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Minerały z regionów ogarniętych konfliktami
Po długich negocjacjach międzyinstytucjonalnych Parlament został poproszony o zatwierdzenie
podczas drugiej sesji marcowej porozumienia w sprawie rozporządzenia ustanawiającego
obowiązek należytej staranności w łańcuchach dostaw importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud
oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami. Wspomniane rozporządzenie ma na
celu przerwanie związku między niektórymi konfliktami zbrojnymi a nielegalną działalnością
wydobywczą, która podsyca te konflikty, oraz zagwarantowanie odpowiedzialnego pozyskiwania
zasobów dla europejskiego przemysłu.

Kontekst
Minerały z regionów ogarniętych konfliktami są wydobywane w regionach dotkniętych konfliktem, w
warunkach, które łamią prawa człowieka, a zyski z ich wydobycia są wykorzystywane do finansowania
ugrupowań zbrojnych. Od początku XXI w. inicjatywy publiczne i prywatne wprowadzają zalecenia dotyczące
należytej staranności i przejrzystości w odniesieniu do przedsiębiorstw zaopatrujących się w regionach
ogarniętych konfliktem, a w szczególności w rejonie Wielkich Jezior Afrykańskich. Już w 2002 r. grupa
ekspertów ONZ ds. bezprawnej eksploatacji zasobów naturalnych Demokratycznej Republiki Konga ustaliła
związek między nielegalną eksploatacją surowców mineralnych a konfliktami. Z wyjątkiem amerykańskiej
ustawy „Dodd Frank Act” z 2010 r., która może zostać zawieszona przez administrację Donalda Trumpa, inne
środki opierają się wyłącznie na dobrowolnym zaangażowaniu podmiotów gospodarczych.

Treść rozporządzenia
Niniejsze rozporządzenie ustanawia wiążący unijny system zobowiązujący należytej staranności w łańcuchu
dostaw importerów minerałów w stanie surowym z obszarów ogarniętych konfliktami (z wyjątkiem przywozu
małych ilości często na potrzeby dentystów lub jubilerów). Obowiązek staranności wymaga, aby
zainteresowane przedsiębiorstwa prowadziły kontrole łańcucha dostaw we wszystkich obszarach
ogarniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka w celu identyfikowania ryzyka finansowania czynów
szkodliwych. Zgodnie z podejściem przyjętym w wytycznych OECD, importer musi spełniać wymogi dotyczące
systemu zarządzania (w szczególności identyfikowalności), zarządzania ryzykiem, weryfikacji przez osoby
trzecie (np. audyt zewnętrzny) i komunikacji. Organy państw członkowskich będą odpowiedzialne za
wdrażanie zobowiązań przez przedsiębiorstwa oraz, w stosownych przypadkach, za nakładania kar.
Przedsiębiorstwa, które nie importują bezpośrednio z obszarów ogarniętych konfliktami, lecz wykorzystują
minerały w swoich produktach, są proszone, na zasadzie dobrowolności, o przedstawianie rocznego
sprawozdania w sprawie podjętych środków należytej staranności. Komisja sporządzi wykaz hut i/lub rafinerii
zaopatrujących UE, a także przewodnik dotyczący obszarów ogarniętych konfliktami i obszarów ryzyka.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Aby uniemożliwić wykorzystywanie wpływów z handlu minerałami do finansowania ugrupowań zbrojnych,
Parlament apeluje od 2010 r. o opracowanie prawodawstwa europejskiego mającego szeroki zakres
stosowania, obejmującego wszystkie przedsiębiorstwa działające na niższym szczeblu łańcucha dostaw, które
wykorzystują zasoby naturalne pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka
lub handlują tymi zasobami. W maju 2015 r. Parlament w istotny sposób zmienił wniosek Komisji,
opowiadając się za obowiązkowym systemem certyfikacji (zamiast systemu dobrowolnych certyfikacji
własnych), co doprowadziło do rozpoczęcia w lipcu 2015 r. negocjacji (rozmów trójstronnych). Nieformalne
porozumienie między Radą a Parlamentem zawarte w listopadzie 2016 r. zostanie poddane pod głosowanie
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na posiedzeniu plenarnym. Kluczowy wkład Parlamentu dotyczy wiążącego charakteru i ogólnego zakresu
rozporządzenia (włącznie z krajami pochodzenia i tranzytu).
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