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Należyta staranność w łańcuchu dostaw importerów minerałów i metali pochodzących z 

obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 1a. przyjmuje do wiadomości 

oświadczenie Rady i oświadczenia Komisji 

załączone do niniejszej rezolucji; 

Or. en 

Tytułem informacji, tekst oświadczeń brzmi następująco: 

Oświadczenie Rady dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw dla unijnych 

importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów 

dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

„W drodze wyjątku Rada zgadza się delegować na Komisję uprawnienie do przyjęcia aktów 

delegowanych w celu zmiany wartości progowych zamieszczonych w załączniku I zgodnie z 

art. 1 ust. 4 i 5, tak aby zapewnić terminowe przyjęcie tych wartości progowych i zrealizować 

cele tego rozporządzenia. Zgoda taka pozostaje bez uszczerbku dla przyszłych wniosków 

ustawodawczych w dziedzinie handlu, a także ogólnie w dziedzinie stosunków 

zewnętrznych.” 

_________________________ 

Oświadczenie 1 Komisji dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw dla unijnych 

importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów 

dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

„Komisja rozważy przedstawienie dodatkowych wniosków ustawodawczych 

ukierunkowanych na unijne przedsiębiorstwa wytwarzające produkty, których łańcuch dostaw 

obejmuje cynę, tantal i wolfram oraz złoto, jeżeli dojdzie do wniosku, że połączone starania 

na rynku UE ukierunkowane na odpowiedzialny światowy łańcuch dostaw minerałów są 

niewystarczające, by przynieść w efekcie odpowiedzialne zachowanie dostawców w krajach 
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produkujących, lub jeżeli oceni, że zakupy podmiotów na niższym poziomie łańcucha dostaw, 

które wprowadziły systemy należytej staranności w łańcuchu dostaw zgodne z wytycznymi 

OECD, są niewystarczające.” 

_________________________ 

Oświadczenie 2 Komisji dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw dla unijnych 

importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów 

dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

„Wykonując uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 1 ust. 5, Komisja 

należycie uwzględni cele niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza te określone w motywach 

(1), (7), (10) i (17). 

Komisja weźmie przy tym w szczególności pod uwagę szczególne czynniki ryzyka związane 

z funkcjonowaniem wyższego szczebla łańcuchów dostaw na obszarach dotkniętych 

konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka, a także pozycję unijnych mikroprzedsiębiorstw i 

małych przedsiębiorstw importujących złoto do UE.” 

_________________________ 

Oświadczenie 3 Komisji dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw dla unijnych 

importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów 

dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

„W odpowiedzi na apel Parlamentu Europejskiego o opracowanie szczegółowych wytycznych 

Komisja jest gotowa opracować szczególne wskaźniki efektywności dotyczące 

odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami. Wytyczne 

takie będą stanowić zachętę dla odpowiednich przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 

pracowników i zobowiązanych do ujawnienia informacji niefinansowych zgodnie z 

dyrektywą 2014/95/UE, by ujawniały one szczególne informacje dotyczące produktów 

zawierających cynę, tantal, wolfram lub złoto.” 

_________________________ 

 

 

 


