos do presente regulamento. O 
pedido deve basear-se em elementos de 
prova e informações.

2. Os pedidos a que se refere o n.º 1 só 
podem dizer respeito a regimes industriais 
já existentes na data da entrada em vigor 
do presente regulamento.

3. Se, com base nos elementos de prova e 
nas informações apresentados nos termos 
do n.º 1 do presente artigo, a Comissão 
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concluir que o regime industrial em 
causa, quando efetivamente aplicado por 
um importador responsável, permite a este 
último cumprir as obrigações que lhe 
incumbem por força dos artigos 4.º, 5.º, 
6.º e 7.º, a acreditação é concedida.

4. As partes interessadas informam a 
Comissão de quaisquer modificações ou 
atualizações dos regimes industriais aos 
quais foi concedido a acreditação nos 
termos do n.º 3.

5. A Comissão revoga a acreditação se 
constatar que as modificações a um 
regime industrial põem em causa o 
cumprimento por parte dos importadores 
responsáveis das obrigações decorrentes 
dos artigos 4.º, 5.º, 6.º e 7.º ou se se 
verificarem casos repetidos ou graves de 
incumprimento por parte de importadores 
responsáveis provocados por deficiências 
no regime.

6. A Comissão mantém e atualiza um 
registo em linha dos regimes industriais 
que beneficiem de uma acreditação.

7. Os importadores responsáveis capazes 
de provar que os minerais e metais 
importados foram extraídos por 
intervenientes certificados ao abrigo de 
um regime industrial que beneficie de 
uma acreditação, assim como os 
importadores responsáveis que tenham 
sido, eles próprios, certificados ao abrigo 
de um regime industrial que beneficie de 
uma acreditação, ficam isentos de 
auditorias realizadas por terceiros. A 
referida certificação deve ser enviada às 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 447
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Lista de fundições e refinarias 
responsáveis

Lista de intervenientes responsáveis 
incluídos no anexo II

Or. en

Justificação

Atualmente, a lista limita-se a fundições e refinarias, que representam pontos de 
estrangulamento relevantes nas cadeias de aprovisionamento de muitos metais. No entanto, 
não são os pontos de estrangulamento relevantes nas cadeias de aprovisionamento de outros 
minerais abrangidos pelo âmbito de materiais do regulamento alterado. Ver supra as 
observações sobre o âmbito de materiais. O aditamento dos «intervenientes incluídos no 
anexo II» possibilita a designação de outros pontos de estrangulamento das cadeias de 
aprovisionamento relevantes e a sua inclusão na lista.

Alteração 448
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Lista de fundições e refinarias 
responsáveis

Lista de intervenientes responsáveis 
incluídos no anexo I-A

Or. en

Justificação

Atualmente, a lista limita-se a fundições e refinarias, que representam pontos de 
estrangulamento relevantes nas cadeias de aprovisionamento de muitos metais. No entanto, 
não são os pontos de estrangulamento relevantes nas cadeias de aprovisionamento de outros 
minerais abrangidos pelo âmbito de materiais do regulamento alterado. Ver supra as 
observações sobre o âmbito de materiais. O aditamento dos «intervenientes incluídos no 
anexo I-A» possibilita a designação de outros pontos de estrangulamento das cadeias de 
aprovisionamento relevantes e a sua inclusão na lista.
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Alteração 449
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Lista de fundições e refinarias 
responsáveis

Lista de intervenientes responsáveis a 
montante

Or. en

Justificação

As alterações do presente artigo, juntamente com as alterações dos artigos 7.º e 15.º, 
asseguram que a lista branca apenas inclui os intervenientes dos pontos de estrangulamento 
que exercem os deveres de diligência. Nos termos da proposta da Comissão, era suficiente 
que uma fundição ou refinaria estivesse na cadeia de aprovisionamento dos importadores 
responsáveis. Com as novas alterações, os pontos de estrangulamento têm de provar que são 
efetivamente responsáveis e a Comissão tem de efetuar esse controlo.

Alteração 450
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Com base nas informações fornecidas 
pela autoridade competente ao nível da 
UE nos seus 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.

Or. en
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Alteração 451
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Com base nas informações fornecidas 
pelos Estados-Membros nos seus 
relatórios, como referido no artigo 15.º, a 
Comissão adotará e publicará uma decisão 
contendo uma lista dos nomes e endereços 
dos intervenientes responsáveis incluídos 
no anexo II.

Or. en

Justificação

A lista da Comissão é definida como uma lista de todas as fundições e refinarias da cadeia de 
aprovisionamento de um importador responsável, independentemente de elas cumprirem ou 
não, dentro ou fora da UE, as normas do Guia da OCDE. Para tornar a lista um verdadeiro 
incentivo, as fundições e refinarias devem, por exemplo, publicar relatórios sobre o exercício 
do seu dever de diligência e divulgarem as suas auditorias, em conformidade com o Guia da 
OCDE. Este sistema deve também estar aberto às fundições e refinarias que, presentemente, 
não façam parte das cadeias de aprovisionamento das empresas europeias.

Alteração 452
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

no anexo I-A.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão define a lista como uma lista de todas as fundições e refinarias da 
cadeia de aprovisionamento de um importador responsável, independentemente de elas 
cumprirem ou não, dentro ou fora da UE, as normas do Guia da OCDE. Para tornar a lista 
um verdadeiro incentivo, as fundições e refinarias devem, por exemplo, publicar relatórios 
sobre o exercício do seu dever de diligência e divulgarem as suas auditorias, em 
conformidade com o Guia da OCDE. Este sistema deve também estar aberto às fundições e 
refinarias que, presentemente, não façam parte das cadeias de aprovisionamento das 
empresas europeias.

Alteração 453
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 454
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. Com base nas informações fornecidas 
pelos Estados-Membros nos seus 
relatórios, como referido no artigo 15.º, a 
Comissão adotará e publicará uma decisão 
contendo uma lista dos nomes e endereços 
dos intervenientes responsáveis a 
montante.

Or. en

Alteração 455
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão identificará na lista referida 
no n.º 1 as fundições e refinarias 
responsáveis que se aprovisionem – pelo 
menos, parcialmente – em zonas de 
conflito ou de alto risco.

2. A Comissão identificará na lista referida 
no n.º 1 os intervenientes responsáveis 
incluídos no anexo II que se aprovisionem 
– pelo menos, parcialmente – em zonas de 
conflito ou de alto risco.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de materiais mais vasto, ver supra.

Alteração 456
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão identificará na lista referida 
no n.º 1 as fundições e refinarias 
responsáveis que se aprovisionem – pelo 
menos, parcialmente – em zonas de 
conflito ou de alto risco.

2. A Comissão identificará na lista referida 
no n.º 1 os intervenientes incluídos no 
anexo I-A que se aprovisionem – pelo 
menos, parcialmente – em zonas de 
conflito ou de alto risco.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o âmbito de materiais mais vasto, ver supra.

Alteração 457
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão identificará na lista referida 
no n.º 1 as fundições e refinarias 
responsáveis que se aprovisionem – pelo 
menos, parcialmente – em zonas de 
conflito ou de alto risco.

2. A Comissão identificará na lista referida 
no n.º 1 as fundições e refinarias 
responsáveis que se aprovisionem – pelo 
menos, parcialmente – em zonas de 
conflito ou de alto risco. A referida lista 
deve ser elaborada tendo em conta os 
regimes de dever de diligência 
equivalentes existentes no setor, a nível 
governamental ou outros em matéria de 
minerais e metais abrangidos pelo 
presente regulamento, como definido no 
anexo I. 

Or. en

Alteração 458
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão identificará na lista referida 
no n.º 1 as fundições e refinarias 
responsáveis que se aprovisionem – pelo 
menos, parcialmente – em zonas de 
conflito ou de alto risco.

2. A Comissão identificará na lista referida 
no n.º 1 os intervenientes responsáveis a 
montante que se aprovisionem – pelo 
menos, parcialmente – em zonas de 
conflito ou de alto risco.

Or. en

Alteração 459
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adotará a referida lista em 
conformidade com o modelo estabelecido 
no anexo II e o procedimento 
regulamentar referido no artigo 13.º, 
n.º 2. O Secretariado da OCDE será 
consultado.

3. A Comissão adotará a referida lista em 
conformidade com o modelo estabelecido 
no anexo III. O Secretariado da OCDE 
será consultado.

Or. en

Justificação

Renumeração dos anexos.

Alteração 460
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adotará a referida lista em 
conformidade com o modelo estabelecido 
no anexo II e o procedimento 
regulamentar referido no artigo 13.º, 
n.º 2. O Secretariado da OCDE será 
consultado.

3. A Comissão adotará a referida lista em 
conformidade com o modelo estabelecido 
no anexo II. O Secretariado da OCDE será 
consultado.

Or. en

Alteração 461
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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, mas a intervalos não superiores a seis 
meses. Retirará da lista os nomes dos 
intervenientes incluídos no anexo II que 
deixem de ser considerados, pelos 
Estados-Membros, intervenientes 
responsáveis incluídos no anexo II, em 
conformidade com o artigo 14.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa substituir «fundições e refinarias responsáveis» e «importadores 
responsáveis» por «intervenientes incluídos no anexo II», como nas anteriores alterações. 
Estas alterações decorrem do fato de a lista incluir agora outros pontos de estrangulamento 
indicados noutras cadeias de aprovisionamento em recursos. Além disso, visam impedir que a 
lista inclua fundições ou refinarias que não cumpram o dever de diligência exigido pelo 
presente regulamento, mas que façam parte das cadeias de aprovisionamento de empresas 
cumpridoras.
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Alteração 462
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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, mas a intervalos não superiores a seis 
meses. Retirará da lista os nomes dos 
intervenientes incluídos no anexo I-A que 
deixem de ser considerados, pelos 
Estados-Membros, intervenientes 
responsáveis incluídos no anexo I-A, em 
conformidade com o artigo 14.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

As referências às «fundições e refinarias responsáveis» e aos «importadores responsáveis» 
foram alteradas para «intervenientes do anexo I-A», ver supra. Estas alterações decorrem do 
fato de a lista incluir agora outros pontos de estrangulamento indicados noutras cadeias de 
aprovisionamento em recursos. Além disso, visam impedir que a lista inclua fundições ou 
refinarias que não cumpram o dever de diligência exigido pelo presente regulamento, mas 
que façam parte das cadeias de aprovisionamento de empresas cumpridoras.

Alteração 463
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 

4. A Comissão procederá à atualização das 
informações incluídas na lista em tempo 
útil, mas a intervalos não superiores a seis 
meses. Retirará da lista os nomes dos 
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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.

intervenientes a montante que deixem de 
ser considerados, pelos Estados-Membros, 
intervenientes responsáveis a montante, 
em conformidade com o artigo 14.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 464
Pablo Zalba Bidegain

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. 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 operadores que 
deixem de ser consideradas responsáveis.

Or. en

Alteração 465
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Autoridades competentes dos Estados-
Membros

Autoridades competentes ao nível da UE

Or. en
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Alteração 466
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro deve designar uma 
ou várias autoridades competentes que 
serão responsáveis pela aplicação do 
presente regulamento.

Haverá uma única autoridade competente 
ao nível da UE responsável pela aplicação 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 467
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro deve designar uma 
ou várias autoridades competentes que 
serão responsáveis pela aplicação do 
presente regulamento.

Cada Estado-Membro deve designar uma 
ou várias autoridades competentes que 
receberão os relatórios dos importadores e 
verificarão o cumprimento do
regulamento.

Or. de

Alteração 468
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os nomes e endereços das 
autoridades competentes, no prazo de três 
meses a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento. Os 

Suprimido
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Estados-Membros informarão a Comissão 
sobre quaisquer alterações eventuais nos 
nomes ou endereços das autoridades 
competentes.

Or. en

Alteração 469
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adotará uma decisão no 
sentido de publicar, incluindo via Internet, 
uma lista das autoridades competentes em 
conformidade com o modelo que figura 
no anexo III e o procedimento 
regulamentar referido no artigo 13.º, n.º 
2. A Comissão atualizará a referida lista 
regularmente.

2. A Comissão publicará, incluindo via 
Internet, todas as informações relevantes 
sobre a autoridade competente ao nível da 
UE.

Or. en

Alteração 470
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adotará uma decisão no 
sentido de publicar, incluindo via Internet, 
uma lista das autoridades competentes em 
conformidade com o modelo que figura no 
anexo III e o procedimento regulamentar 
referido no artigo 13.º, n.º 2. A Comissão 
atualizará a referida lista regularmente.

2. A Comissão adotará uma decisão no 
sentido de publicar, incluindo via Internet, 
uma lista das autoridades competentes em 
conformidade com o modelo que figura no 
anexo III. A Comissão atualizará a referida 
lista regularmente.

Or. en
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Justificação

Renumeração dos anexos.

Alteração 471
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adotará uma decisão no 
sentido de publicar, incluindo via Internet, 
uma lista das autoridades competentes em 
conformidade com o modelo que figura no 
anexo III e o procedimento regulamentar 
referido no artigo 13.º, n.º 2. A Comissão 
atualizará a referida lista regularmente.

2. A Comissão adotará uma decisão no 
sentido de publicar, incluindo via Internet, 
uma lista das autoridades competentes em 
conformidade com o modelo que figura no 
anexo III. A Comissão atualizará a referida 
lista regularmente.

Or. en

Alteração 472
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Controlos ex post aos importadores 
responsáveis

Controlos ex post aos operadores

Or. en

Justificação

A alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto.
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Alteração 473
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Controlos ex post aos importadores 
responsáveis

Controlos ex post aos operadores

Or. en

Justificação

A alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto.

Alteração 474
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Controlos ex post aos importadores 
responsáveis

Controlos ex post aos operadores

Or. en

Alteração 475
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Controlos ex post aos importadores 
responsáveis

Controlos ex post aos operadores 
responsáveis
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Or. en

Alteração 476
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem realizar controlos 
apropriados ex post, com vista a garantir 
que os operadores 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.

Or. en

Justificação

A alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto.

Alteração 477
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem realizar controlos 
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, 

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem realizar controlos 
apropriados ex post, com vista a garantir 
que os operadores cumprem as obrigações 
que lhes incumbem por força do disposto 
nos artigos 4.º, 5.º, 6.º e 7.º.
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6.º e 7.º

Or. en

Justificação

A alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto.

Alteração 478
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem realizar controlos 
apropriados ex post, com vista a garantir 
que os importadores 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

Or. de

Alteração 479
Emma McClarkin
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem realizar controlos 
apropriados ex post, com vista a garantir 
que os importadores responsáveis 
autocertificados de minerais ou metais 
abrangidos pelo presente regulamento 

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

cumprem as obrigações que lhes incumbem 
por força do disposto nos artigos 4.º, 5.º, 
6.º e 7.º.

Or. en

Justificação

Para efeitos do presente regulamento, «autodeclaração» é um termo mais adequado do que 
«autocertificação».

Alteração 480
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem realizar controlos 
apropriados ex post, com vista a garantir 
que os operadores 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

Or. en

Alteração 481
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem realizar controlos 
apropriados ex post, com vista a garantir 

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem realizar controlos 
apropriados ex post, com vista a garantir 
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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

que os operadores 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.

Or. en

Alteração 482
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os controlos referidos no n.º 1 serão 
realizados através de uma abordagem 
baseada nos riscos. Além disso, podem ser 
efetuados controlos quando uma autoridade 
competente esteja na posse de informações 
relevantes, inclusive com base em 
preocupações fundamentadas, expressas 
por terceiros, relacionadas com o 
cumprimento do presente regulamento por 
parte de um importador responsável.

2. Os controlos referidos no n.º 1 serão 
realizados através de uma abordagem 
baseada nos riscos. Além disso, podem ser 
efetuados controlos quando uma autoridade 
competente esteja na posse de informações 
relevantes, inclusive com base em 
preocupações fundamentadas, expressas 
por terceiros, relacionadas com o 
cumprimento do presente regulamento por 
parte de um operador.

Or. en

Justificação

A alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto.

Alteração 483
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. Os controlos referidos no n.º 1 serão 2. Os controlos referidos no n.º 1 serão 
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realizados através de uma abordagem 
baseada nos riscos. Além disso, podem ser 
efetuados controlos quando uma autoridade 
competente esteja na posse de informações 
relevantes, inclusive com base em 
preocupações fundamentadas, expressas 
por terceiros, relacionadas com o 
cumprimento do presente regulamento por 
parte de um importador responsável.

realizados com base nos critérios e nas 
normas de controlo uniformes e 
harmonizados, estabelecidos pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, através de uma 
abordagem baseada nos riscos. Além disso, 
podem ser efetuados controlos quando uma 
autoridade competente esteja na posse de 
informações relevantes, inclusive com base 
em preocupações fundamentadas, 
expressas por terceiros, relacionadas com o 
cumprimento do presente regulamento por 
parte de um importador responsável.

Or. it

Alteração 484
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os controlos referidos no n.º 1 serão 
realizados através de uma abordagem 
baseada nos riscos. Além disso, podem ser 
efetuados controlos quando uma autoridade 
competente esteja na posse de informações 
relevantes, inclusive com base em 
preocupações fundamentadas, expressas 
por terceiros, relacionadas com o 
cumprimento do presente regulamento por 
parte de um importador responsável.

2. Os controlos referidos no n.º 1 serão 
realizados através de uma abordagem 
baseada nos riscos. Além disso, podem ser 
efetuados controlos quando uma autoridade 
competente esteja na posse de informações 
relevantes, inclusive com base em 
preocupações fundamentadas, expressas 
por terceiros, relacionadas com o 
cumprimento do presente regulamento por 
parte de um operador.

Or. en

Justificação

A alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto.
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Alteração 485
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os controlos referidos no n.º 1 serão 
realizados através de uma abordagem 
baseada nos riscos. Além disso, podem ser 
efetuados controlos quando uma autoridade 
competente esteja na posse de informações 
relevantes, inclusive com base em 
preocupações fundamentadas, expressas 
por terceiros, relacionadas com o 
cumprimento do presente regulamento por 
parte de um importador responsável.

2. Os controlos referidos no n.º 1 serão 
realizados através de uma abordagem 
baseada nos riscos. Além disso, podem ser 
efetuados controlos quando uma autoridade 
competente esteja na posse de informações 
relevantes, inclusive com base em 
preocupações fundamentadas, expressas 
por terceiros, relacionadas com o 
cumprimento do presente regulamento por 
parte de um importador.

Or. de

Alteração 486
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os controlos referidos no n.º 1 serão 
realizados através de uma abordagem 
baseada nos riscos. Além disso, podem ser 
efetuados controlos quando uma autoridade 
competente esteja na posse de informações 
relevantes, inclusive com base em 
preocupações fundamentadas, expressas 
por terceiros, relacionadas com o 
cumprimento do presente regulamento por 
parte de um importador responsável.

2. Os controlos referidos no n.º 1 serão 
realizados através de uma abordagem 
baseada nos riscos. Além disso, devem ser 
efetuados controlos quando uma autoridade 
competente esteja na posse de informações 
relevantes, inclusive com base em 
preocupações fundamentadas, expressas 
por terceiros, relacionadas com o 
cumprimento do presente regulamento por 
parte de um importador responsável.

Or. en

Alteração 487
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os controlos referidos no n.º 1 serão 
realizados através de uma abordagem 
baseada nos riscos. Além disso, podem ser 
efetuados controlos quando uma autoridade 
competente esteja na posse de informações 
relevantes, inclusive com base em 
preocupações fundamentadas, expressas 
por terceiros, relacionadas com o 
cumprimento do presente regulamento por 
parte de um importador responsável.

2. Os controlos referidos no n.º 1 serão 
realizados através de uma abordagem 
baseada nos riscos. Além disso, devem ser 
efetuados controlos quando uma autoridade 
competente esteja na posse de informações 
relevantes, inclusive com base em 
preocupações fundamentadas, expressas 
por terceiros, relacionadas com o 
cumprimento do presente regulamento por 
parte de um operador responsável.

Or. en

Alteração 488
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

A verificação do cumprimento pelo 
importador responsável das obrigações em 
matéria de dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento, incluindo as relativas 
ao seu sistema de gestão, à gestão dos 
riscos, às auditorias independentes 
efetuadas por terceiros e à divulgação de 
informações;

A verificação do cumprimento pelo 
operador das obrigações em matéria de 
dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, incluindo as relativas ao 
seu sistema de gestão, à gestão dos riscos, 
às auditorias independentes efetuadas por 
terceiros e à divulgação de informações;

Or. en

Justificação

A alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto.
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Alteração 489
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

A verificação do cumprimento pelo 
importador responsável das obrigações em 
matéria de dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento, incluindo as relativas 
ao seu sistema de gestão, à gestão dos 
riscos, às auditorias independentes 
efetuadas por terceiros e à divulgação de 
informações;

A verificação do cumprimento pelo 
operador das obrigações em matéria de 
dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, incluindo as relativas ao 
seu sistema de gestão, à gestão dos riscos, 
às auditorias independentes efetuadas por 
terceiros e à divulgação de informações;

Or. en

Justificação

A alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto.

Alteração 490
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A verificação do cumprimento pelo 
importador responsável das obrigações em 
matéria de dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento, incluindo as relativas 
ao seu sistema de gestão, à gestão dos 
riscos, às auditorias independentes 
efetuadas por terceiros e à divulgação de 
informações;

a) A verificação do cumprimento pelo 
importador das obrigações em matéria de 
dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, incluindo as relativas ao 
seu sistema de gestão, à gestão dos riscos, 
às auditorias independentes efetuadas por 
terceiros e à divulgação de informações;

Or. de
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Alteração 491
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

A verificação do cumprimento pelo 
importador responsável das obrigações em 
matéria de dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento, incluindo as relativas 
ao seu sistema de gestão, à gestão dos 
riscos, às auditorias independentes 
efetuadas por terceiros e à divulgação de 
informações;

A verificação do cumprimento pelo 
operador das obrigações em matéria de 
dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento, incluindo as relativas ao 
seu sistema de gestão, à gestão dos riscos, 
às auditorias independentes efetuadas por 
terceiros e à divulgação de informações;

Or. en

Alteração 492
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

A verificação do cumprimento pelo 
importador responsável das obrigações em 
matéria de dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento, incluindo as relativas 
ao seu sistema de gestão, à gestão dos 
riscos, às auditorias independentes 
efetuadas por terceiros e à divulgação de 
informações;

A verificação do cumprimento pelo 
operador responsável das obrigações em 
matéria de dever de diligência nas cadeias 
de aprovisionamento, incluindo as relativas 
ao seu sistema de gestão, à gestão dos 
riscos, às auditorias independentes 
efetuadas por terceiros e à divulgação de 
informações;

Or. en

Alteração 493
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea b)



AM\1055294PT.doc 293/343 PE549.420v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

b) A verificação de documentação e 
registos que demonstrem o devido 
cumprimento das obrigações em matéria 
de dever de diligência nas cadeias de 
aprovisionamento;

b) A verificação de documentação e 
registos que demonstrem o devido 
cumprimento do Guia da OCDE sobre o 
Dever de Diligência nas cadeias de 
aprovisionamento;

Or. de

Alteração 494
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A verificação das obrigações de 
apresentação de relatórios, em 
conformidade com o âmbito de aplicação, 
os objetivos e os princípios fixados no 
artigo 7.º.

Or. en

Justificação

A alteração reflete as modificações dos requisitos em matéria de apresentação de relatórios 
fixados no artigo 7.º supra.

Alteração 495
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A verificação das obrigações de 
apresentação de relatórios, em 
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conformidade com o âmbito de aplicação, 
os objetivos e os princípios fixados no 
artigo 7.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete as alterações aos requisitos de apresentação de relatórios 
previstos no artigo 7.º supra.

Alteração 496
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A verificação das obrigações de 
apresentação de relatórios, em 
conformidade com o âmbito de aplicação, 
os objetivos e os princípios fixados no 
artigo 7.º.

Or. en

Alteração 497
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os importadores responsáveis devem 
prestar toda a assistência necessária para 
facilitar a realização dos controlos 
referidos no n.º 1, nomeadamente no que 
diz respeito ao acesso às instalações e à 
apresentação de documentos ou registos.

4. Os operadores devem prestar toda a 
assistência necessária para facilitar a 
realização dos controlos referidos no n.º 1, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
acesso às instalações e à apresentação de 
documentos ou registos.
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Or. en

Justificação

A alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto.

Alteração 498
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os importadores responsáveis devem 
prestar toda a assistência necessária para 
facilitar a realização dos controlos 
referidos no n.º 1, nomeadamente no que 
diz respeito ao acesso às instalações e à 
apresentação de documentos ou registos.

4. Os operadores devem prestar toda a 
assistência necessária para facilitar a 
realização dos controlos referidos no n.º 1, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
acesso às instalações e à apresentação de 
documentos ou registos.

Or. en

Justificação

A alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto.

Alteração 499
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os importadores responsáveis devem 
prestar toda a assistência necessária para 
facilitar a realização dos controlos 
referidos no n.º 1, nomeadamente no que 
diz respeito ao acesso às instalações e à 
apresentação de documentos ou registos.

4. Os importadores devem prestar toda a 
assistência necessária para facilitar a 
realização dos controlos referidos no n.º 1, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
acesso às instalações e à apresentação de 
documentos ou registos.
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Or. de

Alteração 500
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os importadores responsáveis devem 
prestar toda a assistência necessária para 
facilitar a realização dos controlos 
referidos no n.º 1, nomeadamente no que 
diz respeito ao acesso às instalações e à 
apresentação de documentos ou registos.

4. Os operadores devem prestar toda a 
assistência necessária para facilitar a 
realização dos controlos referidos no n.º 1, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
acesso às instalações e à apresentação de 
documentos ou registos.

Or. en

Alteração 501
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os importadores responsáveis devem 
prestar toda a assistência necessária para 
facilitar a realização dos controlos 
referidos no n.º 1, nomeadamente no que 
diz respeito ao acesso às instalações e à 
apresentação de documentos ou registos.

4. Os operadores responsáveis devem 
prestar toda a assistência necessária para 
facilitar a realização dos controlos 
referidos no n.º 1, nomeadamente no que 
diz respeito ao acesso às instalações e à 
apresentação de documentos ou registos.

Or. en

Alteração 502
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem publicar um 
relatório indicando em pormenor as 
conclusões integrais de qualquer controlo 
ex post, acompanhado de uma explicação
razoável do modo como a autoridade 
competente chegou às referidas 
conclusões, bem como de qualquer 
documentação de que se tenha servido 
para o efeito.

Or. en

Justificação

Um dos principais objetivos do regulamento é aumentar a transparência e a 
responsabilização no que se refere às práticas de aprovisionamento das empresas. A 
divulgação dessas informações apoia a realização desse objetivo, porquanto assegura a 
transparência no que se refere às práticas de aprovisionamento, encorajando, pois, as 
empresas a praticarem um aprovisionamento responsável.

Alteração 503
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem publicar um 
relatório indicando em pormenor as 
conclusões integrais de qualquer controlo 
ex post, acompanhado de uma explicação 
razoável do modo como a autoridade 
competente chegou às referidas 
conclusões, bem como de qualquer 
documentação de que se tenha servido 
para o efeito.
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Or. en

Alteração 504
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem publicar um 
relatório indicando em pormenor as 
conclusões integrais de qualquer controlo 
ex post, acompanhado de uma explicação 
razoável do modo como a autoridade 
competente chegou às referidas 
conclusões, bem como de qualquer 
documentação de que se tenha servido 
para o efeito.

Or. en

Alteração 505
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Registo dos controlos aos importadores 
responsáveis

Registo dos controlos aos operadores

Or. en

Justificação

A alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto.
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Alteração 506
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Registo dos controlos aos importadores 
responsáveis

Registo dos controlos aos operadores

Or. en

Justificação

A alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto.

Alteração 507
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Registo dos controlos aos importadores 
responsáveis

Registo dos controlos aos operadores

Or. en

Alteração 508
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem manter 
registos dos controlos mencionados no 
artigo 10.º, n.º 1, indicando em particular a 

A autoridade competente ao nível da UE 
deve manter registos dos controlos 
mencionados no artigo 10.º, n.º 1, 
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sua natureza e os resultados alcançados, 
bem como registos de todas as notificações 
de medidas corretivas efetuadas nos termos 
do artigo 14.º, n.º 2.

indicando em particular a sua natureza e os 
resultados alcançados, bem como registos 
de todas as notificações de medidas 
corretivas efetuadas nos termos do 
artigo 14.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 509
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os registos dos controlos realizados pelas 
autoridades competentes devem ser 
conservados, pelo menos, durante cinco 
anos.

Os registos dos controlos realizados pela 
autoridade competente ao nível da UE 
devem ser conservados, pelo menos, 
durante cinco anos.

Or. en

Alteração 510
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A

Criação de um «rótulo europeu de 
responsabilidade pela importação de 
minerais» destinado às empresas que 

operam ao longo da cadeia de 
aprovisionamento de minerais

1. As empresas que operam ao longo da 
cadeia de aprovisionamento e que 
decidem instituir dispositivos sobre o 
dever de diligência baseando-se no Guia 
da OCDE ou nas iniciativas setoriais 
equivalentes em matéria de dever de 
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diligência devem receber um «rótulo 
europeu de responsabilidade pela 
importação de minerais» da parte da 
Comissão.

2. As empresas europeias que pretendam 
receber a certificação devem apresentar 
uma candidatura junto da Comissão com 
uma descrição pormenorizada das 
medidas instituídas em matéria de dever 
de diligência.

3. A Comissão concede a certificação às 
empresas europeias que operam ao longo 
da cadeia de aprovisionamento de 
minerais com base em critérios 
predefinidos. A Comissão deve basear-se 
no Guia da OCDE relativo ao dever de 
diligência para definir os critérios de 
atribuição do rótulo e pode consultar o 
Secretariado da OCDE para o efeito. As 
condições de atribuição do «rótulo 
europeu de responsabilidade pela 
importação de minerais» devem ser tão 
rigorosas como as exigidas pelo sistema 
de certificação da OCDE.

4. A Comissão pode reconhecer uma 
equivalência entre o sistema europeu de 
dever de diligência e os dispositivos 
setoriais em matéria de dever de 
diligência já instituídos por setores 
empresariais que obedeçam aos mesmos 
objetivos de segurança da cadeia de 
aprovisionamento de minerais que o 
mecanismo europeu.

5. As empresas que beneficiam do «rótulo 
europeu de responsabilidade pela 
importação de minerais» devem ser 
incitadas a tornar visível o rótulo no 
respetivo sítio Web e a informar os 
consumidores europeus sobre o mesmo.

Or. fr

Justificação

A criação de um rótulo europeu de responsabilidade destinado a empresas interessadas em 
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tomar iniciativas em matéria de dever de diligência providencia um sistema voluntário de 
incentivo que, a prazo, poderá criar pressão de mercado sobre os restantes agentes da cadeia 
de aprovisionamento. Este rótulo não será aposto nos produtos. As empresas europeias 
poderão indicá-lo no seu sítio Web ou utilizá-lo na respetiva estratégia de comunicação.

Alteração 511
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem 
proceder à troca de informações, incluindo 
com as respetivas autoridades aduaneiras, 
sobre questões relativas à autocertificação 
e aos controlos ex post efetuados.

1. A autoridade competente ao nível da 
UE deve proceder à troca de informações, 
incluindo com as autoridades aduaneiras, 
sobre questões relativas à autocertificação 
e aos controlos ex post efetuados.

Or. en

Alteração 512
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem 
proceder à troca de informações, incluindo 
com as respetivas autoridades aduaneiras, 
sobre questões relativas à autocertificação
e aos controlos ex post efetuados.

1. As autoridades competentes devem 
proceder à troca de informações, incluindo 
com as respetivas autoridades aduaneiras, 
sobre questões relativas aos relatórios dos 
importadores e aos controlos ex post 
efetuados.

Or. de

Alteração 513
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
trocar informações sobre eventuais 
deficiências que sejam detetadas através 
dos controlos referidos no artigo 10.º, bem 
como sobre as regras aplicáveis em caso de 
incumprimento nos termos do artigo 14.º, 
com as autoridades competentes dos 
outros Estados-Membros e com a 
Comissão.

2. A autoridade competente ao nível da 
UE deve trocar informações sobre 
eventuais deficiências que sejam detetadas 
através dos controlos referidos no artigo 
10.º, bem como sobre as regras aplicáveis 
em caso de incumprimento nos termos do 
artigo 14.º, com a Comissão e o comité 
referido no artigo 2.º-E.

Or. en

Alteração 514
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A cooperação entre autoridades deve ser 
exercida no pleno respeito da Diretiva 
95/46/CE e do Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 sobre a proteção de dados, 
assim como das disposições do 
Regulamento (CEE) n.º 2913/1992 do 
Conselho relativas à divulgação de 
informações confidenciais.

3. A cooperação entre a autoridade 
competente ao nível da UE, a Comissão e 
o comité referido no artigo 2.º-E deve ser 
exercida no pleno respeito da Diretiva 
95/46/CE e do Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 sobre a proteção de dados, 
assim como das disposições do 
Regulamento (CEE) n.º 2913/1992 do 
Conselho relativas à divulgação de 
informações confidenciais.

Or. en

Alteração 515
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A

Lista de recursos e de pontos de 
estrangulamento

1. A Comissão reexaminará regularmente 
a evolução da contribuição do comércio 
mundial de recursos naturais para a 
existência de conflitos e as violações dos 
direitos do Homem em zonas de conflito e 
de alto risco, a evolução das normas 
internacionais em matéria de 
aprovisionamento responsável e a 
experiência adquirida com a aplicação do 
presente regulamento. No decorrer desse 
reexame, a Comissão deverá ter em conta 
as informações obtidas pela Comissão ao 
abrigo e para efeitos do artigo 15.º e as 
informações fornecidas pelas 
organizações internacionais ou da 
sociedade civil e pelos terceiros afetados.

2. A Comissão reexaminará regularmente 
o âmbito de aplicação dos anexos I e I-A, 
tendo em conta as informações obtidas 
nos termos do n.º 1, no sentido de cumprir 
eficazmente o objetivo do presente 
regulamento, tal como referido no artigo 
1.º. O anexo I deve ser reexaminado com 
vista a alargar a lista de recursos 
abrangidos. O anexo I-A deve ser 
reexaminado com vista a identificar 
quaisquer outros pontos de 
estrangulamento da transformação e da 
rastreabilidade nas cadeias de 
aprovisionamento em recursos 
abrangidos, com vista a reforçar o dever 
de diligência no que respeita a todos os 
recursos incluídos no anexo I. Tal revisão 
deve ser feita, no máximo, de dois em dois 
anos.

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados com vista a alterar os 
anexos I e I-A em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 13.º.
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Or. en

Justificação

A presente alteração deve ser lida em conjunto com as relativas aos recursos e produtos 
abrangidos, sem descurar a necessidade de especificar os destinatários das obrigações em 
matéria de dever de diligência referentes aos pontos de estrangulamento, e efetivam a 
introdução de um mecanismo que permite a inclusão dos recursos e dos intervenientes dos 
pontos de estrangulamento no âmbito do presente regulamento por meio de atos delegados, 
evitando todo um processo legislativo ordinário.

Alteração 516
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Procedimento de comité Atos delegados

Or. en

Alteração 517
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Procedimento de comité Exercício da delegação

Or. en

Alteração 518
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Procedimento de comité Atos delegados

Or. en

Alteração 519
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão será assistida por um 
comité. Este constitui um comité na 
aceção dada pelo Regulamento (UE) n.º 
182/2011.

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

Or. en

Justificação

Procedimento habitual relativo aos atos delegados.

Alteração 520
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um comité. 
Este comité deve ser entendido como 
comité na aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/ 2011.

1. É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados, nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
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Or. en

Alteração 521
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um comité. 
Este comité deve ser entendido como 
comité na aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/ 2011.

1. É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados, nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

Or. en

Alteração 522
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O poder de adotar atos delegados 
referido nos artigos pertinentes é 
conferido à Comissão por um período de 
cinco anos a partir de (data de entrada em 
vigor do ato legislativo de base ou 
qualquer outra data estabelecida pelo 
legislador).

Or. en

Alteração 523
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 13.º-A, n.º 14, é 
conferido à Comissão por um período 
indeterminado, a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Procedimento habitual relativo aos atos delegados.

Alteração 524
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O comité deve garantir sobretudo que 
são tidas em conta possíveis equivalências 
da Lei «Dodd-Frank» na aplicação do 
presente regulamento, por forma a evitar 
a duplicação de requisitos de certificação.

Or. de

Alteração 525
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-B. A delegação de poderes referida nos 
artigos pertinentes pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma 
data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta os atos 
delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 526
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A delegação de poderes a que se 
refere o artigo 14.º pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma 
data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta os atos 
delegados já em vigor.

Or. en

Justificação

Procedimento habitual relativo aos atos delegados.
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Alteração 527
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão deve notificá-lo 
simultaneamente ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho.

Or. en

Alteração 528
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão deve notificá-lo 
simultaneamente ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho.

Or. en

Justificação

Procedimento habitual relativo aos atos delegados.

Alteração 529
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Os atos delegados adotados nos 
termos dos artigos pertinentes só entram 
em vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou 
se, antes do termo desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
têm objeções a formular. O referido prazo 
é prorrogado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 530
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 14.º só entram em vigor 
se não tiverem sido formuladas objeções 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu 
e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo é prorrogado 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en
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Justificação

Procedimento habitual relativo aos atos delegados.

Alteração 531
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 4.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido

Caso o parecer do comité deva ser obtido 
por procedimento escrito, considera-se 
esse procedimento encerrado sem 
resultados se, no prazo fixado para emitir 
parecer, o presidente do comité assim o 
decidir ou a maioria simples dos seus 
membros assim o requerer.

Or. en

Alteração 532
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 4.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido

Caso o parecer do comité deva ser obtido 
por procedimento escrito, considera-se 
esse procedimento encerrado sem 
resultados se, no prazo fixado para emitir 
parecer, o presidente do comité assim o 
decidir ou a maioria simples dos seus 
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membros assim o requerer.

Or. en

Alteração 533
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que se faça referência ao presente 
número, é aplicável o artigo 4.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido

Or. en

Alteração 534
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os atos delegados adotados nos termos do 
artigo 13.º-A só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da 
notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu 
e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo é prorrogado 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en
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Alteração 535
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso o parecer do comité deva ser obtido 
por procedimento escrito, considera-se 
esse procedimento encerrado sem 
resultados se, no prazo fixado para emitir 
parecer, o presidente do comité assim o 
decidir ou a maioria simples dos seus 
membros assim o requerer.

Suprimido

Or. en

Alteração 536
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso o parecer do comité deva ser obtido 
por procedimento escrito, considera-se 
esse procedimento encerrado sem 
resultados se, no prazo fixado para emitir 
parecer, o presidente do comité assim o 
decidir ou a maioria simples dos seus 
membros assim o requerer.

O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 13.º-A, n.º 2, é 
conferido à Comissão por um período 
indeterminado, a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 537
Daniel Caspary

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Sempre que se faça referência ao presente 
número, é aplicável o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Justificação

Para agilizar o processo legislativo, esta alteração introduz uma ideia proposta pelos Países 
Baixos que está atualmente a ser debatida no Conselho. Para permitir o debate antecipado 
desta proposta e respetiva tomada de posição por parte desta instituição, apresenta-se aqui a 
referida alteração.

Alteração 538
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A delegação de poderes referida no 
artigo 13.º-A, n.º 2, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma 
data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta os atos 
delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 539
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão deve notificá-lo 
simultaneamente ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho.

Or. en

Alteração 540
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A

Alteração do anexo I e do anexo II

1. A Comissão reexaminará regularmente 
a evolução da contribuição do comércio 
mundial de recursos naturais para a 
existência de conflitos e as violações dos 
direitos do Homem em zonas de conflito e 
de alto risco, a evolução das normas 
internacionais em matéria de 
aprovisionamento responsável e a 
experiência adquirida com a aplicação do 
presente regulamento. No decorrer desse 
reexame, a Comissão deverá ter em conta 
as informações obtidas pela Comissão ao 
abrigo e para efeitos do artigo 15.º e as 
informações fornecidas pelas 
organizações internacionais ou da 
sociedade civil e pelos terceiros afetados.

2. A Comissão reexaminará regularmente 
o âmbito de aplicação dos anexos I e II, 
tendo em conta as informações obtidas 
nos termos do n.º 1, no sentido de cumprir 
eficazmente o objetivo do presente 
regulamento, tal como referido no artigo 
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1.º. O anexo I deve ser reexaminado com 
vista a alargar a lista de recursos 
abrangidos. O anexo II deve ser 
reexaminado com vista a identificar 
quaisquer outros pontos de 
estrangulamento da transformação e da 
rastreabilidade nas cadeias de 
aprovisionamento em recursos 
abrangidos, com vista a reforçar o dever 
de diligência no que respeita a todos os 
recursos incluídos no anexo I. Tal revisão 
deve ser feita, no máximo, de dois em dois 
anos.

3. A Comissão pode adotar atos delegados 
para alargar a lista de recursos 
abrangidos tal como disposto no n.º 2.

4. Os atos delegados adotados por força 
do presente artigo entram em vigor sem 
demora e são aplicáveis desde que não 
tenha sido formulada qualquer objeção ao 
abrigo do n.º 5. Na notificação ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho de 
um ato delegado adotado nos termos do 
presente artigo deve expor-se os motivos 
que justificam o recurso ao procedimento 
de urgência.

5. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objeções a um ato 
delegado em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 13.º-A, 
n.º 1. Nesse caso, a Comissão revoga o ato 
sem demora após a notificação da decisão 
pela qual o Parlamento Europeu ou o 
Conselho tiverem formulado objeções.

Or. en

Justificação

As presentes alterações devem ser lidas em conjunto com as relativas aos recursos e produtos 
abrangidos, sem descurar a necessidade de especificar os destinatários das obrigações em 
matéria de dever de diligência referentes aos pontos de estrangulamento, e efetivam a 
introdução de um mecanismo que permite a inclusão dos recursos e dos atores dos pontos de 
estrangulamento no âmbito do presente regulamento por meio de atos delegados, evitando 
todo um processo legislativo ordinário.
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Alteração 541
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A

Alargamento do âmbito dos recursos

1. A Comissão reexaminará regularmente 
a evolução da contribuição do comércio 
mundial de recursos naturais para a 
existência de conflitos e as violações dos 
direitos do Homem em zonas de conflito e 
de alto risco, a evolução das normas 
internacionais em matéria de 
aprovisionamento responsável e a 
experiência adquirida com a aplicação do 
presente regulamento. No decorrer desse 
reexame, a Comissão deverá ter em conta 
as informações obtidas pela Comissão ao 
abrigo e para efeitos do artigo 15.º e as 
informações fornecidas pelas 
organizações internacionais ou da 
sociedade civil e pelos terceiros afetados.

2. A Comissão procede regularmente à 
revisão do âmbito dos recursos que 
contam do anexo I, à luz da informação 
obtida em virtude do n.º 1, a fim de 
alcançar efetivamente os objetivos do 
presente regulamento, tal como 
enunciados no artigo 1.º. O anexo I deve 
ser revisto com o intuito de expandir a 
lista de recursos abrangidos e de 
identificar quaisquer outros pontos de 
estrangulamento da transformação e da 
rastreabilidade nas cadeias de 
aprovisionamento em recursos 
abrangidos, com vista a reforçar o dever 
de diligência na cadeia de 
aprovisionamento. Tal revisão deve ser 
feita, no máximo, de seis em seis meses.
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3. A Comissão pode adotar atos delegados 
para alargar a lista de recursos 
abrangidos tal como disposto no n.º 2. A 
Comissão fica autorizada a alterar os 
anexos I e II em conformidade com o 
artigo 290.º do TFUE.

Or. en

Justificação

O presente artigo, juntamente com as alterações do artigo 13.º, permite que sejam 
automaticamente adicionados recursos abrangidos ao âmbito do regulamento e, com o 
tempo, assegura a consecução dos objetivos de quebrar o vínculo entre o financiamento de 
conflitos e o comércio de recursos naturais.

Alteração 542
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Regras aplicáveis em caso de 
incumprimento

Regras aplicáveis em caso de 
incumprimento e sanções

Or. en

Alteração 543
Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
as normas aplicáveis em caso de 
incumprimento do presente regulamento.

1. A Comissão deve estabelecer as sanções 
financeiras aplicáveis em caso de 
incumprimento do presente regulamento.
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Or. de

Alteração 544
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
as normas aplicáveis em caso de 
incumprimento do presente regulamento.

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
as normas relativas a sanções aplicáveis 
em caso de incumprimento do presente 
regulamento e tomar todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação 
e execução. As sanções previstas devem 
ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Justificação

Trata-se de disposições habituais aprovadas noutros regulamentos.

Alteração 545
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 devem 
proceder à notificação das medidas 
corretivas a adotar pelo operador.

Or. en
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Justificação

A utilização do termo «operador» reflete o âmbito de aplicação mais alargado relativo às 
empresas e assegura que o dever de diligência nas cadeias de aprovisionamento seja 
aplicado a todas as empresas abrangidas.

Alteração 546
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 devem 
proceder à notificação das medidas 
corretivas a adotar pelo operador.

Or. en

Justificação

A utilização do termo «operador» reflete o âmbito de aplicação mais alargado relativo às 
empresas e assegura que o dever de diligência nas cadeias de aprovisionamento seja 
aplicado a todas as empresas abrangidas.

Alteração 547
Joachim Schuster

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 

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

Or. de

Alteração 548
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 devem 
proceder à notificação das medidas 
corretivas a adotar pelo operador.

Or. en

Alteração 549
Pablo Zalba Bidegain

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 devem 
proceder à notificação das medidas 
corretivas a adotar pelo operador 
responsável.

Or. en

Alteração 550
Joachim Schuster



AM\1055294PT.doc 323/343 PE549.420v02-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de inadequação das medidas 
corretivas adotadas pelo importador 
responsável, a autoridade competente deve 
notificar ao importador o não 
reconhecimento da sua certificação 
enquanto importador responsável, no que 
se refere aos minerais ou metais 
abrangidos pelo presente regulamento, e 
informar desse facto a Comissão.

3. Em caso de inadequação das medidas 
corretivas adotadas pelo importador, a 
autoridade competente deve notificar ao 
importador as sanções financeiras 
estabelecidas pela Comissão Europeia e 
informar a mesma desse facto.

Or. de

Alteração 551
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de inadequação das medidas 
corretivas adotadas pelo importador 
responsável, a autoridade competente deve 
notificar ao importador o não 
reconhecimento da sua certificação 
enquanto importador responsável, no que 
se refere aos minerais ou metais 
abrangidos pelo presente regulamento, e 
informar desse facto a Comissão.

3. Em caso de inadequação das medidas 
corretivas adotadas pelo operador, a 
autoridade competente deve notificar o 
incumprimento ao operador e informar 
desse facto a Comissão.

Or. en

Justificação

A alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto. As referências à certificação do 
importador responsável são redundantes num regulamento vinculativo.
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Alteração 552
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de inadequação das medidas 
corretivas adotadas pelo importador 
responsável, a autoridade competente deve 
notificar ao importador o não 
reconhecimento da sua certificação 
enquanto importador responsável, no que 
se refere aos minerais ou metais 
abrangidos pelo presente regulamento, e 
informar desse facto a Comissão.

3. Em caso de inadequação das medidas 
corretivas adotadas pelo operador, a 
autoridade competente deve notificar o 
incumprimento ao operador e informar 
desse facto a Comissão.

Or. en

Alteração 553
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de inadequação das medidas 
corretivas adotadas pelo importador 
responsável, a autoridade competente deve 
notificar ao importador o não 
reconhecimento da sua certificação 
enquanto importador responsável, no que 
se refere aos minerais ou metais abrangidos 
pelo presente regulamento, e informar 
desse facto a Comissão.

3. Em caso de inadequação das medidas 
corretivas adotadas pelo operador 
responsável, a autoridade competente deve 
notificar ao importador o não 
reconhecimento da sua certificação 
enquanto operador responsável, no que se 
refere aos minerais ou metais abrangidos 
pelo presente regulamento, e informar 
desse facto a Comissão.

Or. en

Alteração 554
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca
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Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A

Medidas de acompanhamento da União

A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, num 
período de 6 meses da adoção do presente 
regulamento, uma proposta legislativa 
sobre a aplicação de medidas de 
acompanhamento, em forma de 
assistência e incentivos, para promover o 
pleno envolvimento das empresas no 
aprovisionamento responsável e o respeito 
pelas obrigações do presente regulamento, 
tendo em conta sobretudo as exigências e 
as dificuldades específicas das pequenas e 
médias empresas.

Or. it

Alteração 555
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em 30 de junho de cada ano, o mais 
tardar, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento no ano 
civil precedente, incluindo as informações 
sobre os importadores responsáveis 
previstas no artigo 7.º, n.º 1, alínea a), n.º 
2 e n.º 3, alíneas a) e c).

1. Em 30 de junho de cada ano, o mais 
tardar, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento no ano 
civil precedente, incluindo as informações 
sobre os intervenientes responsáveis 
incluídos no anexo II, previstas no 
artigo 7.º, n.º 1, alínea a), n.º 3, alíneas a) 
e b), e n.º 7, alínea a).

Or. en
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Justificação

A alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto. Ver a definição do «operador» acima 
referida. O aditamento do termo «atores responsáveis do anexo II» decorre das alterações 
aos requisitos de publicação de relatórios previstos no artigo 7.º supra. Ver também as 
observações sobre o termo «interveniente responsável do anexo II» e o artigo 8.º supra.

Alteração 556
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em 30 de junho de cada ano, o mais 
tardar, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento no ano 
civil precedente, incluindo as informações 
sobre os importadores responsáveis 
previstas no artigo 7.º, n.º 1, alínea a), n.º 
2 e n.º 3, alíneas a) e c).

1. Em 30 de junho de cada ano, o mais 
tardar, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento no ano 
civil precedente, incluindo as informações 
sobre os intervenientes incluídos no anexo 
I-A, previstas no artigo 7.º, n.º 1, alínea a), 
n.º 3, alíneas b) e c), e n.º 6-A, alínea a).

Or. en

Justificação

A alteração reflete o âmbito de empresas mais vasto. Ver a definição do «operador» acima 
referida. O aditamento do termo «atores responsáveis do anexo I-A» decorre das alterações 
aos requisitos de publicação de relatórios previstos no artigo 7.º supra. Ver também as 
observações sobre o termo «interveniente responsável do anexo I-A» e o artigo 8.º supra.

Alteração 557
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Em 30 de junho de cada ano, o mais 
tardar, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento no ano 
civil precedente, incluindo as informações 
sobre os importadores responsáveis 
previstas no artigo 7.º, n.º 1, alínea a), n.º 
2 e n.º 3, alíneas a) e c).

1. Em 30 de junho de cada ano, o mais 
tardar, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento no ano 
civil precedente, incluindo as informações 
sobre os intervenientes responsáveis a 
montante, previstas no artigo 7.º, n.º 1, 
alínea a), n.º 3, alíneas a) e b) (nova), e 
n.º 6, alínea a).

Or. en

Alteração 558
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O mais tardar, três anos após a sua 
entrada em vigor e, ulteriormente, de seis 
em seis anos, a Comissão reexaminará o 
funcionamento e a eficácia do presente 
regulamento, incluindo no que se refere à 
promoção e aos custos de um 
aprovisionamento responsável em minerais 
abrangidos pelo seu âmbito de aplicação 
que sejam provenientes de zonas de 
conflito ou de alto risco. A Comissão 
apresentará esse relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

3. O mais tardar, três anos após a sua 
entrada em vigor e, ulteriormente, de seis 
em seis anos, a Comissão reexaminará o 
funcionamento e a eficácia do presente 
regulamento, incluindo no que se refere à 
promoção e aos custos de um 
aprovisionamento responsável em recursos 
abrangidos pelo seu âmbito de aplicação 
que sejam provenientes de zonas de 
conflito ou de alto risco. A Comissão 
apresentará esse relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

As alterações refletem o âmbito de aplicação mais alargado relativo aos recursos.
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Alteração 559
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O mais tardar, três anos após a sua 
entrada em vigor e, ulteriormente, de seis 
em seis anos, a Comissão reexaminará o 
funcionamento e a eficácia do presente 
regulamento, incluindo no que se refere à 
promoção e aos custos de um 
aprovisionamento responsável em minerais 
abrangidos pelo seu âmbito de aplicação 
que sejam provenientes de zonas de 
conflito ou de alto risco. A Comissão 
apresentará esse relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

3. O mais tardar, três anos após a sua 
entrada em vigor e, ulteriormente, de seis 
em seis anos, a Comissão reexaminará o 
funcionamento e a eficácia do presente 
regulamento, incluindo no que se refere à 
promoção e aos custos de um 
aprovisionamento responsável em recursos 
abrangidos pelo seu âmbito de aplicação 
que sejam provenientes de zonas de 
conflito ou de alto risco. A Comissão 
apresentará esse relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

As alterações refletem o âmbito de aplicação mais alargado relativo aos recursos.

Alteração 560
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O mais tardar, três anos após a sua 
entrada em vigor e, ulteriormente, de seis 
em seis anos, a Comissão reexaminará o 
funcionamento e a eficácia do presente 
regulamento, incluindo no que se refere à 
promoção e aos custos de um 
aprovisionamento responsável em minerais 
abrangidos pelo seu âmbito de aplicação 

3. O mais tardar, dois anos após a sua 
entrada em vigor e, ulteriormente, de cinco 
em cinco anos, a Comissão reexaminará o 
funcionamento e a eficácia do presente 
regulamento, incluindo no que se refere à 
promoção e aos custos de um 
aprovisionamento responsável em minerais 
abrangidos pelo seu âmbito de aplicação 
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que sejam provenientes de zonas de 
conflito ou de alto risco. A Comissão 
apresentará esse relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

que sejam provenientes de zonas de 
conflito ou de alto risco. A Comissão 
apresentará esse relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 561
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O mais tardar, três anos após a sua 
entrada em vigor e, ulteriormente, de seis 
em seis anos, a Comissão reexaminará o 
funcionamento e a eficácia do presente 
regulamento, incluindo no que se refere à 
promoção e aos custos de um 
aprovisionamento responsável em minerais 
abrangidos pelo seu âmbito de aplicação 
que sejam provenientes de zonas de 
conflito ou de alto risco. A Comissão 
apresentará esse relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

3. O mais tardar, três anos após a sua 
entrada em vigor e, ulteriormente, de seis 
em seis anos, a Comissão reexaminará o 
funcionamento e a eficácia do presente 
regulamento, incluindo no que se refere à 
promoção e aos custos de um 
aprovisionamento responsável em recursos 
abrangidos pelo seu âmbito de aplicação 
que sejam provenientes de zonas de 
conflito ou de alto risco. A Comissão 
apresentará esse relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 562
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O mais tardar, três anos após a sua 
entrada em vigor e, ulteriormente, de seis 
em seis anos, a Comissão reexaminará o 
funcionamento e a eficácia do presente 
regulamento, incluindo no que se refere à 

3. O mais tardar, três anos após a data da
sua entrada em vigor e, ulteriormente, de 
três em três anos, a Comissão reexaminará 
o funcionamento e a eficácia do presente 
regulamento, incluindo no que se refere à 
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promoção e aos custos de um 
aprovisionamento responsável em minerais 
abrangidos pelo seu âmbito de aplicação 
que sejam provenientes de zonas de 
conflito ou de alto risco. A Comissão 
apresentará esse relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

promoção e aos custos de um 
aprovisionamento responsável em minerais 
abrangidos pelo seu âmbito de aplicação 
que sejam provenientes de zonas de 
conflito ou de alto risco. A Comissão 
apresentará esse relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 563
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A

Medidas de acompanhamento

1. Para quebrar efetivamente a ligação 
entre a exploração de recursos naturais e 
os conflitos, e com vista a assegurar o 
aprovisionamento responsável, a 
Comissão e o Serviço Europeu para a 
Ação Externa devem aplicar medidas de 
acompanhamento do presente 
regulamento que visem reforçar o 
aprovisionamento responsável, a criação 
de quadros nacionais e internacionais 
eficazes para o dever de diligência, bem 
como sistemas de apoio relacionados, 
nomeadamente sistemas viáveis de 
certificação e rastreabilidade, e responder 
a necessidades de desenvolvimento 
ligadas aos seguintes aspetos:

a) A exploração e o comércio de recursos 
naturais provenientes de zonas de conflito 
e de alto risco e

b) A execução do presente regulamento, 
nomeadamente:

i) o apoio ao aprovisionamento 
responsável das empresas a partir de 
zonas de conflito e de alto risco, 



AM\1055294PT.doc 331/343 PE549.420v02-00

PT

fornecendo orientação e assistência 
técnica e outras aos operadores, tendo em 
conta a situação das pequenas e médias 
empresas e a sua posição na cadeia de 
aprovisionamento, a fim de facilitar o 
cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento;

ii) cooperação para o desenvolvimento 
específica e baseada nos direitos, que 
aborde, particularmente, os desafios da 
aplicação do aprovisionamento 
responsável no contexto local das zonas 
de conflito e de alto risco, incluindo a 
redução da pobreza, a boa governação e o 
setor da segurança;

iii) diálogos políticos importantes em 
matéria de aprovisionamento responsável 
com países terceiros e outras partes 
interessadas;

iv) estreita cooperação com os 
Estados-Membros, em particular 
iniciativas complementares na área da 
informação dos consumidores, 
investidores e clientes, bem como quando 
é prestada assistência técnica ou de outra 
natureza, em conformidade com o n.º 1, 
alínea a).

2. A Comissão Europeia e o Serviço 
Europeu de Ação Externa realizarão, 
conforme adequado, os objetivos das 
medidas de acompanhamento através de 
diálogos políticos, programas e políticas 
internas e externas pertinentes. Se for 
caso disso, devem ser apresentadas 
propostas legislativas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

3. A Comissão Europeia apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório anual sobre as medidas de 
acompanhamento tomadas nos termos do 
presente artigo, dando conta do impacto e 
da eficácia das mesmas.

Or. en
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Justificação

Devem ser tomadas medidas de acompanhamento, com o objetivo de reforçar a aplicação 
efetiva do presente regulamento e de responder às necessidades de desenvolvimento 
diretamente ligadas à exploração dos recursos naturais provenientes de zonas de conflito e 
de alto risco. A Comissão e o SEAE devem aplicar e continuar a desenvolver uma abordagem 
integrada da UE ao aprovisionamento responsável, tal como avançada na 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».

Alteração 564
Ska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A

Medidas de acompanhamento

1. Para quebrar efetivamente a ligação 
entre a exploração de recursos naturais e 
os conflitos, e com vista a assegurar o 
aprovisionamento responsável, a 
Comissão e o Serviço Europeu para a 
Ação Externa devem aplicar medidas de 
acompanhamento do presente 
regulamento que visem reforçar o 
aprovisionamento responsável, a criação 
de quadros nacionais e internacionais 
eficazes para o dever de diligência, bem 
como sistemas de apoio relacionados, 
nomeadamente sistemas viáveis de 
certificação e rastreabilidade, e responder 
a necessidades de desenvolvimento 
ligadas aos seguintes aspetos:

a) A exploração e o comércio de recursos 
naturais provenientes de zonas de conflito 
e de alto risco; e

b) A execução do presente regulamento, 
nomeadamente:
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i) o apoio ao aprovisionamento 
responsável das empresas a partir de 
zonas de conflito e de alto risco, 
fornecendo orientação e assistência 
técnica e outras aos operadores, tendo em 
conta a situação das pequenas e médias 
empresas e a sua posição na cadeia de 
aprovisionamento, a fim de facilitar o 
cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento;

ii) cooperação para o desenvolvimento 
específica e baseada nos direitos, que 
aborde, particularmente, os desafios da 
aplicação do aprovisionamento 
responsável no contexto local das zonas 
de conflito e de alto risco, incluindo a 
redução da pobreza, a boa governação e o 
setor da segurança;

iii) diálogos políticos importantes em 
matéria de aprovisionamento responsável 
com países terceiros e outras partes 
interessadas;

iv) estreita cooperação com os 
Estados-Membros, em particular 
iniciativas complementares no domínio da 
informação aos consumidor, ao investidor 
e ao cliente e na prestação de orientação e 
assistência técnica e outras em 
conformidade com a subalínea i).

2. A Comissão Europeia e o Serviço 
Europeu de Ação Externa realizarão, 
conforme adequado, os objetivos das 
medidas de acompanhamento através de 
diálogos políticos, programas e políticas 
internas e externas pertinentes. Se for 
caso disso, devem ser apresentadas 
propostas legislativas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

3. A Comissão Europeia apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório anual sobre as medidas de 
acompanhamento tomadas nos termos do 
presente artigo, dando conta do impacto e 
da eficácia das mesmas.



PE549.420v02-00 334/343 AM\1055294PT.doc

PT

Or. en

Justificação

Devem ser tomadas medidas de acompanhamento, com o objetivo de reforçar a aplicação 
efetiva do presente regulamento e de responder às necessidades de desenvolvimento 
diretamente ligadas à exploração dos recursos naturais provenientes de zonas de conflito e 
de alto risco. A Comissão e o SEAE devem aplicar e continuar a desenvolver uma abordagem 
integrada da UE ao aprovisionamento responsável, tal como avançada na 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».

Alteração 565
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A

Medidas de acompanhamento

1. Para quebrar efetivamente a ligação 
entre a exploração de recursos naturais e 
os conflitos, e com vista a assegurar o 
aprovisionamento responsável, a 
Comissão e o Serviço Europeu para a 
Ação Externa devem aplicar medidas de 
acompanhamento do presente 
regulamento que visem reforçar o 
aprovisionamento responsável, a criação 
de quadros nacionais e internacionais 
eficazes para o dever de diligência, bem 
como sistemas de apoio relacionados, 
nomeadamente sistemas viáveis de 
certificação e rastreabilidade, e responder 
a necessidades de desenvolvimento 
ligadas aos seguintes aspetos: i) a 
exploração e o comércio de recursos
naturais provenientes de zonas de conflito 
e de alto risco; e ii) a execução do 
presente regulamento, nomeadamente:



AM\1055294PT.doc 335/343 PE549.420v02-00

PT

a) O apoio ao aprovisionamento 
responsável das empresas a partir de 
zonas de conflito e de alto risco, 
fornecendo orientação e assistência 
técnica e outras aos operadores, inclusive 
sob a forma de material escrito, tendo em 
conta a situação das pequenas e médias 
empresas e a sua posição na cadeia de 
aprovisionamento, a fim de facilitar o 
cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento;

b) Cooperação para o desenvolvimento 
específica e baseada nos direitos, que 
aborde, particularmente, os desafios da 
aplicação do aprovisionamento 
responsável no contexto local das zonas 
de conflito e de alto risco, incluindo a 
redução da pobreza, a boa governação e o 
setor da segurança;

c) Diálogos políticos importantes com 
países terceiros e outras partes 
interessadas sobre o aprovisionamento 
responsável;

d) Estreita cooperação com os 
Estados-Membros, em particular 
iniciativas complementares na área da 
informação dos consumidores, 
investidores e clientes, bem como ao 
proporcionar assistência técnica ou de 
outra natureza, em conformidade com o 
n.º 1, alínea a).

2. A Comissão Europeia e o Serviço 
Europeu de Ação Externa realizarão, 
conforme adequado, os objetivos das 
medidas de acompanhamento através de 
diálogos políticos, programas e políticas 
internas e externas pertinentes. Se for 
caso disso, devem ser apresentadas 
propostas legislativas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

3. A Comissão Europeia apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório anual sobre as medidas de 
acompanhamento tomadas nos termos do 
presente artigo, dando conta do impacto e 
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da eficácia das mesmas.

Or. en

Justificação

Devem ser tomadas medidas de acompanhamento, com o objetivo de reforçar a aplicação 
efetiva do presente regulamento e de responder às necessidades de desenvolvimento 
diretamente ligadas à exploração dos recursos naturais provenientes de zonas de conflito e 
de alto risco. A Comissão e o SEAE devem aplicar e continuar a desenvolver uma abordagem 
integrada da UE ao aprovisionamento responsável, tal como avançada na 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».

Alteração 566
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável a 
partir de...*

___________________________

*JO Inserir data: dois anos após a data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 567
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

É aplicável a partir de....*.

_______________________
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*JO: favor inserir a data: 18 meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. it

Alteração 568
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Anexo I – designação das mercadorias – linhas 17-A a 17-N (nova)

Texto da Comissão Alteração

Crómio

Hulha

Cobalto

Cobre

Diamantes

Ouro

Jade

Lapis Lazuli

Terras raras

Rubis

Safira

Tântalo

Estanho

Tungsténio

Or. en

Justificação

As alterações refletem o âmbito de aplicação mais alargado relativo aos recursos. Ver a 
definição do termo «recursos abrangidos». Registe-se que a Comissão está a reexaminar o 
anexo I com vista ao alargamento da lista de recursos abrangidos (ver artigo 14.º (novo)).

Alteração 569
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 



PE549.420v02-00 338/343 AM\1055294PT.doc

PT

Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão

Lista de minerais e metais abrangidos pelo regulamento, classificados de acordo com a 
Nomenclatura Combinada 

Código NC Designação das mercadorias

2609 00 00 Minérios de estanho e seus concentrados

2611 00 00 Minérios de tungsténio (volfrâmio) e seus 
concentrados

2615 90 00 Minérios de tântalo e seus concentrados

2616 90 00 Minérios de ouro e seus concentrados

2825 90 40 Óxidos e hidróxidos de tungsténio

2849 90 30 Carbonetos de tungsténio

2849 90 50 Carbonetos de tântalo

7108 Ouro, em formas brutas ou 
semimanufaturadas, ou em pó

8001 Estanho em formas brutas

8003 00 00 Barras, perfis e fios de estanho

8007 00 Outras obras de estanho

8101 10 00 Pó de tungsténio

8101 94 00 Tungsténio (volfrâmio) em formas brutas, 
incluindo as barras simplesmente obtidas por 
sinterização

8101 96 00 Fios de tungsténio

8101 99 Barras de tungsténio (volfrâmio), exceto as 
simplesmente obtidas por sinterização, perfis, 
chapas, tiras e folhas, e outros

8103 20 00 Tântalo em formas brutas, incluindo as 
barras simplesmente obtidas por sinterização; 
pós

8103 90 Barras de tântalo, exceto as simplesmente 
obtidas por sinterização, perfis, fios, chapas, 
folhas e tiras, e outros

Alteração

Lista de recursos abrangidos pelo regulamento
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Minerais

Metais

Pedras semipreciosas

Pedras preciosas

Or. en

Alteração 570
Ska Keller, Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão

Código NC Designação das mercadorias

2609 00 00 Minérios de estanho e seus concentrados

2611 00 00 Minérios de tungsténio (volfrâmio) e seus 
concentrados

2615 90 00 Minérios de tântalo e seus concentrados

2616 90 00 Minérios de ouro e seus concentrados

2825 90 40 Óxidos e hidróxidos de tungsténio

2849 90 30 Carbonetos de tungsténio

2849 90 50 Carbonetos de tântalo

7108 Ouro, em formas brutas ou 
semimanufaturadas, ou em pó

8001 Estanho em formas brutas

8003 00 00 Barras, perfis e fios de estanho

8007 00 Outras obras de estanho

8101 10 00 Pó de tungsténio

8101 94 00 Tungsténio (volfrâmio) em formas brutas, 
incluindo as barras simplesmente obtidas 
por sinterização

8101 96 00 Fios de tungsténio

8101 99 Barras de tungsténio (volfrâmio), exceto 
as simplesmente obtidas por sinterização, 
perfis, chapas, tiras e folhas, e outros
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8103 20 00 Tântalo em formas brutas, incluindo as 
barras simplesmente obtidas por 
sinterização; pós

8103 90 Barras de tântalo, exceto as simplesmente 
obtidas por sinterização, perfis, fios, 
chapas, folhas e tiras, e outros

Alteração

Minerais

Metais

Pedras preciosas

Pedras semipreciosas

Or. en

Alteração 571
Ska Keller, Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Anexo I-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A

Lista de pontos de estrangulamento 
identificados nas cadeias de 

aprovisionamento de recursos abrangidos

- «fundições»

- «refinarias»

Or. en

Justificação

O novo anexo I-A é pertinente à luz da definição de «operadores do anexo I-A», 
«intervenientes do anexo I-A» e «intervenientes responsáveis do anexo I-A». Existem 
obrigações específicas aplicáveis aos operadores que constituem pontos de estrangulamento 
nas cadeias de aprovisionamento relevantes, nomeadamente as fundições e as refinarias.
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Alteração 572
Ska Keller, Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Anexo II – título 

Texto da Comissão Alteração

Modelo de lista das fundições e refinarias 
responsáveis a que se refere o artigo 8.º

Lista de intervenientes responsáveis 
incluídos no anexo I-A

Or. en

Alteração 573
Ska Keller, Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Anexo II 

Texto da Comissão Alteração

Coluna A: Nome das fundições ou 
refinarias por ordem alfabética

Coluna A: Nome dos intervenientes do 
anexo I-A por ordem alfabética

Coluna B: Endereço de cada fundição ou 
refinaria

Coluna B: Endereço de cada interveniente 
do anexo I-A

Coluna C: Assinalar com asterisco (*), se 
a fundição ou refinaria se aprovisionar 
em minerais originários de zonas de 
conflito e de alto risco

Coluna C: Categoria do interveniente do 
anexo I-A

Coluna D: Assinalar com asterisco (*) se 
o interveniente do anexo I-A praticar o 
aprovisionamento responsável em 
recursos provenientes de zonas de conflito 
e de alto risco

Or. en

Alteração 574
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposta de regulamento
Anexo II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-A

Lista de pontos de estrangulamento 
identificados nas cadeias de 

aprovisionamento de recursos abrangidos

- «fundições»

- «refinarias»

- «fornalhas»

- «bolsas de matérias-primas»

- «bolsas de diamantes e pedras 
preciosas»

Or. en

Alteração 575
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta de regulamento
Anexo II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-A

Modelo de lista de intervenientes 
responsáveis a montante referido no 
artigo 8.º

Coluna A: Nome dos intervenientes a 
montante por ordem alfabética

Coluna B: Endereço de cada fundição ou 
refinaria

Coluna C: Atividade económica do 
interveniente

Coluna D: Assinalar com asterisco (*) se 
o interveniente a montante praticar o 
aprovisionamento responsável em 
recursos provenientes de zonas de conflito 
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e de alto risco

Or. en

Alteração 576
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
Anexo II-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-B

Lista de intervenientes responsáveis 
incluídos no anexo II

Coluna A: Nome do interveniente 
incluído no anexo II por ordem alfabética

Coluna B: Endereço do interveniente 
incluído no anexo II

Coluna C: Categoria do interveniente do 
anexo II

Coluna D: Indicar com (*) se o 
interveniente incluído no anexo II estiver 
envolvido em aprovisionamento 
responsável de recursos provenientes de 
zonas de conflito e de alto risco

Or. en


