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Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 2 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Toto nařízení stanoví povinnost týkající 

se náležité péče v dodavatelském řetězci 

pro dovozce působící v Unii, kteří se 

rozhodnou provádět autocertifikaci jako 

zodpovědní dovozci nerostů nebo kovů 

sestávajících z cínu, tantalu, wolframu 

a zlata, nebo tyto prvky obsahujících, jak 

je stanoveno v příloze I. 

2. Toto nařízení stanoví povinnost týkající 

se náležité péče v dodavatelském řetězci 

pro všechny dovozce působící v Unii, kteří 

získávají nerostné suroviny a kovy 

spadající do působnosti tohoto nařízení 

a v souladu s pokyny OECD pro náležitou 

péči. Tyto pokyny jsou navrženy tak, aby 

zajistily transparentnost a zpětnou 

sledovatelnost dodavatelských postupů 

dovozců v případě, že získávají nerostné 

suroviny z oblastí postižených konflikty 

nebo vysoce rizikových oblastí, a aby 

minimalizovaly násilné konflikty 

a porušování lidských práv nebo jim 

předcházely tím, že omezí možnosti 

ozbrojených skupin a bezpečnostních sil, 

které jsou definovány v příloze II pokynů 

OECD pro náležitou péči, obchodovat 

s těmito nerostnými surovinami a kovy. 

Or. fr 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Společnosti v povýrobní části musí 

v rámci tohoto nařízení a v souladu 

s pokyny OECD přijmout veškerá 

přiměřená opatření k identifikaci a řešení 

rizik ve svém dodavatelském řetězci 

nerostných surovin a kovů, na které se 

vztahuje toto nařízení. V tomto rámci 

podléhají tyto společnosti povinnosti 

informovat o svých postupech přiměřené 

péče za účelem odpovědného získávání 

surovin. 

Or. fr 

 

 


