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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Niniejsze rozporządzenie określa 

obowiązki w zakresie naleŜytej staranności 

w łańcuchu dostaw dla unijnych 

importerów, którzy decydują się na 

certyfikację własną jako odpowiedzialni 

importerzy minerałów i metali 

zawierających cynę, wolfram, tantal i 

złoto lub składających się z cyny, tantalu, 

wolframu i złota, zgodnie z załącznikiem 

I. 

2. Niniejsze rozporządzenie określa 

obowiązki w zakresie naleŜytej staranności 

w łańcuchu dostaw dla wszystkich unijnych 

importerów, którzy pozyskują minerały i 

metale objęte niniejszym rozporządzeniem 

oraz zgodnie z wytycznymi OECD 

dotyczącymi naleŜytej staranności. 

Niniejsze wytyczne zostały przygotowane 

w celu zapewnienia przejrzystości i 

identyfikowalności praktyk importerów w 

zakresie dostaw w sytuacji, gdy zaopatrują 

się oni na obszarach dotkniętych 

konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka, 

w celu ograniczenia konfliktów z uŜyciem 

siły i naruszania praw człowieka oraz 

zapobiegania im poprzez ograniczanie 

moŜliwości handlowania tymi minerałami 

i metalami przez ugrupowania zbrojne i 

siły bezpieczeństwa zgodnie z definicją 

zawartą w załączniku II do wytycznych 

OECD dotyczących naleŜytej staranności. 

Or. fr 
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 2a. Kolejne przedsiębiorstwa powinny, w 

ramach niniejszego rozporządzenia oraz 

zgodnie z wytycznymi OECD, podejmować 

wszelkie stosowne kroki w celu 

identyfikacji zagroŜeń i zapobiegania im w 

ich łańcuchu dostaw w odniesieniu do 

minerałów i metali objętych zakresem 

stosowania niniejszego rozporządzenia. W 

tym kontekście podlegają one 

obowiązkowi informowania o ich 

praktykach w zakresie naleŜytej 

staranności w odniesieniu do 

odpowiedzialnego pozyskiwania. 

Or. fr 

 

 


