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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 a todos os importadores da 

União que se aprovisionem em minerais e 

metais abrangidos pelo presente 

regulamento e em conformidade com o 

guia da OCDE. Este guia visa assegurar a 

transparência e a rastreabilidade do 

aprovisionamento efetuado pelos 

importadores nas zonas de conflito ou de 

alto risco, a fim de minimizar ou de 

prevenir os conflitos violentos e as 

violações de direitos humanos, limitando 

as possibilidades de comercialização dos 

referidos minerais e metais pelos grupos 

armados e forças de segurança, na aceção 

do anexo II do Guia da OCDE sobre o 

dever de diligência. 

Or. fr 
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Texto da Comissão Alteração 

 2-A. As empresas a jusante devem, no 

âmbito do presente regulamento e em 

conformidade com o guia da OCDE, 

tomar todas as medidas razoáveis para 

identificar e tratar os riscos na sua cadeia 

de aprovisionamento em minerais e 

matais cobertos pelo presente 

regulamento. Neste contexto, estão 

sujeitas a uma obrigação de informação 

sobre as práticas de diligência devida para 

o aprovisionamento responsável. 

Or. fr 

 

 


