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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 - παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο παρών κανονισµός καθορίζει τις 

υποχρεώσεις δέουσας επιµέλειας στην 

αλυσίδα εφοδιασµού για τους εισαγωγείς 

της Ένωσης που επιλέγουν να 
αυτοπιστοποιούνται ως υπεύθυνοι 
εισαγωγείς ορυκτών ή µετάλλων που 
περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, 
βολφράµιο, ταντάλιο και χρυσό, όπως 
ορίζεται στο παράρτηµα I. 

2. Ο παρών κανονισµός καθορίζει τις 

υποχρεώσεις δέουσας επιµέλειας στην 

αλυσίδα εφοδιασµού για όλους τους 
εισαγωγείς της Ένωσης που 

προµηθεύονται ορυκτά και µέταλλα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό 
και σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες 
γραµµές του ΟΟΣΑ. Οι κατευθυντήριες 
αυτές γραµµές έχουν σχεδιαστεί για να 
διασφαλίσουν τη διαφάνεια και την 
ιχνηλασιµότητα σε σχέση µε τις 
πρακτικές προµηθειών των εισαγωγέων 
όταν προµηθεύονται από περιοχές 
συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου, για την 
ελαχιστοποίηση ή την πρόληψη των 
βίαιων συγκρούσεων και των 
καταχρήσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, περιορίζοντας τις 
ευκαιρίες των ενόπλων οµάδων και των 
δυνάµεων ασφαλείας, όπως ορίζονται στο 
παράρτηµα ΙΙ των κατευθυντηρίων 
γραµµών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιµέλεια, να προβαίνουν σε εµπορική 
εκµετάλλευση των εν λόγω ορυκτών και 
µετάλλων. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Οι κατάντη επιχειρήσεις θα πρέπει, 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού και 
σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές 
του ΟΟΣΑ, να λαµβάνουν όλα τα εύλογα 
µέτρα για τον εντοπισµό και την 
αντιµετώπιση κινδύνων στην αλυσίδα 
εφοδιασµού τους σε ορυκτά και µέταλλα 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισµό. Σε αυτό το πλαίσιο, 
υπόκεινται σε υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών σχετικά µε τις πρακτικές 
που αφορούν τη δέουσα επιµέλεια για την 
υπεύθυνη προµήθεια. 
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