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Marielle de Sarnez 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota 

pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 

unijny system certyfikacji własnej w 

zakresie naleŜytej staranności w łańcuchu 

dostaw w celu ograniczenia moŜliwości 

handlu cyną, tantalem i wolframem, ich 

rudami oraz złotem przez ugrupowania 

zbrojne i siły bezpieczeństwa
12
. Ma ono na 

celu zapewnienie przejrzystości i pewności 

w odniesieniu do praktyk w zakresie 

dostaw stosowanych przez importerów, 

huty i rafinerie pozyskujących surowce na 

obszarach dotkniętych konfliktami i 

obszarach wysokiego ryzyka. 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 

unijny system certyfikacji w zakresie 

naleŜytej staranności w łańcuchu dostaw w 

celu ograniczenia moŜliwości handlu cyną, 

tantalem i wolframem, ich rudami oraz 

złotem przez ugrupowania zbrojne i siły 

bezpieczeństwa
12
. Ma ono na celu 

zapewnienie przejrzystości i pewności w 

odniesieniu do praktyk w zakresie dostaw 

stosowanych przez importerów, huty i 

rafinerie pozyskujących surowce na 

obszarach dotkniętych konfliktami i 

obszarach wysokiego ryzyka. 

__________________ __________________ 

12 
„Ugrupowania zbrojne i siły 

bezpieczeństwa” zgodnie z definicją 

zawartą w załączniku II do Wytycznych 

OECD dotyczących naleŜytej staranności 

w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów 

dostaw minerałów z obszarów dotkniętych 

konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka: 

wydanie drugie, OECD Publishing (OECD 

(2013). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 

 

12 
„Ugrupowania zbrojne i siły 

bezpieczeństwa” zgodnie z definicją 

zawartą w załączniku II do Wytycznych 

OECD dotyczących naleŜytej staranności 

w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów 

dostaw minerałów z obszarów dotkniętych 

konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka: 

wydanie drugie, OECD Publishing (OECD 

(2013). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 
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Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota 

pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

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 unijnych hut, 

rafinerii i importerów minerałów, a takŜe 

obowiązki importerów metali wytopionych 

i rafinowanych, którzy decydują się na 

certyfikację jako odpowiedzialni 

importerzy. Minerały i metale objęte 

zakresem niniejszego rozporządzenia 

zostały określone w załączniku I. 
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Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota 

pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. KaŜdy importer minerałów lub metali 

objęty zakresem stosowania niniejszego 

rozporządzenia moŜe dokonać certyfikacji 

własnej jako odpowiedzialnego importera 

poprzez złoŜenie właściwemu organowi 

państwa członkowskiego oświadczenia, Ŝe 

wypełnia obowiązki dotyczące naleŜytej 

staranności w łańcuchu dostaw określone 

w niniejszym rozporządzeniu. 

Oświadczenie zawiera dokumentację, w 

której importer potwierdza wypełnianie 

tych obowiązków, w tym wyniki audytów 

przeprowadzonych przez niezaleŜne 

podmioty zewnętrzne. 

1. Wszystkie unijne huty, rafinerie i 

wszyscy importerzy minerałów objęci 

zakresem stosowania niniejszego 

rozporządzenia składają właściwemu 

organowi państwa członkowskiego 

oświadczenie, Ŝe wypełniają obowiązki 

dotyczące naleŜytej staranności w łańcuchu 

dostaw określone w niniejszym 

rozporządzeniu. Oświadczenie zawiera 

niezbędną dokumentację mającą na celu 

potwierdzenie wypełniania tych 

obowiązków przez importera, w tym 

poprzez audyty przeprowadzone przez 

niezaleŜne podmioty zewnętrzne. 

Or. en 
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Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota 

pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. KaŜdy unijny importer metali 

wytopionych lub rafinowanych objęty 

zakresem stosowania niniejszego 

rozporządzenia moŜe otrzymać certyfikat 

odpowiedzialnego importera po złoŜeniu 

właściwemu organowi państwa 

członkowskiego oświadczenia, Ŝe wypełnia 

obowiązki dotyczące naleŜytej staranności 

w łańcuchu dostaw określone w 

niniejszym rozporządzeniu. Oświadczenie 

to zawiera niezbędną dokumentację 

mającą na celu potwierdzenie wypełniania 

tych obowiązków przez importera, w tym 

poprzez audyty przeprowadzone przez 

niezaleŜne podmioty zewnętrzne. 

Or. en 



 

AM\1061640PL.doc  PE555.216v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

13.5.2015 A8-0141/64 

Poprawka  64 

Marielle de Sarnez 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota 

pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Właściwe organy państwa 

członkowskiego przeprowadzają 

odpowiednie kontrole ex post w celu 

zapewnienia, aby posiadający certyfikację 

własną odpowiedzialni importerzy 

minerałów lub metali objętych zakresem 

stosowania niniejszego rozporządzenia 

wypełniali obowiązki zgodnie z art. 4, 5, 6 

i 7 niniejszego rozporządzenia. 

2. Właściwe organy państwa 

członkowskiego przeprowadzają 

odpowiednie kontrole ex post w celu 

zapewnienia, aby unijne huty, rafinerie i 

unijni importerzy minerałów oraz 

importerzy metali wytopionych lub 

rafinowanych posiadający certyfikat 

odpowiedzialnego importera wypełniali 

obowiązki zgodnie z art. 4, 5, 6 i 7 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 



 

AM\1061640PL.doc  PE555.216v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

13.5.2015 A8-0141/65 

Poprawka  65 

Marielle de Sarnez 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota 

pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) określa jako cel audytu zgodność 

praktyk odpowiedzialnego importera w 

zakresie naleŜytej staranności w łańcuchu 

dostaw z art. 4, 5 i 7 niniejszego 

rozporządzenia; 

b) opracowuje wnioski i określa jako cel 

audytu – w oparciu o zgromadzone 

dowody – zgodność praktyk huty, rafinerii 

lub importera w zakresie naleŜytej 

staranności w łańcuchu dostaw z art. 4, 5 i 

7 niniejszego rozporządzenia, a takŜe 

wydaje zalecenia w sprawozdaniu z 

audytu dla kontrolowanej jednostki w celu 

poprawy stosowanych przez nią praktyk w 

zakresie naleŜytej staranności w łańcuchu 

dostaw; 

Or. en 
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Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota 

pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Najpóźniej do dnia 31 marca kaŜdego 

roku odpowiedzialny importer minerałów 

lub metali objętych zakresem stosowania 

niniejszego rozporządzenia przedstawia 

właściwemu organowi państwa 

członkowskiego dokumentację za 

poprzedni rok kalendarzowy zawierającą 

następujące informacje: 

1. Najpóźniej do dnia 31 marca kaŜdego 

roku wszystkie unijne huty, rafinerie i 

wszyscy importerzy minerałów objęci 

zakresem stosowania niniejszego 

rozporządzenia oraz wszyscy importerzy 

metali wytopionych lub rafinowanych 

posiadający certyfikat odpowiedzialnego 

importera przedstawiają właściwemu 

organowi państwa członkowskiego 

dokumentację za poprzedni rok 

kalendarzowy zawierającą następujące 

informacje: 

Or. en 
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Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota 

pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Importerzy metali wytopionych i 

rafinowanych posiadający certyfikat 

odpowiedzialnego importera są zwolnieni 

z obowiązku przeprowadzenia audytu 

przez niezaleŜny podmiot zewnętrzny 

zgodnie z art. 3 ust. 1a niniejszego 

rozporządzenia, o ile przedstawią 

konkretne dowody, Ŝe wszystkie huty i 

rafinerie w ich łańcuchu dostaw 

przestrzegają postanowień niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 
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Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota 

pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Zakłada się, Ŝe huty i rafinerie znajdujące 

się w tym wykazie przestrzegają 

postanowień niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 
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Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota 

pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Komisja powinna regularnie 

przedstawiać Radzie i Parlamentowi 

Europejskiemu sprawozdania na temat 

wyników systemu. Nie później niŜ trzy lata 

po wejściu w Ŝycie niniejszego 

rozporządzenia, a następnie co sześć lat 

Komisja powinna dokonywać przeglądu 

funkcjonowania i skuteczności niniejszego 

rozporządzenia, w tym równieŜ w 

odniesieniu do promowania 

odpowiedzialnego pozyskiwania 

minerałów objętych zakresem jego 

stosowania, pochodzących z obszarów 

dotkniętych konfliktami i obszarów 

wysokiego ryzyka. Sprawozdaniom tym 

mogą w razie potrzeby towarzyszyć 

odpowiednie wnioski legislacyjne, które 

mogą wprowadzać środki obowiązkowe. 

(16) Komisja powinna regularnie 

przedstawiać Radzie i Parlamentowi 

Europejskiemu sprawozdania na temat 

wyników systemu. Nie później niŜ trzy lata 

po wejściu w Ŝycie niniejszego 

rozporządzenia, a następnie co sześć lat 

Komisja powinna dokonywać przeglądu 

funkcjonowania i skuteczności niniejszego 

rozporządzenia, w tym równieŜ w 

odniesieniu do promowania 

odpowiedzialnego pozyskiwania 

minerałów objętych zakresem jego 

stosowania, pochodzących z obszarów 

dotkniętych konfliktami i obszarów 

wysokiego ryzyka. W oparciu o wyniki 

oceny skutków sprawozdaniom tym mogą 

towarzyszyć odpowiednie wnioski 

legislacyjne, które mogą wprowadzać 

środki obowiązkowe, w tym obowiązki 

informacyjne. 

Or. en 

 

 


