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13.5.2015 A8-0141/121 

Poprawka  121 

Judith Sargentini, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – litera q b (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 qb) „wytwarzanie produktów lub 

zawieranie umów dotyczących 

wytwarzania produktów” oznacza 

dysponowanie pewnym rzeczywistym 

wpływem na wytwarzanie produktów 

zawierających minerały lub metale 

zawierające cynę, tantal, wolfram lub 

złoto lub składające się z cyny, tantalu, 

wolframu lub złota, biorąc pod uwagę 

fakty i okoliczności oraz zakres wpływu, 

jaki przedsiębiorstwa mają na 

wytwarzanie tego produktu. Uznaje się, Ŝe 

przedsiębiorstwa nie mają wpływu na 

wytwarzanie produktu, jeśli tylko: 

umieszczają swoją markę, znak, logo lub 

etykietę na produkcie wytworzonym przez 

stronę trzecią; serwisują, konserwują lub 

naprawiają produkt wytworzony przez 

stronę trzecią; określają lub negocjują 

warunki umowy z producentem, które nie 

odnoszą się bezpośrednio do wytwarzania 

produktu; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/122 

Poprawka  122 

Judith Sargentini, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – litera q c (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 qc) „mikroprzedsiębiorstwo” oznacza, 

zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu 

Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym 

definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw 

(C(2003) 1422), przedsiębiorstwo 

zatrudniające mniej niŜ 10 osób i takie, 

którego obroty roczne i/lub roczna suma 

bilansowa nie przekraczają 2 mln EUR; 

Or. en 



 

AM\1061655PL.doc  PE555.216v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

13.5.2015 A8-0141/123 

Poprawka  123 

Judith Sargentini, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – nagłówek 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Certyfikacja własna odpowiedzialnego 

importera 

Oświadczenie odpowiedzialnego importera 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/124 

Poprawka  124 

Judith Sargentini, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali 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. KaŜdy importer minerałów lub metali 

objęty zakresem stosowania niniejszego 

rozporządzenia składa właściwemu 

organowi państwa członkowskiego 

oświadczenie, 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. 

Or. en
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13.5.2015 A8-0141/125 

Poprawka  125 

Judith Sargentini, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali 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 odpowiedzialni 

importerzy minerałów lub metali objętych 

zakresem stosowania niniejszego 

rozporządzenia wypełniali obowiązki 

zgodnie z art. 4, 5, 6 i 7 niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/126 

Poprawka  126 

Judith Sargentini, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – litera g a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga) W przypadku gdy przedsiębiorstwo 

moŜe racjonalnie stwierdzić, Ŝe zasoby 

pochodzą wyłącznie z recyklingu lub 

złomowania, z naleŜytym uwzględnieniem 

tajemnicy handlowej i innych kwestii 

związanych z konkurencją: a) publicznie 

ujawnia dokonane ustalenia; oraz b) 

opisuje, przy zachowaniu rozsądnego 

stopnia szczegółowości, środki naleŜytej 

staranności zastosowane podczas 

dokonywania takich ustaleń. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/127 

Poprawka  127 

Judith Sargentini, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit pierwszy 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Odpowiedzialny importer minerałów lub 

metali objętych zakresem stosowania 

niniejszego rozporządzenia zleca 

niezaleŜnemu podmiotowi zewnętrznemu 

przeprowadzenie audytów. 

Huty i rafinerie objęte zakresem 

stosowania niniejszego rozporządzenia 

zlecają niezaleŜnemu podmiotowi 

zewnętrznemu przeprowadzenie audytów. 

 (Ta poprawka odnosi się do całego tekstu 

art. 6 i 7. Jej przyjęcie będzie wymagało 

wprowadzenia odpowiednich zmian.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/128 

Poprawka  128 

Judith Sargentini, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 7a 

 Programy branŜowe 

 1. Odpowiednie programy branŜowe mogą 

przedłoŜyć Komisji wniosek o 

zatwierdzenie ich programu zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem. 

 Do takiego wniosku naleŜy dołączyć 

dowody i informacje. 

 2. JeŜeli na podstawie dowodów 

i informacji przedstawionych zgodnie 

z ust. 1 Komisja stwierdzi, Ŝe program 

branŜowy umoŜliwia odpowiedzialnemu 

importerowi, który go skutecznie stosuje, 

spełnienie obowiązków określonych w art. 

4, 5, 6 i 7, audyty przeprowadzane przez 

podmioty zewnętrzne w ramach tych 

programów są uznawane na mocy 

niniejszego rozporządzenia. 

 3. Zainteresowane strony informują 

Komisję o wszelkich zmianach lub 

aktualizacjach programów branŜowych 

zatwierdzonych zgodnie z ust. 3. 

 4. Komisja cofa zatwierdzenie, jeŜeli 

stwierdzi, Ŝe zmiany lub aktualizacje 

programu branŜowego podwaŜają 

zdolność odpowiedzialnego importera do 

spełnienia obowiązków określonych w art. 
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4, 5, 6 i 7, lub jeŜeli wielokrotne lub 

powaŜne przypadki niespełnienia 

obowiązków przez odpowiedzialnych 

importerów wynikają z braków w 

programie. 

 5. Komisja ustanawia i aktualizuje 

internetowy rejestr zatwierdzonych 

programów branŜowych. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/129 

Poprawka  129 

Judith Sargentini, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 7b 

 Działania prowadzone na rzecz 

zachowania naleŜytej staranności przez 

przedsiębiorstwa działające na niŜszym 

szczeblu łańcucha dostaw  

 1. Przedsiębiorstwa działające na niŜszym 

szczeblu łańcucha dostaw objęte zakresem 

niniejszego rozporządzenia, zgodnie z 

wytycznymi OECD, prowadzą działania w 

dobrej wierze i podejmują wszelkie 

uzasadnione kroki w celu określenia i 

eliminowania czynników ryzyka w 

łańcuchu dostaw zasobów zgodnie z art. 4 

i 5, w tym przez: 

 a) ustanowienie odpowiedniego systemu 

zarządzania przedsiębiorstwem; 

 b) określenie, na ile to moŜliwe, hut i 

rafinerii w łańcuchu dostaw zasobów; 

 c) ocenę praktyk w zakresie naleŜytej 

staranności stosowanych przez te huty i 

rafinerie w oparciu o wszelkie dostępne 

sprawozdania z audytów lub, w 

stosownych przypadkach, inne 

odpowiednie informacje; 

 d) podjęcie uzasadnionych i odpowiednich 

działań w celu ograniczenia ryzyka 

zgodnie ze swoją polityką w zakresie 
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naleŜytej staranności i planem 

zarządzania ryzykiem; oraz 

 e) podawanie corocznie do publicznej 

wiadomości moŜliwie najszerzej, w tym w 

internecie, sprawozdań dotyczących 

swojej polityki w zakresie naleŜytej 

staranności w łańcuchu dostaw i praktyk 

odpowiedzialnego pozyskiwania 

surowców. 

 2. Wszystkie przedsiębiorstwa działające 

na niŜszym szczeblu łańcucha dostaw 

mogą realizować te działania w drodze 

uczestnictwa w programach 

prowadzonych przez branŜę i zapewniają 

dokonywanie stałych, wymiernych i 

terminowych postępów zgodnie z 

niniejszym artykułem. 

 3. Mikroprzedsiębiorstwa zdefiniowane w 

art. 2 lit. qb), które są przedsiębiorstwami 

działającymi na niŜszym szczeblu 

łańcucha dostaw, mogą zachowywać 

naleŜytą staranność, o której mowa w ust. 

1 i 2, na zasadzie dobrowolności. 

 4. Przedsiębiorstwa działające na niŜszym 

szczeblu łańcucha dostaw zaczynają 

przestrzegać niniejszego artykułu na 

podstawie kryteriów ustanowionych przez 

Komisję 24 miesiące po wejściu w Ŝycie 

niniejszego rozporządzenia. Ust. 1 lit. b) 

stosuje się w ciągu 48 miesięcy po wejściu 

w Ŝycie niniejszego rozporządzenia.  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/130 

Poprawka  130 

Judith Sargentini, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 13a 

 Rozszerzenie zakresu zasobów 

 1. Komisja regularnie dokonuje analizy 

zmian sytuacji, jeśli chodzi o wpływ 

ogólnoświatowego handlu zasobami 

naturalnymi na konflikty oraz przypadki 

naruszania i łamania praw człowieka na 

obszarach dotkniętych konfliktami i 

obszarach wysokiego ryzyka, a takŜe 

przeglądu rozwoju międzynarodowych 

norm odpowiedzialnego pozyskiwania 

oraz doświadczeń zdobytych podczas 

wdraŜania niniejszego rozporządzenia. 

Podczas takiego przeglądu Komisja bierze 

pod uwagę w szczególności uzyskane przez 

nią informacje na podstawie i dla potrzeb 

art. 15 oraz informacje dostarczone przez 

organizacje międzynarodowe lub 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

oraz zainteresowane strony trzecie. 

 2. Komisja regularnie dokonuje przeglądu 

zakresu zasobów określonego w 

załączniku I w świetle informacji 

uzyskanych na podstawie ust. 1, aby 

umoŜliwić skuteczne osiągnięcie celu 

niniejszego rozporządzenia określonego w 

art. 1. Przeglądu załącznika I dokonuje 
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się w celu rozszerzenia wykazu zasobów 

objętych zakresem stosowania niniejszego 

rozporządzenia i wskazania dodatkowych 

kluczowych punktów przetwarzania i 

identyfikowalności w łańcuchach dostaw 

zasobów objętych zakresem niniejszego 

rozporządzenia, aby wzmocnić naleŜytą 

staranność w łańcuchu dostaw. Taki 

przegląd odbywa się nie rzadziej niŜ raz na 

sześć miesięcy. 

 3. Komisja moŜe przyjmować akty 

delegowane w celu rozszerzenia wykazu 

zasobów objętych zakresem stosowania 

niniejszego rozporządzenia zgodnie z ust. 

2. Komisja jest uprawniona do zmiany 

załączników I i II zgodnie z art. 290 

TFUE. 

Or. en 

 

 


