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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca w pełni popiera główny cel wniosku ustawodawczego, czyli zerwanie związku 
pomiędzy konfliktem a nielegalną eksploatacją minerałów. Zerwanie tego związku jest 
niezbędne, ponieważ tzw. minerały z regionów ogarniętych konfliktami podważają dążenia 
rządów do sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społeczno-gospodarczego, dobrego 
sprawowania rządów, praworządności i ochrony praw człowieka. 

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka zostały 
przyjęte przez Radę OECD na szczeblu ministerialnym w dniu 25 maja 2011 r. Ich celem jest 
wsparcie przedsiębiorstw w zakresie szanowania praw człowieka oraz unikanie podsycania 
konfliktu przez stosowane przez te przedsiębiorstwa praktyki pozyskiwania minerałów. 
Wytyczne OECD zostały uznane za dobrowolne ramy międzynarodowe dotyczące środków 
należytej staranności podejmowanych przez przedsiębiorstwa, które są zobowiązane do 
złożenia sprawozdania z minerałów z regionów ogarniętych konfliktami zgodnie z sekcją 
1502 ustawy Dodda-Franka. Ponadto otrzymały one wsparcie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a deklaracja z Lusaki, podpisana przez 11 głów państw będących stroną 
Międzynarodowej Konferencji w sprawie Regionu Wielkich Jezior (ICGLR), stanowi, że 
procedury i normy ustanowione w wytycznych OECD zostaną włączone do sześciu narzędzi 
regionalnej inicjatywy przeciwko nielegalnej eksploatacji zasobów naturalnych. Pomimo tak 
szerokiego poparcia poziom wykorzystania tych dobrowolnych ram na rzecz środków 
należytej staranności przez przedsiębiorstwa pozostał nieznaczny (jedynie 12%).

Wniosek Komisji w jego obecnej formie, oparty na podejściu polegającym na 
„niewyrządzaniu szkody”, również nie napawa optymizmem co do rezultatów. Sprawozdawca 
jest zdania, że Unia Europejska powinna przejąć wiodącą rolę w tej dziedzinie i opracować 
obowiązkowy mechanizm certyfikacji własnej dla rafinerii i importerów cyny, tantalu i 
wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka. Podejście to byłoby zgodne z opcją IV rozważaną w ocenie skutków 
przygotowanej przez Komisję. 

Niniejszy wniosek dotyczący rozporządzenia nie może być postrzegany wyłącznie jako 
wewnętrznie spójny instrument polityki handlowej, gdyż należy oceniać go z szerszej 
perspektywy międzynarodowej, co obejmuje też współpracę na rzecz rozwoju. W celu 
zagwarantowania skuteczności wdrożenia programu konieczne jest, by środki towarzyszące 
przedstawione we wspólnym komunikacie zatytułowanym „Odpowiedzialne pozyskiwanie 
minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Ku 
zintegrowanemu podejściu UE” (JOIN (2014)8) były wdrażane równolegle z niniejszym 
rozporządzeniem. 

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji 
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przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Naturalne surowce mineralne na 
obszarach dotkniętych konfliktami i 
obszarach wysokiego ryzyka − chociaż 
posiadają ogromny potencjał wspierania 
rozwoju − mogą być przyczyną sporów, 
gdy przychody z ich eksploatacji 
przyczyniają się do wybuchu lub 
kontynuacji konfliktów z użyciem siły, 
podważając krajowe zobowiązania na 
rzecz rozwoju, dobrych rządów i 
praworządności. Zerwanie związku 
pomiędzy konfliktem a nielegalną 
eksploatacją minerałów na tych obszarach 
ma zasadnicze znaczenie dla pokoju i 
stabilności.

(1) Naturalne surowce mineralne na 
obszarach dotkniętych konfliktami i 
obszarach wysokiego ryzyka − chociaż 
posiadają ogromny potencjał wspierania 
rozwoju w przypadku zrównoważonego 
zarządzania nimi − są przyczyną sporów, 
gdy przychody z ich eksploatacji 
przyczyniają się do wybuchu lub 
kontynuacji konfliktów z użyciem siły, 
podważając krajowe zobowiązania na 
rzecz rozwoju, dobrych rządów i 
praworządności. Zerwanie związku 
pomiędzy konfliktem a nielegalną 
eksploatacją minerałów na tych obszarach 
ma zasadnicze znaczenie dla pokoju i 
stabilności.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Przypadki naruszenia praw człowieka 
są powszechne w przemyśle wydobywczym 
i mogą obejmować pracę dzieci, przemoc 
seksualną, zaginięcia osób, przymusowe 
wysiedlenia oraz niszczenie miejsc kultu 
lub miejsc o znaczeniu kulturowym.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dnia 7 października 2010 r. Parlament 
Europejski przyjął rezolucję wzywającą
Unię do przyjęcia rozwiązań prawnych 
zgodnych z kierunkami określonymi w 
przyjętej w Stanach Zjednoczonych 
ustawie o „minerałach z regionów 
ogarniętych konfliktami” tj. sekcji 1502 
ustawy „Dodd-Frank Wall Street Reform 
and Consumer Protection Act”; natomiast 
Komisja w komunikatach z 20119 r. i 
201210 r. zapowiedziała, że zamierza 
zbadać sposoby poprawy przejrzystości w 
łańcuchu dostaw, w tym aspektów 
należytej staranności. W drugim z tych 
komunikatów, zgodnie ze zobowiązaniem 
podjętym na spotkaniu Rady OECD na 
szczeblu ministerialnym w maju 2011 r., 
Komisja opowiedziała się za zwiększeniem 
wsparcia i szerszym stosowaniem 
Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych i wytycznych OECD 
dotyczących należytej staranności – nawet 
poza państwami należącymi do OECD.

(7) W swoich rezolucjach z dnia 7 
października 2010 r.8a, 8 marca 2011 r.8b, 
5 lipca 2011 r.8c i 26 lutego 2014 r.8d

Parlament Europejski wezwał Unię do 
przyjęcia rozwiązań prawnych zgodnych z 
kierunkami określonymi w przyjętej w 
Stanach Zjednoczonych ustawie o
„minerałach z regionów ogarniętych 
konfliktami” tj. sekcji 1502 ustawy „Dodd-
Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act”; natomiast Komisja w 
komunikatach z 20119 r. i 201210 r. 
zapowiedziała, że zamierza zbadać 
sposoby poprawy przejrzystości w 
łańcuchu dostaw, w tym aspektów 
należytej staranności. W drugim z tych 
komunikatów, zgodnie ze zobowiązaniem 
podjętym na spotkaniu Rady OECD na 
szczeblu ministerialnym w maju 2011 r., 
Komisja opowiedziała się za zwiększeniem 
wsparcia i szerszym stosowaniem 
Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych i wytycznych OECD 
dotyczących należytej staranności – nawet 
poza państwami należącymi do OECD.

__________________ __________________
8a Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 7 października 2010 r. w sprawie 
braku ochrony praw człowieka i 
sprawiedliwości w Demokratycznej 
Republice Konga.
8b Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 8 marca 2011 r. w sprawie podatków 
i rozwoju – współpracy z krajami 
rozwijającymi się w zakresie wspierania 
dobrych rządów w dziedzinie 
opodatkowania.
8c Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie zwiększenia 
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skuteczności polityki rozwojowej UE.
8d Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie 
promowania rozwoju za pomocą 
odpowiedzialnych praktyk biznesowych, w 
tym w odniesieniu do roli przemysłu 
wydobywczego w krajach rozwijających 
się.

9 Rynki towarowe i surowce, COM(2011) 
25 final.

9 Rynki towarowe i surowce, COM(2011) 
25 final.

10 Handel, wzrost gospodarczy i rozwój, 
COM(2012) 22 final.

10 Handel, wzrost gospodarczy i rozwój, 
COM(2012) 22 final.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W kontekście niniejszego 
rozporządzenia należyta staranność w 
łańcuchu dostaw jest ciągłym, 
proaktywnym i reaktywnym procesem, w 
ramach którego podmioty gospodarcze 
monitorują swoje zakupy i sprzedaż oraz 
zarządzają nimi w celu zapewnienia, aby 
nie przyczyniały się one do konfliktów ani 
do ich negatywnych skutków.

(9) W kontekście niniejszego 
rozporządzenia oraz zgodnie z wytycznymi 
OECD dotyczącymi należytej staranności, 
należyta staranność w łańcuchu dostaw jest 
ciągłym, proaktywnym i reaktywnym 
procesem, w ramach którego podmioty 
gospodarcze monitorują swoje zakupy i 
sprzedaż na wyższym i na niższym 
szczeblu łańcucha dostaw oraz zarządzają 
nimi w celu zapewnienia, aby prowadzono 
je z poszanowaniem praw człowieka i aby
nie przyczyniały się one do konfliktów ani 
do ich negatywnych skutków, zarówno 
bezpośrednio w obrębie sektora 
wydobywczego, jak i pośrednio w 
szerszych społecznościach.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przedsiębiorstwa unijne poprzez 
konsultacje społeczne wyraziły 
zainteresowanie odpowiedzialnym 
pozyskiwaniem minerałów i przedstawiały 
sprawozdania na temat obecnych 
programów branżowych służących 
realizacji ich celów w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
wniosków klientów lub bezpieczeństwa 
dostaw. Przedsiębiorstwa unijne zgłaszały 
jednak również niezliczone trudności z 
zachowaniem należytej staranności w 
łańcuchu dostaw na skutek długości i 
złożoności światowych łańcuchów dostaw, 
obejmujących dużą liczbę podmiotów, 
które często nie posiadają wystarczającej 
świadomości lub mają obojętny stosunek 
do kwestii etycznych. Komisja powinna 
monitorować koszty odpowiedzialnego 
pozyskiwania i ich możliwy wpływ na 
konkurencyjność, zwłaszcza małych i 
średnich przedsiębiorstw.

(12) Przedsiębiorstwa unijne poprzez 
konsultacje społeczne wyraziły 
zainteresowanie odpowiedzialnym 
pozyskiwaniem minerałów i przedstawiały 
sprawozdania na temat obecnych 
programów branżowych służących 
realizacji ich celów w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
wniosków klientów lub bezpieczeństwa 
dostaw. Zgodnie z wytycznymi OECD 
dotyczącymi należytej staranności
dostrzega się, że zachowywanie należytej 
staranności na obszarach dotkniętych 
konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka 
nastręcza wyzwań natury praktycznej, a 
ponadto, że przy jej zachowywaniu 
konieczna jest w związku z tym 
elastyczność. Charakter i zakres należytej 
staranności adekwatnej do 
indywidualnych okoliczności, w jakich 
znajdują się przedsiębiorstwa, zależy od 
szeregu czynników, w tym między innymi 
od ich wielkości i usytuowania w łańcuchu 
dostaw, z pełnym uwzględnieniem wyzwań 
stojących przed małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Huty i rafinerie są ważnym 
elementem światowego łańcucha dostaw 
minerałów, gdyż stanowią zwykle ostatni 
etap, na którym można skutecznie 
zapewnić należytą staranność poprzez 
gromadzenie, ujawnianie i weryfikowanie
informacji na temat pochodzenia 

(13) Importerzy są ważnym elementem 
światowego łańcucha dostaw minerałów i 
metali, gdyż zwykle lepiej nadają się do 
gromadzenia, ujawniania i weryfikowania
informacji na temat pochodzenia 
minerałów i metali oraz łańcucha 
dowodowego. Unijny wykaz 
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minerałów oraz łańcucha dowodowego. Po 
tym etapie przetwórstwa prześledzenie 
pochodzenia minerałów często uważa się 
za niewykonalne. Unijny wykaz 
odpowiedzialnych hut i rafinerii może 
zatem zapewnić przedsiębiorstwom 
działającym na niższym szczeblu łańcucha 
dostaw przejrzystość i pewność dotyczącą
praktyk w zakresie należytej staranności w 
łańcuchu dostaw.

odpowiedzialnych importerów może zatem 
zapewnić przedsiębiorstwom działającym 
na niższym szczeblu łańcucha dostaw 
przejrzystość i pewność, a one same 
muszą dostosować się do praktyk w 
zakresie należytej staranności
zdefiniowanych w niniejszym 
rozporządzeniu i wytycznych OECD 
dotyczących należytej staranności, w 
zależności od swojej pozycji w łańcuchu 
dostaw.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Właściwe organy państw 
członkowskich są odpowiedzialne za 
zapewnienie jednolitej zgodności 
certyfikacji własnej odpowiedzialnych 
importerów poprzez przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli ex post w celu 
sprawdzenia, czy posiadający certyfikację
własną odpowiedzialni importerzy 
minerałów lub metali objętych zakresem 
stosowania rozporządzenia wypełniają 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
w łańcuchu dostaw. Dokumentację takich 
kontroli należy przechowywać przez co 
najmniej pięć lat. Państwa członkowskie 
są odpowiedzialne za określenie zasad 
mających zastosowanie do naruszeń 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

(14) Właściwe organy państw 
członkowskich są odpowiedzialne za 
zapewnienie jednolitej zgodności 
certyfikacji odpowiedzialnych importerów 
poprzez przeprowadzenie odpowiednich 
kontroli ex post w celu sprawdzenia, czy 
posiadający certyfikację odpowiedzialni 
importerzy minerałów lub metali objętych 
zakresem stosowania rozporządzenia 
wypełniają obowiązki w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw.
Dokumentację takich kontroli należy 
przechowywać przez co najmniej pięć lat.
Komisja powinna być odpowiedzialna za 
określenie wspólnych zasad mających 
zastosowanie do naruszeń przepisów 
niniejszego rozporządzenia i 
powiadomienie o nich państw 
członkowskich.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia właściwego 
wykonania niniejszego rozporządzenia 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Komisja powinna 
wykonywać uprawnienia wykonawcze 
dotyczące wykazu odpowiedzialnych hut i 
rafinerii oraz wykazu właściwych 
organów państw członkowskich zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 182/201111.

(15) W celu zapewnienia właściwego 
wykonania niniejszego rozporządzenia 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Komisja powinna 
wykonywać uprawnienia wykonawcze 
dotyczące wykazu odpowiedzialnych
importerów oraz wykazu właściwych 
organów państw członkowskich zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 182/201111.

__________________ _______________
11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W celu zapewnienia skuteczności 
niniejszego rozporządzenia, poprzez 
definiowanie na bieżąco minerałów i 
metali, których pozyskiwanie jest 
wykorzystywane do finansowania 
ugrupowań zbrojnych i sił bezpieczeństwa 
w obszarach dotkniętych konfliktami i 
obszarach wysokiego ryzyka, uprawnienia 
do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej powinny zostać przekazane 
Komisji w odniesieniu do wprowadzania 
dowolnych i koniecznych zmian do 
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wykazu minerałów i metali określonego w 
załączniku I. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 10

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 niż trzy lata 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co sześć lat 
Komisja powinna dokonywać przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia, w tym również 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 niż trzy lata 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co sześć lat 
Komisja powinna dokonywać przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego
rozporządzenia, w tym również w 
odniesieniu do promowania 
odpowiedzialnego pozyskiwania 
minerałów i metali objętych zakresem jego 
stosowania, pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka. Sprawozdaniom tym 
mogą w razie potrzeby towarzyszyć 
odpowiednie wnioski legislacyjne.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
unijny system certyfikacji własnej w 
zakresie należytej staranności w łańcuchu 
dostaw w celu ograniczenia możliwości 
handlu cyną, tantalem i wolframem, ich 
rudami oraz złotem przez ugrupowania 
zbrojne i siły bezpieczeństwa12. 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 
należytej staranności w łańcuchu dostaw, 
który ma charakter obowiązkowy w celu
wyeliminowania przemytu minerałów i 
metali przez ugrupowania zbrojne i siły 
bezpieczeństwa12. Ma ono na celu 
zapewnienie przejrzystości i pewności w 
odniesieniu do łańcucha dostaw 
minerałów i metali, a w szczególności 
dotyczy hut i rafinerii 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 należytej 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.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

2. Niniejsze rozporządzenie określa 
obowiązki w zakresie należytej 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

2. Niniejsze rozporządzenie określa 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
w łańcuchu dostaw dla wszystkich unijnych 
importerów, którzy pozyskują minerały i 
metale objęte niniejszym 
rozporządzeniem, zgodnie z wytycznymi 
OECD dotyczącymi należytej staranności. 
Rozporządzenie to powstało w celu 
zapewnienia przejrzystości i



PE539.796v05-00 12/29 AD\1055119PL.doc

PL

I. identyfikowalności praktyk tych 
importerów w zakresie dostaw w sytuacji, 
gdy zaopatrują się oni na obszarach 
dotkniętych konfliktami i obszarach 
wysokiego ryzyka, w celu ograniczenia 
konfliktów z użyciem siły i przypadków 
naruszania praw człowieka oraz 
zapobiegania im poprzez ograniczanie 
możliwości handlowania tymi minerałami 
i metalami przez ugrupowania zbrojne i 
siły bezpieczeństwa.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przedsiębiorstw na 
wszystkich szczeblach łańcucha dostaw 
minerałów i metali, które mogą dostarczać 
lub wykorzystywać minerały i metale 
pochodzące z obszarów dotkniętych 
konfliktami lub obszarów wysokiego 
ryzyka.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Aby uniknąć niezamierzonych 
zakłóceń rynku, w niniejszym 
rozporządzeniu zawarto rozróżnienie 
między rolą przedsiębiorstw na wyższym 
szczeblu łańcucha dostaw a rolą 
przedsiębiorstw na niższym szczeblu tego 
łańcucha. Zachowanie należytej 
staranności musi być dostosowane do 
działalności przedsiębiorstwa i jego 
pozycji w łańcuchu dostaw.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

2c. Komisja, we współpracy z jednostkami 
certyfikującymi i zgodnie z wytycznymi 
OECD, może określić dalsze wytyczne 
dotyczące obowiązków przedsiębiorstw, w 
zależności od ich pozycji w łańcuchu 
dostaw, oraz zapewnia ujęcie w systemie 
elastycznej procedury uwzględniającej 
pozycję MŚP.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „minerały” oznaczają rudy i koncentraty 
zawierające cynę, tantal i wolfram oraz 
złoto, zgodnie z załącznikiem I;

a) „minerały i metale objęte zakresem 
niniejszego rozporządzenia” oznaczają
wszystkie minerały i metale zgodnie z 
załącznikiem I;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „metale” oznaczają metale zawierające 
cynę, tantal, wolfram i złoto lub 
składające się z cyny, wolframu, tantalu i 
złota, zgodnie z załącznikiem I;

skreślona 
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) „wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności” oznaczają wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w 
łańcuchach dostaw minerałów 
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami lub obszarów wysokiego 
ryzyka: wydanie drugie, OECD 
Publishing (OCED(2013)), w tym 
wszystkie zalecenia Rady, załączniki i 
dodatki, które można okresowo zmienić 
lub zastąpić.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „obszary dotknięte konfliktami i obszary 
wysokiego ryzyka” oznaczają obszary
znajdujące się w stanie konfliktu 
zbrojnego, niestabilne obszary 
pokonfliktowe, jak również obszary, na 
których zarządzanie i bezpieczeństwo są 
słabe lub nie istnieją, takie jak państwa 
upadłe, oraz na których odnotowuje się 
powszechne i regularne przypadki 
naruszeń prawa międzynarodowego, w
tym naruszenia praw człowieka;

e) „obszary dotknięte konfliktami i obszary 
wysokiego ryzyka” oznaczają obszary
charakteryzujące się występowaniem
konfliktu zbrojnego, przemocy stosowanej 
na szeroką skalę oraz innego ryzyka 
powstawania szkód dla ludzi, w związku z 
czym uznaje się, że:

(i) konflikt zbrojny może przybierać różne 
formy, takie jak konflikt z elementem 
międzynarodowym lub bez elementu 
międzynarodowego, w który 
zaangażowane mogą być dwa państwa lub 
większa ich liczba, przy czym może on 
obejmować wojnę wyzwoleńczą, 
powstania lub wojny domowe; oraz
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(ii) obszary wysokiego ryzyka mogą 
obejmować obszary charakteryzujące się 
niestabilnością polityczną lub represjami, 
słabością instytucjonalną, brakiem 
bezpieczeństwa, załamaniem 
infrastruktury cywilnej i stosowaniem na 
szeroką skalę przemocy, przy czym na obu 
tych obszarach powszechnie występują 
przypadki naruszeń praw człowieka i 
naruszeń prawa krajowego lub 
międzynarodowego;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) „przedsiębiorstwa działające na 
niższym szczeblu łańcucha dostaw” 
oznaczają przedsiębiorstwa handlowe i 
giełdy metali, producentów komponentów, 
producentów produktów, producentów 
urządzeń oryginalnych i detalistów;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „importer” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną zgłaszającą minerały lub metale 
objęte zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia w celu dopuszczenia do 
swobodnego obrotu w rozumieniu art. 79 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2913/199213;

g) „importer” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną wprowadzającą po raz pierwszy na 
rynek minerały lub metale objęte zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia w 
celu dopuszczenia do swobodnego obrotu 
w rozumieniu art. 79 rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2913/199213;

__________________ __________________
13 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 13 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 
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2913/92 z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).

2913/92 z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „odpowiedzialny importer” oznacza 
importera, który decyduje się na 
certyfikację własną zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu;

h) „odpowiedzialny importer” oznacza 
importera minerałów i metali, który
stosuje się do zasad określonych w 
niniejszym rozporządzeniu;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) „odpowiedzialne przedsiębiorstwo” 
oznacza przedsiębiorstwo, które stosuje się 
do obowiązków w zakresie należytej 
staranności określonych w wytycznych 
OECD dotyczących należytej staranności; 

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „certyfikacja własna” oznacza złożenie 
oświadczenia o wypełnianiu obowiązków 
w odniesieniu do systemów zarządzania, 

i) „europejski certyfikat odpowiedzialnego 
importera” oznacza dokument wydawany 
przez właściwe organy każdemu 
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zarządzania ryzykiem, audytu 
przeprowadzanego przez podmiot 
zewnętrzny i ujawniania informacji 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

importerowi, który stosuje się do 
przepisów określonych w niniejszym
rozporządzeniu;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera n a (nowa)  

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

na) „przedsiębiorstwa działające na 
wyższym szczeblu łańcucha dostaw” 
oznaczają przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność wydobywczą (o charakterze 
rzemieślniczym na małą lub dużą skalę), 
przedsiębiorstwa handlowe lub 
eksporterów z kraju pochodzenia 
minerałów i metali, międzynarodowe 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
w zakresie koncentratów, przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w zakresie 
ponownego przetwarzania minerałów i 
metali oraz huty/ rafinerie.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera o 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „należyta staranność w łańcuchu 
dostaw” dotyczy obowiązków 
odpowiedzialnych importerów cyny, 
tantalu i wolframu, ich rud, oraz złota w 
odniesieniu do ich systemów zarządzania, 
zarządzania ryzykiem, audytu 
przeprowadzanego przez podmiot 
zewnętrzny i ujawniania informacji w celu 
identyfikacji i eliminowania faktycznego i 
możliwego ryzyka związanego z obszarami 

o) „należyta staranność w łańcuchu 
dostaw” dotyczy obowiązków 
odpowiedzialnych przedsiębiorstw w 
odniesieniu do ich systemów zarządzania, 
zarządzania ryzykiem, audytu 
przeprowadzanego przez podmiot 
zewnętrzny i ujawniania informacji w celu 
identyfikacji i eliminowania faktycznego i 
możliwego ryzyka związanego z obszarami 
dotkniętymi konfliktami i obszarami 
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dotkniętymi konfliktami i obszarami 
wysokiego ryzyka, aby zapobiec 
negatywnym skutkom związanym z 
pozyskiwaniem lub je ograniczyć;

wysokiego ryzyka, aby zapobiec 
negatywnym skutkom związanym z 
pozyskiwaniem lub je ograniczyć oraz 
dopilnować, aby działalność ta nie 
przyczyniała się do nielegalnego handlu 
minerałami i metalami ani do 
finansowania konfliktów oraz nie 
umożliwiała naruszania praw człowieka;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera q a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

qa) „ugrupowania zbrojne i siły 
bezpieczeństwa” oznaczają ugrupowania, 
o których mowa w załączniku II do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Certyfikacja własna odpowiedzialnego 
importera

Certyfikacja odpowiedzialnego importera

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy importer minerałów lub metali 
objęty zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia może dokonać certyfikacji 
własnej jako odpowiedzialnego importera 
poprzez złożenie właściwemu organowi
państwa członkowskiego oświadczenia, że 
wypełnia obowiązki dotyczące należytej 
staranności w łańcuchu dostaw określone 
w niniejszym rozporządzeniu.
Oświadczenie zawiera dokumentację, w 
której importer potwierdza wypełnianie 
tych obowiązków, w tym wyniki audytów 
przeprowadzonych przez niezależne 
podmioty zewnętrzne.

1. Każdy importer minerałów lub metali 
objęty zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia uzyskuje certyfikację jako
odpowiedzialny importer od właściwego 
organu państwa członkowskiego po 
złożeniu oświadczenia, że wypełnia 
obowiązki dotyczące należytej staranności 
w łańcuchu dostaw określone w niniejszym 
rozporządzeniu. Oświadczenie zawiera 
dokumentację, w której importer 
potwierdza wypełnianie tych obowiązków, 
w tym wyniki audytów przeprowadzonych 
przez niezależne podmioty zewnętrzne.

Poprawka 30

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 posiadający certyfikację 
odpowiedzialni importerzy minerałów lub 
metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia wypełniali 
obowiązki zgodnie z art. 4, 5, 6 i 7 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki w zakresie systemu zarządzania Obowiązki importerów w zakresie systemu 
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zarządzania

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialny importer minerałów lub
metali objęty zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia:

Każdy importer minerałów i metali objęty 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia, zgodnie z wytycznymi 
OECD dotyczącymi należytej staranności:

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyjmuje i wyraźnie przedstawia 
dostawcom oraz podaje do publicznej 
wiadomości swoją politykę łańcucha 
dostaw w odniesieniu do minerałów i 
metali, które mogą pochodzić z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka;

a) przyjmuje i wyraźnie oraz 
systematycznie przedstawia dostawcom 
oraz podaje do publicznej wiadomości 
swoją politykę łańcucha dostaw w 
odniesieniu do minerałów i metali, które 
mogą pochodzić z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki w zakresie zarządzania 
ryzykiem

Obowiązki importerów w zakresie 
zarządzania ryzykiem
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a 

Obowiązki w zakresie systemu 
zarządzania i obowiązki w zakresie 
zarządzania ryzykiem dotyczące 
przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwa działające na niższym 
szczeblu łańcucha dostaw określają, 
najlepiej jak potrafią, procedury należytej 
staranności hut/ rafinerii należących do 
ich łańcucha dostaw, dokonują ich 
przeglądu i oceniają, czy są one zgodne ze 
środkami należytej staranności zawartymi 
w wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności.  Przedsiębiorstwa
działające na niższym szczeblu łańcucha 
dostaw mogą uczestniczyć w systemach na 
poziomie całej branży oceniających 
zgodność hut/ rafinerii z wytycznymi 
OECD dotyczącymi należytej staranności 
oraz mogą korzystać z informacji 
udostępnianych przez te systemy, by 
pomóc im wywiązać się z zaleceń 
zawartych w wytycznych OECD 
dotyczących należytej staranności i podać 
te informacje do wiadomości publicznej.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) prowadzi audyt z poszanowaniem zasad 
niezależności, kompetencji i rozliczalności 

c) prowadzi audyt z poszanowaniem zasad 
niezależności, kompetencji i rozliczalności 
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audytu określonymi w wytycznych OECD 
dotyczących należytej staranności.

audytu, a także zgodnie z mającymi 
zastosowanie zakresami i kryteriami 
audytu oraz działaniami audytowymi, jak 
określono w wytycznych OECD 
dotyczących należytej staranności.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwę i adres każdej huty lub rafinerii w 
jego łańcuchu dostaw;

a) nazwę i adres każdej huty lub rafinerii
lub każdego przedsiębiorstwa w jego 
łańcuchu dostaw;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyniki audytów przeprowadzonych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny w 
każdej z odpowiedzialnych hut lub rafinerii 
w jego łańcuchu dostaw zgodnie z 
zakresem, celami i zasadami określonymi 
w art. 6 niniejszego rozporządzenia;

b) wyniki audytów przeprowadzonych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny w 
każdej z hut lub rafinerii lub każdym 
przedsiębiorstwie w jego łańcuchu dostaw 
zgodnie z zakresem, celami i zasadami 
określonymi w art. 6 niniejszego 
rozporządzenia;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odpowiedzialny importer metali lub 4. Każde przedsiębiorstwo udostępnia 
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minerałów objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia udostępnia 
bezpośrednim nabywcom na niższym 
szczeblu łańcucha dostaw wszelkie 
uzyskane i przechowywane informacje 
dotyczące należytej staranności w jego 
łańcuchu dostaw, z należytym 
uwzględnieniem tajemnicy handlowej i 
innych kwestii związanych z konkurencją.

bezpośrednim nabywcom na niższym 
szczeblu łańcucha dostaw wszelkie 
uzyskane i przechowywane informacje 
dotyczące należytej staranności w jego 
łańcuchu dostaw, z należytym 
uwzględnieniem tajemnicy handlowej i 
innych kwestii związanych z konkurencją.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz odpowiedzialnych hut i rafinerii Wykaz odpowiedzialnych importerów 
minerałów i metali

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na podstawie informacji dostarczonych 
przez państwa członkowskie w ich 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 15, 
Komisja przyjmuje i publicznie udostępnia 
decyzję zawierającą wykaz nazw i adresów 
odpowiedzialnych hut i rafinerii 
minerałów objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia.

1. Na podstawie informacji dostarczonych 
przez państwa członkowskie w ich 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 15, 
Komisja przyjmuje i publicznie udostępnia 
decyzję zawierającą wykaz nazw i adresów 
odpowiedzialnych importerów minerałów i 
metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja we właściwym czasie 
uaktualnia informacje zawarte w wykazie.
Komisja usuwa z wykazu nazwy hut i 
rafinerii, które przestają być uznawane
przez państwa członkowskie za 
odpowiedzialnych importerów zgodnie z 
art. 14 ust. 3 lub nazwy hut i rafinerii 
występujących w łańcuchu dostaw 
importerów, którzy przestają być uznawani 
za odpowiedzialnych importerów.

4. Komisja we właściwym czasie 
uaktualnia informacje zawarte w wykazie.
Co sześć miesięcy Komisja usuwa z 
wykazu nazwy importerów, którzy
przestają być uznawani przez państwa 
członkowskie za odpowiedzialnych 
importerów zgodnie z art. 14 ust. 3 lub 
nazwy hut i rafinerii występujących w 
łańcuchu dostaw importerów, którzy 
przestają być uznawani za 
odpowiedzialnych importerów.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Właściwe organy państw 
członkowskich publikują sprawozdanie 
zawierające całość ustaleń dokonanych w 
ramach wszelkich kontroli ex post, wraz z 
rozsądnym wyjaśnieniem tych ustaleń, a 
także wszelką dokumentację, na której 
właściwy organ oparł swoje ustalenia.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a

Informacje dotyczące „obszaru 
dotkniętego konfliktem” lub „obszaru 
wysokiego ryzyka”:

Komisja, w ścisłej współpracy z 
Europejską Służbą Działań 
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Zewnętrznych, podaje do wiadomości 
publicznej i przedsiębiorstw stosowne 
informacje niezbędne do zrozumienia 
pojęć „obszar dotknięty konfliktem” lub 
„obszar wysokiego ryzyka” oraz metody 
dokonywania kwalifikacji tych obszarów.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia właściwe 
organy państw członkowskich wydają 
wezwanie do przeprowadzenia przez
odpowiedzialnego importera działań 
naprawczych.

2. W przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia właściwe 
organy państw członkowskich
powiadamiają odpowiedzialne 
przedsiębiorstwo o konieczności podjęcia
przez nie działań naprawczych.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W niniejszym rozporządzeniu 
przewiduje się dwuletni okres przejściowy 
dla importerów minerałów i metali, 
umożliwiający im dostosowanie się do 
obowiązków w zakresie publicznego 
przedstawiania sprawozdań.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Każda zmiana wytycznych OECD 
stosuje się odpowiednio do niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a

Środki towarzyszące

1. Komisja przedstawia wniosek 
ustawodawczy w okresie przejściowym, 
ustanawiający środki towarzyszące w celu 
zwiększenia skuteczności niniejszego 
rozporządzenia zgodnie ze wspólnym 
komunikatem Parlamentu Europejskiego 
i Rady zatytułowanym „Odpowiedzialne 
pozyskiwanie minerałów z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka. Ku zintegrowanemu 
podejściu UE” (JOIN (2014)8).

- Środki towarzyszące zapewniające 
zintegrowane podejście UE na rzecz 
odpowiedzialnego pozyskiwania 
surowców:

a) wsparcie na rzecz przedsiębiorstw 
prowadzących odpowiedzialne 
pozyskiwanie w postaci zachęt, pomocy 
technicznej oraz wytycznych dla 
przedsiębiorstw, uwzględniając sytuację 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich 
pozycję w łańcuchu dostaw, aby ułatwić 
przestrzeganie obowiązków wynikających 
z niniejszego rozporządzenia;

b) stały dialog polityczny z państwami 
trzecimi i innymi podmiotami, obejmujący 
możliwość wprowadzenia harmonizacji 
krajowych i regionalnych systemów 
certyfikacji i współpracy z inicjatywami 
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publiczno-prywatnymi;

c) dalszy rozwój ukierunkowanej 
współpracy na rzecz rozwoju z państwami 
trzecimi, w szczególności zapewnienie 
pomocy w komercjalizacji minerałów 
pochodzących z regionów nieobjętych 
konfliktami i poprawa zdolności 
lokalnych przedsiębiorstw do stosowania 
niniejszego rozporządzenia; 

d) ścisła współpraca z państwami 
członkowskimi, aby wprowadzić 
inicjatywy uzupełniające w dziedzinie 
informowania konsumentów, inwestorów 
i klientów, a także inne zachęty do 
odpowiedzialnego zachowania 
przedsiębiorstw i klauzule wykonania w 
umowach o dostawy podpisanych przez 
organy krajowe zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/24/UE.

2. Komisja przedstawia roczne 
sprawozdanie z wyników dotyczące 
środków towarzyszących wdrożonych na 
podstawie ust. 1, ich oddziaływania oraz 
skuteczności.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15b

Przekazanie uprawnień

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
dotyczących wprowadzenia zmian do 
wykazu minerałów i metali wymienionych 
w załączniku I zgodnie z art. 15c.
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15c

Wykonywanie przekazanych uprawnień

Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 15a, 
powierza się Komisji na okres ... lat od 
dnia *. Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
końcem okresu ... lat. Przekazanie 
uprawnień jest automatycznie przedłużane 
na okresy o tej samej długości, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

_________________

*Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia. 
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