
W skrócie
Posiedzenia plenarne – 13/5/2015

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
Autor: Laura Puccio, Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów

PL
(or. EN)

PE 556.993
Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie: Zawartość tego dokumentu są wyłączną odpowiedzialność autora i opinie wyrażone w nim nie odzwierciedlają oficjalnego
stanowiska Parlamentu Europejskiego. To jest przeznaczone do członków i pracowników PE w ich pracę. Reprodukcja i tłumaczenie zezwolenie, z wyjątkiem celów
komercyjnych, pod warunkiem wcześniejszej informacji i źródła i wysłanie kopii do Parlamentu Europejskiego. © Unia Europejska 2015.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Import minerałów z obszarów ogarniętych
konfliktami
W obliczu konfliktu zbrojnego kraje dysponujące bogatymi złożami minerałów mogą wpaść w
błędne koło finansowania buntów zbrojnych z dochodów pochodzących z nielegalnego wydobycia
zasobów naturalnych. Aby zlikwidować tę zależność, organizacje międzynarodowe i Parlament
Europejski wezwały do stworzenia systemów zapewniających zachowanie należytej staranności
przez firmy działające w łańcuchu dostaw w sektorze wydobywczym. W marcu 2014 r. Komisja
złożyła wniosek dotyczący wprowadzenia systemu dobrowolnego zachowania należytej staranności,
który dotyczyłby znajdujących się na wyższym poziomie łańcucha dostaw producentów oraz
importerów cyny, tantalu, wolframu i złota (dalej: CTWiZ). W swoim sprawozdaniu na ten temat,
które zostanie poddane dyskusji podczas majowej sesji plenarnej, Komisja Handlu
Międzynarodowego proponuje wprowadzenie pewnych ważnych zmian dotyczących charakteru i
zakresu zobowiązań związanych z należytą starannością.

Kontekst
Produkty działalności wydobywczej mogą przyczynić się do rozwoju gospodarczego, jednak wydobycie
minerałów może również pogłębić konflikty dotykające regiony bogate w zasoby. W Afryce, kontynencie, na
którym znajduje się 30% światowych zasobów surowców mineralnych i gdzie dochody z przemysłu
wydobywczego stanowią 24% PKB, uznaje się, że podłoże 27 konfliktów związane jest z tymi zasobami. Rolę,
jaką zasoby mineralne odgrywają w przedłużającym się konflikcie w Demokratycznej Republice Konga (DRK),
dostrzega się już od początków 2000 r., kiedy to zarówno w obrębie UE, jak i na świecie podjęto działania
mające na celu ukrócenie procederu finansowania konfliktów z dochodów pochodzących z handlu
diamentami. Dostrzeżono również rolę, jaką odgrywają inne zasoby mineralne, ale międzynarodowe
działania w tym zakresie rozpoczęto dopiero w 2010 r., kiedy to OECD przyjęła wytyczne dotyczące należytej
staranności dla odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów, a Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła
rezolucję nr 1952 (2010), w której zaapelowała o wezwanie podmiotów importujących towary z DRK do
zachowania należytej staranności w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Stany Zjednoczone odpowiedziały na
apel ONZ w 2010 r., wprowadzając zasady dotyczące zachowania należytej staranności obowiązujące
wszystkie spółki zarejestrowane w USA – taki zapis znalazł się w sekcji 1502 ustawy Dodda-Franka. Po
procesie konsultacji, w marcu 2014 r. Komisja Europejska złożyła wniosek w sprawie rozporządzenia
ustanawiającego unijny system w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw oparty o certyfikację
własną odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota, które pochodzą z
obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.

Wniosek Komisji
Wniosek Komisji opiera się na podejściu innym niż to, jakie przyjęto w USA. Po pierwsze Komisja proponuje
dobrowolne uczestnictwo firm, po drugie proponowane rozporządzenie ma zastosowanie do pozyskiwania
minerałów CTWiZ i rud pochodzących ze wszystkich obszarów dotkniętych konfliktami (nie tylko z regionu
Wielkich Jezior), ponadto skupia się ono jedynie na producentach na wyższym poziomie łańcucha dostaw
(huty i rafinerie) oraz na importerach CTWiZ.
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Zobowiązania odpowiedzialnych importerów
Importerzy, którzy chcą zachować należytą staranność, mogą dokonać samocertyfikacji i uznać się za
„odpowiedzialnego importera” poprzez złożenie oświadczenia wobec właściwego organu państwa
członkowskiego, że spełniają następujące wymagania:
 dostarczenie dokumentacji i informacji odnośnie do minerałów i metali zgodnie z wymaganiami

określonymi w wytycznych OECD dotyczących należytej staranności;
 zachowanie zgodności z normami określonymi w wytycznych OECD dotyczących należytej staranności

(m.in. zakaz czerpania korzyści z poważnych naruszeń praw człowieka związanych z działalnością
wydobywczą, zakaz prania brudnych pieniędzy, korupcji i oszustw podatkowych, a także zakaz
bezpośredniego i pośredniego wspierania niepaństwowych grup zbrojnych);

 informowanie dostawców i opinii publicznej o swojej polityce związanej z łańcuchem dostaw minerałów i
metali z obszarów ogarniętych konfliktami oraz umieszczanie zobowiązań dotyczących polityki związanej
z łańcuchem dostaw w kontraktach i umowach z dostawcami;

 nałożenie na struktury zarządzające firmą obowiązku wdrażania i dokumentowania praktyk związanych z
należytą starannością w zakresie łańcucha dostaw;

 przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z negatywnymi konsekwencjami, jakie mogą wyniknąć z
działalności podmiotów będących częścią łańcucha dostaw firmy (np. poważne naruszenia praw
człowieka, korupcja, pranie brudnych pieniędzy) i stworzenie planu zarządzania ryzykiem w celu
zminimalizowania ewentualnych negatywnych konsekwencji, a także wprowadzenie systemu wczesnego
ostrzegania w związku z wiedzą o ryzyku.

Monitorowanie i przegląd
Odpowiedzialni importerzy musieliby organizować audyty przeprowadzane przez niezależne podmioty
zewnętrzne w celu sprawdzenia zgodności z powyższymi wymaganiami. Państwa członkowskie musiałyby
wyznaczyć organy odpowiedzialne za monitorowanie wdrażania rozporządzenia i za przeprowadzanie
kontroli ex post w przypadkach, w których pojawiły się uzasadnione zastrzeżenia. Zadaniem państw
członkowskich byłoby również stworzenie zasad na wypadek naruszenia zobowiązań. Państwa członkowskie
miałyby także obowiązek składania sprawozdań rocznych z wdrażania rozporządzenia, na podstawie których
Komisja co trzy lata sporządzałaby własne sprawozdanie. Przegląd funkcjonowania wprowadzonych
rozwiązań i skuteczności rozporządzenia zostałby przeprowadzony trzy lata po jego wejściu w życie, a potem
odbywałby się co sześć lat.

Dodatkowe środki zaproponowane we wspólnym komunikacie
Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) wydały wspólny komunikat, w którym wskazały na
potrzebę uzupełnienia proponowanego rozporządzenia o dodatkowe środki mające na celu wynagradzanie
odpowiedzialnych firm i propagowanie należytej staranności w krajach trzecich. Środki te to m.in. wsparcie
finansowe dla spółek przy wprowadzaniu odpowiedzialnego pozyskiwania, w tym badanie dodatkowych
możliwości finansowania MŚP oraz przystosowanie przepisów Komisji dotyczących zamówień publicznych w
ten sposób, by kupować wyłącznie te produkty CTWiZ, które powstały przy poszanowaniu zasad należytej
staranności – będzie to zachętą dla producentów znajdujących się na niższym poziomie łańcucha dostaw do
wybierania odpowiedzialnych dostawców. Dodatkowe środki obejmują również zwiększanie widoczności
odpowiedzialnych firm oraz wiedzy na ich temat, a także prowadzenie dialogu politycznego i dotyczącego
surowców z krajami trzecimi. W komunikacie wzywa się do włączenia podejścia opartego na należytej
staranności do europejskiej polityki współpracy na rzecz rozwoju oraz do krajowych ram dotyczących
należytej staranności, tak aby uzyskać jednolite podejście unijne do odpowiedzialnego pozyskiwania.

Debaty w Parlamencie i sprawozdanie komisji
Projekt sprawozdania został przedstawiony przez Iuliu Winklera (PPE, Rumunia) w lutym 2015 r. (2014/0059
(COD)). Po wydaniu opinii przez Komisję Rozwoju (DEVE), w marcu złożono poprawki. Komisja Handlu
Międzynarodowego (INTA) głosowała nad poprawkami w kwietniu 2015 r.

Charakter i zakres zobowiązań
Najbardziej kontrowersyjna była dyskusja na temat charakteru i zakresu zobowiązań. W swojej opinii komisja
DEVE proponowała bezwzględne zobowiązania dla całego łańcucha wartości, od producentów i
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przedsiębiorstw handlowych znajdujących się na wyższym poziomie łańcucha dostaw do tych na niższym
poziomie. Oparte na zasadzie dobrowolności ramy skupiające się jedynie na producentach i
przedsiębiorstwach handlowych znajdujących się na wyższym poziomie uznano za nieefektywne, ponieważ
presja konkurencyjna mogłaby skutkować brakiem uczestnictwa, a nie zaś aktywniejszym uczestnictwem na
zasadzie dobrowolności, gdyby producenci znajdujący się na niższym poziomie, na których nie nałożono
obowiązku należytej staranności, nie zdecydowali się na wybieranie „odpowiedzialnych” firm. Komisja
zdecydowała się na wybór ram opartych na zasadzie dobrowolności, ponieważ bezwzględny wymóg mógłby
spowodować omijanie podmiotów z DRK i innych państw regionu Wielkich Jezior przy pozyskiwaniu
minerałów, co negatywnie wpłynęłoby na gospodarki poszczególnych krajów (urobek z kopalń to ważne
źródło dochodów DRK) i światowe (w DRK znajduje się 65–80% światowych zasobów tantalu). W złożonym
przez siebie sprawozdaniu komisja INTA zaproponowała porozumienie. Polega on na wprowadzeniu
bezwzględnego wymogu dla producentów na wyższym poziomie łańcucha dostaw (huty i rafinerie) przy
jednoczesnym utworzeniu systemu opartego na zasadzie dobrowolności dla importerów; komisja proponuje
też wprowadzenie oznakowania dla producentów na niższym poziomie. Dalsze zmiany dotyczące zakresu
rozporządzenia odnoszą się do definicji obszarów ogarniętych konfliktami. W zmienionym wniosku
proponuje się bardziej precyzyjną, choć również bardziej restrykcyjną, definicję obszaru ogarniętego
konfliktem lub obszaru wysokiego ryzyka.

Zapewnienie spójności z innymi planami i strategiami politycznymi
Część poprawek wprowadzono w celu dopilnowania, by dodatkowe środki zaproponowane we wspólnym
komunikacie stały się integralną częścią rozporządzenia. Te dodatkowe środki uznaje się za niezbędne dla
skuteczności rozporządzenia, ponieważ mają one na celu obniżenie kosztów zapewnienia zgodności i
stworzenie systemu zachęcającego firmy do odpowiedzialnego postępowania. W jednej z poprawek
zaproponowano, by Komisja dokonała przeglądu zasad rządzących wsparciem finansowym dla spółek przy
wprowadzaniu odpowiedzialnego pozyskiwania; w poprawce zwraca się też uwagę na specyfikę MŚP. W
sprawozdaniu proponuje się też wprowadzenie procedury równoważności dla systemów związanych z
należytą starannością w przemyśle po to, by uniknąć powielania kontroli.

Monitorowanie i przegląd
Niektóre poprawki dotyczą również systemu nadzoru i przeglądu. Część tych propozycji złożyła w Radzie
Holandia – zostały one uwzględnione przez sprawozdawcę Wniosek holenderski zawiera propozycję
zastąpienia audytów przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne i przekazanie obowiązku
monitorowania organom oceniającym zgodność utworzonym lub wyznaczonym przez państwa członkowskie,
we wniosku uwzględniono również szereg kryteriów dotyczących niezależności tychże organów.
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