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Poprawka 24
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające unijny system certyfikacji
własnej w zakresie należytej staranności w 
łańcuchu dostaw odpowiedzialnych 
importerów cyny, tantalu i wolframu, ich 
rud oraz złota pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka

ustanawiające unijny system należytej 
staranności w łańcuchu dostaw zasobów 
naturalnych pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka

Or. en

Poprawka 25
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające unijny system certyfikacji 
własnej w zakresie należytej staranności w 
łańcuchu dostaw odpowiedzialnych 
importerów cyny, tantalu i wolframu, ich 
rud oraz złota pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka

ustanawiające unijny system należytej 
staranności w łańcuchu dostaw zasobów 
naturalnych pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka

Or. en
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Poprawka 26
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające unijny system certyfikacji 
własnej w zakresie należytej staranności w 
łańcuchu dostaw odpowiedzialnych
importerów cyny, tantalu i wolframu, ich 
rud oraz złota pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka

ustanawiające unijny system obowiązkowej 
sprawozdawczości w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw 
importerów, przetwórców i użytkowników 
końcowych cyny, tantalu i wolframu, ich 
rud oraz złota pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka

Or. de

Poprawka 27
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające unijny system certyfikacji 
własnej w zakresie należytej staranności w 
łańcuchu dostaw odpowiedzialnych 
importerów cyny, tantalu i wolframu, ich 
rud oraz złota pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka

ustanawiające unijny system deklaracji 
własnej w zakresie należytej staranności w 
łańcuchu dostaw odpowiedzialnych 
importerów cyny, tantalu i wolframu, ich 
rud oraz złota pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka
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Or. en

Uzasadnienie

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia termin „deklaracja własna” jest bardziej stosowny niż 
„certyfikacja własna”.

Poprawka 28
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające unijny system certyfikacji 
własnej w zakresie należytej staranności w 
łańcuchu dostaw odpowiedzialnych 
importerów cyny, tantalu i wolframu, ich 
rud oraz złota pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka

ustanawiające unijny system należytej 
staranności w łańcuchu dostaw zasobów 
naturalnych pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów
wysokiego ryzyka

Or. en

Poprawka 29
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające unijny system certyfikacji 
własnej w zakresie należytej staranności w 

ustanawiające unijny system certyfikacji 
własnej w zakresie należytej staranności w 
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łańcuchu dostaw odpowiedzialnych 
importerów cyny, tantalu i wolframu, ich 
rud oraz złota pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka

łańcuchu dostaw odpowiedzialnych 
podmiotów prowadzących działalność w 
segmencie cyny, tantalu i wolframu, ich 
rud oraz złota pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka

Or. en

Poprawka 30
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

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 − 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. Kobiety i dzieci w sposób 
nieproporcjonalny są dotknięte tymi 
konfliktami i stają się ofiarami 
systematycznej przemocy fizycznej i 
seksualnej uznawanej za międzynarodową 
zbrodnię wojenną, stosowanej jako 
narzędzie walki przez ugrupowania 
zbrojne. Zerwanie związku pomiędzy 
konfliktem a nielegalną eksploatacją 
minerałów na tych obszarach ma 
zasadnicze znaczenie dla pokoju i 
stabilności oraz praw człowieka.

Or. en
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Poprawka 31
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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) Zasoby naturalne 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 zasobów naturalnych na tych 
obszarach ma zasadnicze znaczenie dla 
pokoju i stabilności.

Or. en

Poprawka 32
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

(1) Zasoby naturalne 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 
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praworządności. Zerwanie związku 
pomiędzy konfliktem a nielegalną 
eksploatacją minerałów na tych obszarach 
ma zasadnicze znaczenie dla pokoju i 
stabilności.

związku pomiędzy konfliktem a nielegalną 
eksploatacją zasobów naturalnych na tych 
obszarach ma zasadnicze znaczenie dla 
pokoju i stabilności.

Or. en

Poprawka 33
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

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 − mogą być przyczyną sporów, 
gdy przychody z ich eksploatacji 
przyczyniają się do wybuchu lub 
kontynuacji konfliktów z użyciem siły, 
podważając zobowiązania na rzecz 
rozwoju, dobrych rządów i 
praworządności. Zerwanie związku 
pomiędzy konfliktem a nielegalną 
eksploatacją minerałów na tych obszarach 
stanowi kluczowy element 
zagwarantowania pokoju, rozwoju i 
stabilności.

Or. en

Poprawka 34
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1



AM\1051627PL.doc 9/351 PE546.838v01-00

PL

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) Zasoby naturalne 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. Kobiety i dzieci 
w sposób nieproporcjonalny są dotknięte 
tymi konfliktami i stają się ofiarami 
systematycznej przemocy fizycznej i 
seksualnej uznawanej za międzynarodową 
zbrodnię wojenną, stosowanej jako 
narzędzie walki przez ugrupowania 
zbrojne. Zerwanie związku pomiędzy 
konfliktem a nielegalną eksploatacją 
zasobów naturalnych na tych obszarach 
ma zasadnicze znaczenie dla pokoju i 
stabilności.

Or. en

Poprawka 35
Franck Proust, Tokia Saïfi

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 

(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 wysiłki na rzecz rozwoju, 
dobrych rządów i praworządności. 
Zerwanie związku pomiędzy konfliktem a 
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pomiędzy konfliktem a nielegalną 
eksploatacją minerałów na tych obszarach 
ma zasadnicze znaczenie dla pokoju i 
stabilności.

nielegalną eksploatacją minerałów na tych 
obszarach ma zasadnicze znaczenie dla 
pokoju i stabilności.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy podkreślić wysiłki na rzecz rozwoju, dobrych rządów i praworządności, podejmowane
przez poszczególne państwa, wspólnotę międzynarodową i Unię Europejską, która jest
głównym dostarczycielem pomocy rozwojowej na świecie.

Poprawka 36
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Spory o ropę naftową, gaz, minerały, 
drewno i inne zasoby naturalne zajmują 
drugie miejsce jako źródło konfliktów na 
świecie; konkurencja o zasoby, takie jak 
grunty i woda, rośnie i powoduje 
zaostrzenie obecnych konfliktów lub 
wywołuje nowe; nieodpowiednie 
gospodarowanie gruntami i zasobami 
naturalnymi pogarsza dodatkowo 
degradacja środowiska, wzrost liczebności 
populacji i zmiana klimatu.

Or. en

Poprawka 37
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Spory o ropę naftową, gaz, minerały, 
drewno i inne zasoby naturalne zajmują 
drugie miejsce jako źródło konfliktów na 
świecie; konkurencja o zasoby, takie jak 
grunty i woda, rośnie i powoduje 
zaostrzenie obecnych konfliktów lub 
wywołuje nowe; nieodpowiednie 
gospodarowanie gruntami i zasobami 
naturalnymi pogarsza dodatkowo 
degradacja środowiska, wzrost liczebności 
populacji i zmiana klimatu.

Or. en

Poprawka 38
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Przypadki naruszania praw człowieka 
są rozpowszechnione w przemyśle 
wydobywczym i obejmują pracę dzieci, 
przemoc seksualną, zaginięcia osób, 
naruszenie prawa do czystego środowiska 
naturalnego, utratę ziem i środków 
utrzymania bez negocjacji i bez należytego 
odszkodowania, przymusowe wysiedlenia 
oraz bezczeszczenie miejsc kultu lub 
miejsc o znaczeniu kulturowym.

Or. en

Poprawka 39
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Przypadki naruszania praw człowieka 
są rozpowszechnione w przemyśle 
wydobywczym i obejmują pracę dzieci, 
przemoc seksualną, zaginięcia osób, 
naruszenie prawa do czystego środowiska 
naturalnego, utratę ziem i środków 
utrzymania bez negocjacji i bez należytego 
odszkodowania, przymusowe wysiedlenia 
oraz bezczeszczenie miejsc kultu lub 
miejsc o znaczeniu kulturowym.

Or. en

Poprawka 40
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Przypadki naruszania praw człowieka 
są rozpowszechnione w przemyśle 
wydobywczym i obejmują pracę dzieci, 
przemoc seksualną, zaginięcia osób, 
naruszenie prawa do czystego środowiska 
naturalnego, utratę ziem i środków 
utrzymania bez negocjacji i bez należytego 
odszkodowania, przymusowe wysiedlenia 
oraz bezczeszczenie miejsc kultu lub 
miejsc o znaczeniu kulturowym.

Or. en

Poprawka 41
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Spory o ropę naftową, gaz, minerały, 
drewno i inne zasoby naturalne zajmują 
drugie miejsce jako źródło konfliktów na 
świecie; konkurencja o zasoby, takie jak 
grunty i woda, rośnie i powoduje 
zaostrzenie obecnych konfliktów lub 
wywołuje nowe; nieodpowiednie 
gospodarowanie gruntami i zasobami 
naturalnymi pogarszają dodatkowo: 
degradacja środowiska, wzrost liczebności 
populacji i zmiana klimatu.

Or. en

Poprawka 42
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Kwestia ta dotyczy regionów bogatych 
w zasoby, w których rządy i organizacje 
międzynarodowe wraz z podmiotami 
gospodarczymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego mierzą się z 
wyzwaniem związanym z chęcią 
ograniczenia do minimum finansowania 
ugrupowań zbrojnych i sił bezpieczeństwa.

(2) Kwestia ta dotyczy regionów bogatych 
w zasoby, w których rządy i organizacje 
międzynarodowe wraz z podmiotami 
gospodarczymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
organizacjami kobiet, przodującymi w 
zwracaniu uwagi na warunki wyzysku 
tworzone przez ugrupowania zbrojne, jak 
również na gwałty i przemoc stosowaną do 
kontrolowania miejscowej ludności,
mierzą się z wyzwaniem związanym z 
chęcią ograniczenia do minimum 
finansowania ugrupowań zbrojnych i sił 
bezpieczeństwa.

Or. en
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Poprawka 43
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Kwestia ta dotyczy regionów bogatych 
w zasoby, w których rządy i organizacje 
międzynarodowe wraz z podmiotami 
gospodarczymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego mierzą się z 
wyzwaniem związanym z chęcią 
ograniczenia do minimum finansowania 
ugrupowań zbrojnych i sił bezpieczeństwa.

(2) Kwestia ta dotyczy obszarów bogatych 
w zasoby, w których rządy i organizacje 
międzynarodowe wraz z podmiotami 
gospodarczymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego mierzą się z 
wyzwaniem związanym z chęcią 
ograniczenia do minimum finansowania 
ugrupowań zbrojnych i sił bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

W interesie wewnętrznej spójności prawnej jest, aby wszystkie odniesienia do „regionów” 

zostały zastąpione odniesieniami do „obszarów”, co pozwoli lepiej odzwierciedlić definicje 
zawarte w art. 2, w którym mowa jest wyłącznie o „obszarach”, a nie o „regionach”.

Poprawka 44
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Kwestia ta dotyczy regionów bogatych 
w zasoby, w których rządy i organizacje 
międzynarodowe wraz z podmiotami 
gospodarczymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego mierzą się z 
wyzwaniem związanym z chęcią 
ograniczenia do minimum finansowania 
ugrupowań zbrojnych i sił bezpieczeństwa.

(2) Kwestia ta dotyczy regionów bogatych 
w zasoby, w których rządy i organizacje 
międzynarodowe wraz z podmiotami 
gospodarczymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
organizacjami kobiecymi, przodującymi w 
zwracaniu uwagi na warunki wyzysku 
tworzone przez ugrupowania zbrojne, jak 
również na gwałty i przemoc stosowaną w 
celu kontrolowania miejscowej ludności,
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mierzą się z wyzwaniem związanym z 
chęcią ograniczenia do minimum 
finansowania ugrupowań zbrojnych i sił 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Kwestia ta dotyczy regionów bogatych 
w zasoby, w których rządy i organizacje 
międzynarodowe wraz z podmiotami 
gospodarczymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego mierzą się z 
wyzwaniem związanym z chęcią 
ograniczenia do minimum finansowania
ugrupowań zbrojnych i sił bezpieczeństwa.

(2) Kwestia ta dotyczy regionów bogatych 
w zasoby, w których rządy i organizacje 
międzynarodowe wraz z podmiotami 
gospodarczymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
organizacjami kobiecymi, przodującymi w 
zwracaniu uwagi na warunki wyzysku 
tworzone przez ugrupowania zbrojne, jak 
również na gwałty i przemoc stosowaną w 
celu kontrolowania miejscowej ludności,
mierzą się z wyzwaniem związanym z 
chęcią zapobiegania finansowaniu
ugrupowań zbrojnych i sił bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 46
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unia aktywnie angażuje się w 
inicjatywę Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) mającą 

(3) Unia aktywnie angażuje się w 
inicjatywę Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) mającą 
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na celu upowszechnienie 
odpowiedzialnego pozyskiwania 
minerałów pochodzących z regionów 
dotkniętych konfliktami, której rezultatem 
był wspierany przez rządy proces z 
udziałem wielu zainteresowanych stron 
prowadzący do przyjęcia Wytycznych 
OECD dotyczących należytej staranności 
w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
(wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności5) wraz z suplementami 
dotyczącymi cyny, tantalu i wolframu, a 
także złota. W maju 2011 r. Rada OECD 
na szczeblu ministerialnym zaleciła 
aktywne promowanie przestrzegania tych 
wytycznych.

na celu upowszechnienie 
odpowiedzialnego pozyskiwania 
minerałów pochodzących z regionów 
dotkniętych konfliktami, której rezultatem 
był wspierany przez rządy proces z 
udziałem wielu zainteresowanych stron 
prowadzący do przyjęcia Wytycznych 
OECD dotyczących należytej staranności 
w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
(wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności5). W maju 2011 r. Rada OECD 
na szczeblu ministerialnym zaleciła 
aktywne promowanie przestrzegania tych 
wytycznych.

__________________ __________________
5 Wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności w zakresie odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka OECD: wydanie drugie, 
OECD Publishing (OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 Wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności w zakresie odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka OECD: wydanie drugie, 
OECD Publishing (OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Poprawka 47
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unia aktywnie angażuje się w 
inicjatywę Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) mającą 
na celu upowszechnienie 
odpowiedzialnego pozyskiwania 
minerałów pochodzących z regionów 
dotkniętych konfliktami, której rezultatem 

(3) Unia aktywnie angażuje się w 
inicjatywę Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) mającą 
na celu upowszechnienie 
odpowiedzialnego pozyskiwania 
minerałów pochodzących z regionów 
dotkniętych konfliktami, której rezultatem 
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był wspierany przez rządy proces z 
udziałem wielu zainteresowanych stron 
prowadzący do przyjęcia Wytycznych 
OECD dotyczących należytej staranności 
w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
(wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności5) wraz z suplementami 
dotyczącymi cyny, tantalu i wolframu, a 
także złota. W maju 2011 r. Rada OECD 
na szczeblu ministerialnym zaleciła 
aktywne promowanie przestrzegania tych 
wytycznych.

był wspierany przez rządy proces z 
udziałem wielu zainteresowanych stron 
prowadzący do przyjęcia Wytycznych 
OECD dotyczących należytej staranności 
w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
(wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności5). W maju 2011 r. Rada OECD 
na szczeblu ministerialnym zaleciła 
aktywne promowanie przestrzegania tych 
wytycznych.

__________________ __________________
5 Wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności w zakresie odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka OECD: wydanie drugie, 
OECD Publishing (OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 Wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności w zakresie odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka OECD: wydanie drugie, 
OECD Publishing (OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Poprawka 48
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unia aktywnie angażuje się w 
inicjatywę Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) mającą 
na celu upowszechnienie 
odpowiedzialnego pozyskiwania 
minerałów pochodzących z regionów
dotkniętych konfliktami, której rezultatem 
był wspierany przez rządy proces z 
udziałem wielu zainteresowanych stron 
prowadzący do przyjęcia Wytycznych 

(3) Unia aktywnie angażuje się w 
inicjatywę Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) mającą 
na celu upowszechnienie 
odpowiedzialnego pozyskiwania 
minerałów pochodzących z obszarów
dotkniętych konfliktami, której rezultatem 
był wspierany przez rządy proces z 
udziałem wielu zainteresowanych stron 
prowadzący do przyjęcia Wytycznych 
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OECD dotyczących należytej staranności 
w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
(wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności5) wraz z suplementami 
dotyczącymi cyny, tantalu i wolframu, a 
także złota. W maju 2011 r. Rada OECD 
na szczeblu ministerialnym zaleciła 
aktywne promowanie przestrzegania tych 
wytycznych.

OECD dotyczących należytej staranności 
w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
(wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności5) wraz z suplementami 
dotyczącymi cyny, tantalu i wolframu, a 
także złota. W maju 2011 r. Rada OECD 
na szczeblu ministerialnym zaleciła 
aktywne promowanie przestrzegania tych 
wytycznych.

__________________ __________________
5 Wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności w zakresie odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka OECD: wydanie drugie, 
OECD Publishing (OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 Wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności w zakresie odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka OECD: wydanie drugie, 
OECD Publishing (OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Uzasadnienie

W interesie wewnętrznej spójności prawnej jest, aby wszystkie odniesienia do „regionów” 

konfliktów zostały zastąpione odniesieniami do „obszarów” konfliktów, co pozwoli lepiej 
odzwierciedlić definicje zawarte w art. 2, w którym mowa jest wyłącznie o „obszarach”, a nie 
o „regionach”.

Poprawka 49
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unia aktywnie angażuje się w 
inicjatywę Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) mającą 
na celu upowszechnienie 
odpowiedzialnego pozyskiwania 

(3) Unia aktywnie angażuje się w 
inicjatywę Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) mającą 
na celu upowszechnienie 
odpowiedzialnego pozyskiwania 
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minerałów pochodzących z regionów 
dotkniętych konfliktami, której rezultatem 
był wspierany przez rządy proces z 
udziałem wielu zainteresowanych stron 
prowadzący do przyjęcia Wytycznych 
OECD dotyczących należytej staranności 
w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
(wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności5) wraz z suplementami 
dotyczącymi cyny, tantalu i wolframu, a 
także złota. W maju 2011 r. Rada OECD 
na szczeblu ministerialnym zaleciła 
aktywne promowanie przestrzegania tych 
wytycznych.

minerałów pochodzących z regionów 
dotkniętych konfliktami, której rezultatem 
był wspierany przez rządy proces z 
udziałem wielu zainteresowanych stron 
prowadzący do przyjęcia Wytycznych 
OECD dotyczących należytej staranności 
w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw minerałów z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
(wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności5). W maju 2011 r. Rada OECD 
na szczeblu ministerialnym zaleciła 
aktywne promowanie przestrzegania tych 
wytycznych.

__________________ __________________
5 Wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności w zakresie odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka OECD: wydanie drugie, 
OECD Publishing (OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 Wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności w zakresie odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka OECD: wydanie drugie, 
OECD Publishing (OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Poprawka 50
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Pojęcie odpowiedzialnego 
pozyskiwania jest omówione w 
Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych6 i jest zgodne z 
wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i 
praw człowieka7. Celem tych dokumentów 
jest upowszechnianie praktyk należytej 
staranności w łańcuchu dostaw w 

(4) Pojęcie odpowiedzialnego 
pozyskiwania jest omówione w 
Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych6 i jest zgodne z 
wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i 
praw człowieka7. Celem tych dokumentów 
jest upowszechnianie praktyk należytej 
staranności w łańcuchu dostaw w 
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przypadku pozyskiwania przez 
przedsiębiorstwa surowców z regionów
dotkniętych konfliktami i brakiem 
stabilności. Na najwyższym szczeblu 
międzynarodowym rezolucja Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1952 (2010) 
skierowana do Demokratycznej Republiki 
Konga („DR Konga”) i sąsiednich państw
w Afryce Środkowej wezwała do 
przestrzegania należytej staranności w 
łańcuchu dostaw; grupa ekspertów ONZ 
ds. Demokratycznej Republiki Konga 
prowadząca działania następcze w związku 
rezolucją Rady Bezpieczeństwa nr 1952 
(2010) również opowiedziała się za 
przestrzeganiem wytycznych OECD 
dotyczących należytej staranności.

przypadku pozyskiwania przez 
przedsiębiorstwa surowców z obszarów
dotkniętych konfliktami i brakiem 
stabilności. Na najwyższym szczeblu 
międzynarodowym rezolucja Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1952 (2010) 
skierowana do Demokratycznej Republiki 
Konga („DR Konga”) i sąsiednich państw 
w Afryce Środkowej wezwała do 
przestrzegania należytej staranności w 
łańcuchu dostaw; grupa ekspertów ONZ 
ds. Demokratycznej Republiki Konga 
prowadząca działania następcze w związku 
rezolucją Rady Bezpieczeństwa nr 1952 
(2010) również opowiedziała się za 
przestrzeganiem wytycznych OECD 
dotyczących należytej staranności.

__________________ __________________
6 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, wydanie OECD 2011.

6 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, wydanie OECD 2011.

7 Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw 
człowieka, Biuro Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych ds. Praw 
Człowieka, Nowy Jork i Genewa 2011.

7 Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw 
człowieka, Biuro Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych ds. Praw 
Człowieka, Nowy Jork i Genewa 2011.

Or. en

Uzasadnienie

W interesie wewnętrznej spójności prawnej jest, aby wszystkie odniesienia do „regionów” 

konfliktów zostały zastąpione odniesieniami do „obszarów” konfliktów, co pozwoli lepiej 
odzwierciedlić definicje zawarte w art. 2, w którym mowa jest wyłącznie o „obszarach”, a nie 
o „regionach”.

Poprawka 51
Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsze rozporządzenie jest jednym 
ze środków prowadzących do 
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wyeliminowania finansowania 
ugrupowań zbrojnych za pomocą 
wspomnianych minerałów konfliktu; nie 
pozwala to stwierdzić, że działania 
podejmowane w ramach polityki 
zewnętrznej i rozwojowej UE powinny 
koncentrować się na walce z lokalną 
korupcją, nieszczelnością granic oraz 
zapewniać kształcenie lokalnej ludności i 
jej przedstawicieli w celu wykazania 
związanych z tymi zjawiskami nadużyć.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozporządzenie to musi być postrzegane jako środek, a nie cel walki z nielegalnym handlem. 

Poprawka 52
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W komunikacie z 2008 r. Komisja8

uznała, że zabezpieczenie niezawodnego i 
niezależnego od zakłóceń dostępu do
surowców jest ważnym czynnikiem dla 
konkurencyjności UE. Inicjatywa na rzecz 
surowców stanowi zintegrowaną strategię 
mającą na celu formułowanie odpowiedzi 
na różne wyzwania związane z dostępem 
do surowców nieenergetycznych i 
nierolnych. Inicjatywa na rzecz surowców 
uznaje i promuje przejrzystość finansową, 
jak również przejrzystość łańcucha 
dostaw, oraz stosowanie norm społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw.

skreślony

__________________
8 Inicjatywa na rzecz surowców –
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zaspokajanie naszych kluczowych potrzeb 
w celu stymulowania wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy w Europie, COM(2008) 699.

Or. en

Poprawka 53
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W komunikacie z 2008 r. Komisja8

uznała, że zabezpieczenie niezawodnego i 
niezależnego od zakłóceń dostępu do 
surowców jest ważnym czynnikiem dla 
konkurencyjności UE. Inicjatywa na rzecz 
surowców stanowi zintegrowaną strategię 
mającą na celu formułowanie odpowiedzi 
na różne wyzwania związane z dostępem 
do surowców nieenergetycznych i 
nierolnych. Inicjatywa na rzecz surowców 
uznaje i promuje przejrzystość finansową, 
jak również przejrzystość łańcucha 
dostaw, oraz stosowanie norm społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw.

skreślony

__________________
8 Inicjatywa na rzecz surowców –
zaspokajanie naszych kluczowych potrzeb 
w celu stymulowania wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy w Europie, COM(2008) 699.

Or. en

Poprawka 54
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W komunikacie z 2008 r. Komisja8

uznała, że zabezpieczenie niezawodnego i 
niezależnego od zakłóceń dostępu do 
surowców jest ważnym czynnikiem dla 
konkurencyjności UE. Inicjatywa na rzecz 
surowców stanowi zintegrowaną strategię 
mającą na celu formułowanie odpowiedzi 
na różne wyzwania związane z dostępem 
do surowców nieenergetycznych i 
nierolnych. Inicjatywa na rzecz surowców 
uznaje i promuje przejrzystość finansową, 
jak również przejrzystość łańcucha 
dostaw, oraz stosowanie norm społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw.

skreślony

__________________
8 Inicjatywa na rzecz surowców –
zaspokajanie naszych kluczowych potrzeb 
w celu stymulowania wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy w Europie, COM(2008) 699.

Or. en

Poprawka 55
Joachim Schuster

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 2011 r.9 i 
2012 r.10 zapowiedziała, że zamierza 
zbadać sposoby poprawy przejrzystości w 

(7) Dnia 26 lutego 2014 r. Parlament 
Europejski przyjął rezolucję w sprawie 
promowania rozwoju za pomocą 
odpowiedzialnych praktyk biznesowych, w 
tym w odniesieniu do roli przemysłu 
wydobywczego w krajach rozwijających 
się. W ramach tej inicjatywy Parlament 
Europejski wezwał Komisję do wspierania 
rozwoju zdolności w krajach 
rozwijających się zasobnych w minerały 
oraz do tworzenia programów 
zaopatrzenia wolnych od konfliktów
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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.

(PE 2013/2126(INI).

__________________
9 Rynki towarowe i surowce, COM(2011) 
25 final.
10 Handel, wzrost gospodarczy i rozwój, 
COM(2012) 22 final.

Or. de

Poprawka 56
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Dnia 26 lutego 2014 r. Parlament 
Europejski przyjął rezolucję w sprawie 
promowania rozwoju za pomocą 
odpowiedzialnych praktyk biznesowych, w 
tym w odniesieniu do roli przemysłu 
wydobywczego w krajach rozwijających 
się, w której Komisja została wezwana do 
przedstawienia wiążących przepisów 
dotyczących minerałów z regionów 
ogarniętych konfliktami 
(PE 2013/2126(INI)).

Or. en

Poprawka 57
Ska Keller
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w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Dnia 26 lutego 2014 r. Parlament 
Europejski przyjął rezolucję w sprawie 
promowania rozwoju za pomocą 
odpowiedzialnych praktyk biznesowych, w 
tym w odniesieniu do roli przemysłu 
wydobywczego w krajach rozwijających 
się, w której Komisja została wezwana do 
przedstawienia wiążących przepisów 
dotyczących minerałów z regionów 
ogarniętych konfliktami.

Or. en

Poprawka 58
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Przy opracowywaniu przepisów 
wykonawczych należy dopilnować, by
certyfikacje były uznawane zgodnie z 
ustawą Dodd-Frank na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 59
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Dnia 26 lutego 2014 r. Parlament 
Europejski przyjął rezolucję w sprawie 
promowania rozwoju za pomocą 
odpowiedzialnych praktyk biznesowych, w 
tym w odniesieniu do roli przemysłu 
wydobywczego w krajach rozwijających 
się, w której Komisja została wezwana do 
przedstawienia wiążących przepisów 
dotyczących minerałów z regionów 
ogarniętych konfliktami. 

Or. en

Poprawka 60
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wzrosła wiedza obywateli Unii i 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
na temat przedsiębiorstw działających w 
ramach jurysdykcji Unii, które nie ponoszą 
odpowiedzialności z tytułu swoich 
możliwych powiązań z nielegalnym 
wydobyciem minerałów pochodzących z 
regionów dotkniętych konfliktami i 
handlem tymi minerałami. Skutkiem tego 
takie minerały, które mogą znajdować się 
w produktach konsumpcyjnych, łączą 
konsumentów z konfliktami 
występującymi poza Unią. W związku z 
tym obywatele domagali się, zwłaszcza 
poprzez składanie petycji, aby 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
przedstawiono wnioski ustawodawcze 
nakładające na przedsiębiorstwa 
odpowiedzialność zgodnie z wytycznymi 
ustanowionymi przez ONZ i OECD.

(8) Wzrosła wiedza obywateli Unii i 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
na temat przedsiębiorstw działających w 
ramach jurysdykcji Unii, które nie ponoszą 
odpowiedzialności z tytułu swoich 
możliwych powiązań z nielegalnym 
wydobyciem minerałów pochodzących z 
regionów dotkniętych konfliktami i 
handlem tymi minerałami. Skutkiem tego 
takie minerały, które mogą znajdować się 
w produktach konsumpcyjnych, łączą 
konsumentów z konfliktami 
występującymi poza Unią. W związku z 
tym konsumenci są pośrednio powiązani z 
konfliktami, które mają poważny wpływ 
na prawa człowieka, szczególnie prawa 
kobiet, ponieważ ugrupowania zbrojne 
często stosują masowe gwałty jako celową 
strategię służącą zastraszeniu i 
kontrolowaniu miejscowej ludności w celu 
ochrony swoich interesów. W związku z 



AM\1051627PL.doc 27/351 PE546.838v01-00

PL

tym obywatele domagali się, zwłaszcza 
poprzez składanie petycji, aby 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
przedstawiono wnioski ustawodawcze 
nakładające na przedsiębiorstwa 
odpowiedzialność zgodnie z wytycznymi 
ustanowionymi przez ONZ i OECD.

Or. en

Poprawka 61
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wzrosła wiedza obywateli Unii i 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
na temat przedsiębiorstw działających w 
ramach jurysdykcji Unii, które nie ponoszą 
odpowiedzialności z tytułu swoich 
możliwych powiązań z nielegalnym 
wydobyciem minerałów pochodzących z 
regionów dotkniętych konfliktami i 
handlem tymi minerałami. Skutkiem tego 
takie minerały, które mogą znajdować się 
w produktach konsumpcyjnych, łączą 
konsumentów z konfliktami 
występującymi poza Unią. W związku z 
tym obywatele domagali się, zwłaszcza 
poprzez składanie petycji, aby 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
przedstawiono wnioski ustawodawcze 
nakładające na przedsiębiorstwa 
odpowiedzialność zgodnie z wytycznymi 
ustanowionymi przez ONZ i OECD.

(8) Wzrosła wiedza obywateli Unii i 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
na temat przedsiębiorstw działających w 
ramach jurysdykcji Unii, które nie ponoszą 
odpowiedzialności z tytułu swoich 
możliwych powiązań z nielegalnym 
wydobyciem zasobów naturalnych
pochodzących z regionów dotkniętych 
konfliktami i handlem tymi zasobami 
naturalnymi. Skutkiem tego takie zasoby 
naturalne, które mogą znajdować się w 
produktach konsumpcyjnych, łączą 
konsumentów z konfliktami 
występującymi poza Unią. W związku z 
tym obywatele domagali się, zwłaszcza 
poprzez składanie petycji, aby 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
przedstawiono wnioski ustawodawcze 
nakładające na przedsiębiorstwa 
odpowiedzialność zgodnie z wytycznymi 
ustanowionymi przez ONZ i OECD.

Or. en
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Poprawka 62
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wzrosła wiedza obywateli Unii i 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
na temat przedsiębiorstw działających w 
ramach jurysdykcji Unii, które nie ponoszą 
odpowiedzialności z tytułu swoich 
możliwych powiązań z nielegalnym 
wydobyciem minerałów pochodzących z 
regionów dotkniętych konfliktami i 
handlem tymi minerałami. Skutkiem tego 
takie minerały, które mogą znajdować się 
w produktach konsumpcyjnych, łączą 
konsumentów z konfliktami 
występującymi poza Unią. W związku z 
tym obywatele domagali się, zwłaszcza 
poprzez składanie petycji, aby 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
przedstawiono wnioski ustawodawcze 
nakładające na przedsiębiorstwa 
odpowiedzialność zgodnie z wytycznymi 
ustanowionymi przez ONZ i OECD.

(8) Wzrosła wiedza obywateli Unii i 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
na temat przedsiębiorstw działających w 
ramach jurysdykcji Unii, które nie ponoszą 
odpowiedzialności z tytułu swoich 
możliwych powiązań z nielegalnym 
wydobyciem zasobów naturalnych
pochodzących z regionów dotkniętych 
konfliktami i handlem tymi zasobami 
naturalnymi. Skutkiem tego takie zasoby 
naturalne, które mogą znajdować się w 
produktach konsumpcyjnych, łączą 
konsumentów z konfliktami 
występującymi poza Unią. W związku z 
tym obywatele domagali się, zwłaszcza 
poprzez składanie petycji, aby 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
przedstawiono wnioski ustawodawcze 
nakładające na przedsiębiorstwa 
odpowiedzialność zgodnie z wytycznymi 
ustanowionymi przez ONZ i OECD.

Or. en

Poprawka 63
Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wzrosła wiedza obywateli Unii i 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
na temat przedsiębiorstw działających w 
ramach jurysdykcji Unii, które nie ponoszą 
odpowiedzialności z tytułu swoich 
możliwych powiązań z nielegalnym

(8) Wzrosła wiedza obywateli Unii i 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
na temat przedsiębiorstw działających w 
ramach jurysdykcji Unii, które nie ponoszą 
odpowiedzialności z tytułu swoich 
możliwych powiązań z wydobyciem 
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wydobyciem minerałów pochodzących z 
regionów dotkniętych konfliktami i 
handlem tymi minerałami. Skutkiem tego 
takie minerały, które mogą znajdować się 
w produktach konsumpcyjnych, łączą 
konsumentów z konfliktami 
występującymi poza Unią. W związku z 
tym obywatele domagali się, zwłaszcza 
poprzez składanie petycji, aby 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
przedstawiono wnioski ustawodawcze 
nakładające na przedsiębiorstwa 
odpowiedzialność zgodnie z wytycznymi 
ustanowionymi przez ONZ i OECD.

minerałów pochodzących z regionów 
dotkniętych konfliktami i handlem tymi 
minerałami. Dlatego też obywatele 
domagali się, zwłaszcza poprzez składanie 
petycji, aby Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie przedstawiono wnioski 
ustawodawcze nakładające na 
przedsiębiorstwa odpowiedzialność za ich 
działania zgodnie z wytycznymi 
ustanowionymi przez ONZ i OECD.

Or. fr

Uzasadnienie

Skreślenie ma na celu wyeliminowanie niezręcznych skrótów myślowych łączących 
przedsiębiorstwa z konfliktami oraz konsumentów z gotowymi produktami, co sugeruje, że 
przedsiębiorstwa zajmują się nielegalną działalnością, a konsumenci mają w tym swój udział.

Poprawka 64
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wzrosła wiedza obywateli Unii i 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
na temat przedsiębiorstw działających w 
ramach jurysdykcji Unii, które nie ponoszą 
odpowiedzialności z tytułu swoich 
możliwych powiązań z nielegalnym 
wydobyciem minerałów pochodzących z
regionów dotkniętych konfliktami i 
handlem tymi minerałami. Skutkiem tego 
takie minerały, które mogą znajdować się 
w produktach konsumpcyjnych, łączą 
konsumentów z konfliktami 
występującymi poza Unią. W związku z 

(8) Wzrosła wiedza obywateli Unii i 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
na temat przedsiębiorstw działających w 
ramach jurysdykcji Unii, które nie ponoszą 
odpowiedzialności z tytułu swoich 
możliwych powiązań z nielegalnym 
wydobyciem minerałów pochodzących z 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
handlem tymi minerałami. Skutkiem tego 
takie minerały, które mogą znajdować się 
w produktach konsumpcyjnych, łączą 
konsumentów z konfliktami 
występującymi poza Unią. W związku z 
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tym obywatele domagali się, zwłaszcza 
poprzez składanie petycji, aby 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
przedstawiono wnioski ustawodawcze 
nakładające na przedsiębiorstwa 
odpowiedzialność zgodnie z wytycznymi 
ustanowionymi przez ONZ i OECD.

tym obywatele domagali się, zwłaszcza 
poprzez składanie petycji, aby 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
przedstawiono wnioski ustawodawcze 
nakładające na przedsiębiorstwa 
odpowiedzialność zgodnie z wytycznymi 
ustanowionymi przez ONZ i OECD.

Or. en

Uzasadnienie

W interesie wewnętrznej spójności prawnej jest, aby wszystkie odniesienia do „regionów” 

konfliktów zostały zastąpione odniesieniami do „obszarów” konfliktów, co pozwoli lepiej 
odzwierciedlić definicje zawarte w art. 2, w którym mowa jest wyłącznie o „obszarach”, a nie 
o „regionach”.

Poprawka 65
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wzrosła wiedza obywateli Unii i 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
na temat przedsiębiorstw działających w 
ramach jurysdykcji Unii, które nie ponoszą 
odpowiedzialności z tytułu swoich 
możliwych powiązań z nielegalnym 
wydobyciem minerałów pochodzących z 
regionów dotkniętych konfliktami i 
handlem tymi minerałami. Skutkiem tego 
takie minerały, które mogą znajdować się 
w produktach konsumpcyjnych, łączą 
konsumentów z konfliktami 
występującymi poza Unią. W związku z 
tym obywatele domagali się, zwłaszcza 
poprzez składanie petycji, aby 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
przedstawiono wnioski ustawodawcze 
nakładające na przedsiębiorstwa 
odpowiedzialność zgodnie z wytycznymi 

(8) Wzrosła wiedza obywateli Unii i 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
na temat przedsiębiorstw działających w 
ramach jurysdykcji Unii, które nie ponoszą 
odpowiedzialności z tytułu swoich 
możliwych powiązań z nielegalnym 
wydobyciem zasobów naturalnych
pochodzących z regionów dotkniętych 
konfliktami i handlem tymi zasobami
naturalnymi. Skutkiem tego takie zasoby 
naturalne, które mogą znajdować się w 
produktach konsumpcyjnych, łączą 
konsumentów z konfliktami 
występującymi poza Unią. W związku z 
tym konsumenci są pośrednio powiązani z 
konfliktami, które mają poważny wpływ 
na prawa człowieka, szczególnie prawa 
kobiet, ponieważ ugrupowania zbrojne 
często stosują masowe gwałty jako celową 
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ustanowionymi przez ONZ i OECD. strategię służącą zastraszeniu i 
kontrolowaniu miejscowej ludności w celu 
ochrony swoich interesów. W związku z 
tym obywatele domagali się, zwłaszcza 
poprzez składanie petycji, aby 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
przedstawiono wnioski ustawodawcze 
nakładające na przedsiębiorstwa 
odpowiedzialność zgodnie z wytycznymi 
ustanowionymi przez ONZ i OECD.

Or. en

Poprawka 66
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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 oraz zarządzają nimi w celu 
zapewnienia tego, aby prawa człowieka 
były przestrzegane, a także tego, aby nie 
przyczyniały się one do konfliktów ani do 
ich negatywnych skutków.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu lepsze odzwierciedlenie przepisów zawartych w wytycznych 
OECD.
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Poprawka 67
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 oraz zarządzają nimi w celu 
zapewnienia tego, aby prawa człowieka 
były przestrzegane, a także tego, aby nie 
przyczyniały się one do konfliktów ani do 
ich negatywnych skutków.

Or. en

Poprawka 68
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

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 należyta staranność w 
łańcuchu dostaw jest ciągłym, 
proaktywnym i reaktywnym procesem, w 
ramach którego importerzy mogą 
monitorować swoje łańcuchy dostaw oraz 
zarządzają nimi w celu zapewnienia, aby 
nie przyczyniały się one do konfliktów ani 
do ich negatywnych skutków.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie dotyczy odpowiedzialnych importerów, w związku z czym treść 
przepisów powinna to odzwierciedlać.

Poprawka 69
Christofer Fjellner

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 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. Niniejsze 
rozporządzenie powinno gwarantować 
zerwanie związku pomiędzy konfliktem a 
nielegalną eksploatacją, bez podważania 
gospodarczego znaczenia obrotu cyną, 
tantalem, wolframem i złotem dla rozwoju 
odnośnych państw.

Or. en

Poprawka 70
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 

(9) W kontekście niniejszego 
rozporządzenia oraz zgodnie z wytycznymi 
OECD dotyczącymi należytej staranności
należyta staranność w łańcuchu dostaw jest 
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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.

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, a także tego, aby prawa 
człowieka były przestrzegane.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu lepsze odzwierciedlenie przepisów zawartych w wytycznych 
OECD.

Poprawka 71
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Niniejsze rozporządzenie stanowi 
odpowiedź na potrzebę zachowania 
należytej staranności w całym łańcuchu 
dostaw, począwszy od miejsca pozyskania 
aż do ostatecznego produktu poprzez 
nałożenie na wszystkie przedsiębiorstwa 
wprowadzające po raz pierwszy do obrotu 
na rynku europejskim zasoby objęte 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia – w tym produkty, które 
zawierają te zasoby – obowiązku w 
zakresie prowadzenia i publikowania 
sprawozdawczości dotyczącej należytej 
staranności w ich łańcuchu dostaw.

Zgodnie z charakterem należytej 
staranności indywidualne obowiązki w 
zakresie należytej staranności zawarte w 
niniejszym rozporządzeniu 
odzwierciedlają progresywny i elastyczny 
charakter procesów dotyczących należytej 
staranności oraz potrzebę odpowiedniego 
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dostosowania obowiązków do 
indywidualnych uwarunkowań 
poszczególnych przedsiębiorstw. 
Obowiązki są dostosowane do rozmiaru, 
efektu dźwigni i pozycji w łańcuchu 
dostaw przedsiębiorstwa.

Niektóre przedsiębiorstwa są uznawane –
ze względu na ich pozycję w łańcuchu 
dostaw – za podmioty mające ogromny 
wpływ na należytą staranność 
zachowywaną w całym łańcuchu dostaw w 
krajach pozyskiwania. Podmioty te, 
powszechnie nazywane wąskimi gardłami, 
podlegają szerszemu zakresowi 
obowiązków niż inne przedsiębiorstwa. 
Obowiązki w zakresie należytej 
staranności odpowiednio odzwierciedlają 
taką różnicę.

Przedsiębiorstwa na niższych szczeblach 
łańcucha dostaw mają obowiązek 
podejmowania racjonalnych i czynionych 
w dobrej wierze wysiłków na rzecz 
identyfikacji istotnych wąskich gardeł we 
własnych łańcuchach dostaw, a następnie 
winny dokładać wszelkich starań na rzecz 
oceny należytej staranności tych 
przedsiębiorstw, na przykład na podstawie 
zweryfikowanych w drodze audytu 
sprawozdań wymienionych podmiotów.

Or. en

Uzasadnienie

W wytycznych OECD mowa jest o złożoności łańcuchów dostaw i potrzebie proporcjonalnych 
wymogów w zakresie należytej staranności dopasowanych do indywidualnych uwarunkowań 
poszczególnych przedsiębiorstw. Konkretne obowiązki zawarte w niniejszym rozporządzeniu 
obejmują wyłącznie sformułowania odnoszące się do proporcjonalności i starannego 
działania, ale są one dostosowane do poszczególnych kategorii przedsiębiorstw w różnych 
łańcuchach dostaw.

Poprawka 72
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
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Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Niniejsze rozporządzenie stanowi 
odpowiedź na potrzebę zachowania 
należytej staranności w całym łańcuchu 
dostaw, począwszy od miejsca pozyskania 
aż do ostatecznego produktu poprzez 
nałożenie na wszystkie przedsiębiorstwa 
wprowadzające po raz pierwszy do obrotu 
na rynku europejskim zasoby objęte 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia – w tym produkty, które 
zawierają te zasoby – obowiązku w 
zakresie prowadzenia i publikowania 
sprawozdawczości dotyczącej należytej 
staranności w ich łańcuchu dostaw.

Zgodnie z charakterem należytej 
staranności indywidualne obowiązki w 
zakresie należytej staranności zawarte w 
niniejszym rozporządzeniu 
odzwierciedlają progresywny i elastyczny 
charakter procesów dotyczących należytej 
staranności oraz potrzebę odpowiedniego 
dostosowania obowiązków do 
indywidualnych uwarunkowań 
poszczególnych przedsiębiorstw. 
Obowiązki są dostosowane do rozmiaru, 
efektu dźwigni i pozycji w łańcuchu 
dostaw przedsiębiorstwa.

Niektóre przedsiębiorstwa są uznawane –
ze względu na ich pozycję w łańcuchu 
dostaw – za podmioty mające ogromny 
wpływ na należytą staranność 
zachowywaną w całym łańcuchu dostaw w 
krajach pozyskiwania. Podmioty te, 
powszechnie nazywane wąskimi gardłami, 
podlegają szerszemu zakresowi 
obowiązków niż inne przedsiębiorstwa. 
Obowiązki w zakresie należytej 
staranności odpowiednio odzwierciedlają 
taką różnicę.
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Przedsiębiorstwa na niższych szczeblach 
łańcucha dostaw mają obowiązek 
podejmowania racjonalnych i czynionych 
w dobrej wierze wysiłków na rzecz 
identyfikacji istotnych wąskich gardeł we 
własnych łańcuchach dostaw, a następnie 
mają dokładać wszelkich starań na rzecz 
oceny należytej staranności tych 
przedsiębiorstw, na przykład na podstawie 
zweryfikowanych w drodze audytu 
sprawozdań wymienionych podmiotów.

Or. en

Uzasadnienie

W wytycznych OECD mowa jest o złożoności łańcuchów dostaw i potrzebie proporcjonalnych 
wymogów w zakresie należytej staranności dopasowanych do indywidualnych uwarunkowań 
poszczególnych przedsiębiorstw. Konkretne obowiązki zawarte w niniejszym rozporządzeniu 
obejmują wyłącznie sformułowania odnoszące się do proporcjonalności i starannego 
działania, ale są one dostosowane do poszczególnych kategorii przedsiębiorstw w różnych 
łańcuchach dostaw.

Poprawka 73
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zgodnie z wytycznymi OECD 
dotyczącymi należytej staranności 
przedsiębiorstwa powinny podejmować 
uzasadnione kroki oraz wysiłki w dobrej 
wierze, które mają zmierzać do stosowania 
należytej staranności w celu 
zidentyfikowania i wykluczenia lub 
ograniczenia ryzyka negatywnych 
skutków związanych z warunkami dostępu 
do zasobów naturalnych oraz 
powiązaniami pomiędzy dostawcami 
prowadzącymi działalność na obszarach 
dotkniętych konfliktami i obszarach 
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wysokiego ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

W wytycznych OECD mowa jest o złożoności łańcuchów dostaw i trudnościach, z jakimi 
borykają się przedsiębiorstwa w zakresie zachowywania należytej staranności. Dlatego też w 
wytycznych przyjęto podejście oparte na elastyczności zależnej od kilku czynników, w tym 
rozmiaru przedsiębiorstwa. Wynika także z tego, że obowiązki w zakresie należytej 
staranności będą stosowane w bardziej elastyczny i stopniowy sposób, jeżeli dane 
przedsiębiorstwo to mikroprzedsiębiorstwo lub MŚP. Ma to szczególne znaczenie w branżach 
takich jak branża jubilerska, gdzie występuje bardzo duża liczba bardzo małych podmiotów i 
rzemieślników o bardzo małej mocy przerobowej.

Poprawka 74
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Zgodnie z wytycznymi OECD 
dotyczącymi należytej staranności 
przedsiębiorstwa powinny podejmować 
uzasadnione kroki oraz wysiłki w dobrej 
wierze, które mają zmierzać do stosowania 
należytej staranności w celu 
zidentyfikowania i wykluczenia lub 
ograniczenia ryzyka negatywnych 
skutków związanych z warunkami dostępu 
do zasobów naturalnych oraz 
powiązaniami pomiędzy dostawcami 
prowadzącymi działalność na obszarach 
dotkniętych konfliktami i obszarach 
wysokiego ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

W wytycznych OECD mowa jest o złożoności łańcuchów dostaw i trudnościach, z jakimi 
borykają się przedsiębiorstwa w zakresie zachowywania należytej staranności. Dlatego też w 
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wytycznych przyjęto podejście oparte na elastyczności zależnej od kilku czynników, w tym 
rozmiaru przedsiębiorstwa. Wynika także z tego, że obowiązki w zakresie należytej 
staranności będą stosowane w bardziej elastyczny i stopniowy sposób, jeżeli dane 
przedsiębiorstwo to MŚP.

Poprawka 75
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Zgodnie z wytycznymi OECD 
dotyczącymi należytej staranności 
przedsiębiorstwa powinny podejmować 
uzasadnione kroki oraz wysiłki w dobrej 
wierze, które mają zmierzać do stosowania 
należytej staranności w celu 
zidentyfikowania i wykluczenia lub 
ograniczenia ryzyka negatywnych 
skutków związanych z warunkami dostępu 
do zasobów naturalnych oraz 
powiązaniami pomiędzy dostawcami 
prowadzącymi działalność na obszarach 
dotkniętych konfliktami i obszarach 
wysokiego ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

W wytycznych OECD mowa jest o złożoności łańcuchów dostaw i trudnościach, z jakimi 
borykają się przedsiębiorstwa w zakresie zachowywania należytej staranności. Dlatego też w 
wytycznych przyjęto podejście oparte na elastyczności zależnej od kilku czynników, w tym 
rozmiaru przedsiębiorstwa. Wynika także z tego, że obowiązki w zakresie należytej 
staranności będą stosowane w bardziej elastyczny i stopniowy sposób, jeżeli dane 
przedsiębiorstwo to MŚP.

Poprawka 76
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling



PE546.838v01-00 40/351 AM\1051627PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Rozporządzenie odzwierciedla 
potrzebę zachowywania należytej 
staranności w obrębie całego łańcucha 
dostaw, począwszy od miejsca pozyskania 
aż po gotowy produkt, zobowiązując 
wszystkie przedsiębiorstwa, które jako 
pierwsze wprowadzają objęte jego 
zakresem zasoby – w tym produkty 
zawierające te zasoby – na rynek 
europejski, do stosowania należytej 
staranności w swoim łańcuchu dostaw 
oraz do publikowania sprawozdań w tym 
zakresie.

Zgodnie z charakterem należytej 
staranności indywidualne obowiązki w 
zakresie należytej staranności zawarte w 
niniejszym rozporządzeniu 
odzwierciedlają progresywny i elastyczny 
charakter procesów dotyczących należytej 
staranności oraz potrzebę odpowiedniego 
dostosowania obowiązków do 
indywidualnych uwarunkowań 
poszczególnych przedsiębiorstw. 
Obowiązki są dostosowane do rozmiaru, 
efektu dźwigni i pozycji w łańcuchu 
dostaw przedsiębiorstwa.

Niektóre przedsiębiorstwa są uznawane –
ze względu na ich pozycję w łańcuchu 
dostaw – za podmioty mające ogromny 
wpływ na należytą staranność 
zachowywaną w całym łańcuchu dostaw w 
krajach pozyskiwania. Podmioty te, 
powszechnie nazywane wąskimi gardłami, 
podlegają szerszemu zakresowi 
obowiązków niż inne przedsiębiorstwa. 
Obowiązki w zakresie należytej 
staranności odpowiednio odzwierciedlają 
taką różnicę.

Przedsiębiorstwa na niższych szczeblach 
łańcucha dostaw mają obowiązek 
podejmowania racjonalnych i czynionych 
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w dobrej wierze wysiłków na rzecz 
identyfikacji istotnych wąskich gardeł we 
własnych łańcuchach dostaw, a następnie 
mają dokładać wszelkich starań na rzecz 
oceny należytej staranności tych 
przedsiębiorstw, na przykład na podstawie 
zweryfikowanych w drodze audytu 
sprawozdań wymienionych podmiotów.

Or. en

Uzasadnienie

W wytycznych OECD mowa jest o złożoności łańcuchów dostaw i potrzebie proporcjonalnych 
wymogów w zakresie należytej staranności dopasowanych do indywidualnych uwarunkowań 
poszczególnych przedsiębiorstw. Konkretne zobowiązania zawarte w niniejszym
rozporządzeniu obejmują wyłącznie sformułowania odnoszące się do proporcjonalności i 
starannego działania.

Poprawka 77
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Przeprowadzony przez podmiot 
zewnętrzny audyt praktyk 
przedsiębiorstwa w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw zapewnia 
wiarygodność z korzyścią dla 
przedsiębiorstw na niższym szczeblu 
łańcucha dostaw i przyczynia się do 
poprawy praktyk w zakresie należytej 
staranności na wyższym szczeblu 
łańcucha dostaw.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z wytycznymi OECD obowiązki związane z audytem powinny spoczywać wyłącznie 
na podmiotach będących wąskimi gardłami w łańcuchu dostaw. Niniejszy motyw 
odzwierciedla zakres definicji przedsiębiorstwa zaproponowany we wniosku Komisji, który 
obejmuje wyłącznie importerów minerałów i metali. Dla zachowania spójności pewne części 
tego motywu zostały połączone z motywem 13 dotyczącym wąskich gardeł w łańcuchach 
dostaw.

Poprawka 78
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Przeprowadzony przez podmiot 
zewnętrzny audyt praktyk 
przedsiębiorstwa w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw zapewnia 
wiarygodność z korzyścią dla 
przedsiębiorstw na niższym szczeblu 
łańcucha dostaw i przyczynia się do 
poprawy praktyk w zakresie należytej 
staranności na wyższym szczeblu 
łańcucha dostaw.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wytycznymi OECD obowiązki związane z audytem powinny spoczywać wyłącznie 
na podmiotach będących wąskimi gardłami w łańcuchu dostaw. Niniejszy motyw 
odzwierciedla zakres definicji przedsiębiorstwa zaproponowany we wniosku Komisji, który 
obejmuje wyłącznie importerów minerałów i metali. Dla zachowania spójności pewne części 
tego motywu zostały połączone z motywem 13 dotyczącym wąskich gardeł w łańcuchach 
dostaw.

Poprawka 79
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Przeprowadzony przez podmiot 
zewnętrzny audyt praktyk 
przedsiębiorstwa w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw zapewnia 
wiarygodność z korzyścią dla 
przedsiębiorstw na niższym szczeblu 
łańcucha dostaw i przyczynia się do 
poprawy praktyk w zakresie należytej 
staranności na wyższym szczeblu 
łańcucha dostaw.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wytycznymi OECD obowiązki związane z audytem powinny dotyczyć wyłącznie 
kluczowych punktów przetwarzania i wykrywalności. Niniejszy motyw odzwierciedla zakres 
definicji przedsiębiorstwa zaproponowany we wniosku Komisji, który obejmuje wyłącznie 
importerów minerałów i metali.

Poprawka 80
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Przeprowadzony przez podmiot 
zewnętrzny audyt praktyk przedsiębiorstwa 
w zakresie należytej staranności w 
łańcuchu dostaw zapewnia wiarygodność z 
korzyścią dla przedsiębiorstw na niższym 
szczeblu łańcucha dostaw i przyczynia się 
do poprawy praktyk w zakresie należytej 
staranności na wyższym szczeblu łańcucha 
dostaw.

(10) Przeprowadzony przez podmiot 
zewnętrzny audyt praktyk przedsiębiorstwa 
w zakresie należytej staranności w 
łańcuchu dostaw zgodnie z wytycznymi 
OECD zapewnia wiarygodność z korzyścią 
dla przedsiębiorstw na niższym szczeblu 
łańcucha dostaw i przyczynia się do 
poprawy praktyk w zakresie należytej 
staranności na wyższym szczeblu łańcucha 
dostaw.

Or. de
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Poprawka 81
Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Publiczne przedstawianie przez dane 
przedsiębiorstwo sprawozdań na temat 
jego polityki i praktyk w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw zapewnia 
przejrzystość niezbędną do budowania 
zaufania społecznego do środków 
podejmowanych przez przedsiębiorstwa.

(11) Publiczne przedstawianie przez dane 
przedsiębiorstwo sprawozdań na temat 
jego polityki i praktyk w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw zapewnia 
przejrzystość niezbędną do budowania 
zaufania społecznego do środków 
podejmowanych przez przedsiębiorstwa i 
często wpisuje się w ramy społecznej 
odpowiedzialności biznesu.

Or. fr

Poprawka 82
Paul Rübig, Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Komisja przedstawia propozycję 
wykazu obszarów dotkniętych konfliktami 
i obszarów wysokiego ryzyka po 
konsultacji z komisją składającą się z 
państw członkowskich oraz przedstawicieli 
sektora przemysłowego. Odpowiednia 
komisja dodaje lub usuwa poszczególne 
pozycje wykazu obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
po upływie rozsądnego okresu.

Or. en



AM\1051627PL.doc 45/351 PE546.838v01-00

PL

Uzasadnienie

Podmioty gospodarcze powinny móc w swojej działalności gospodarczej polegać na 
dostatecznej pewności prawa.

Poprawka 83
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Do osiągnięcia celów 
rozporządzenia przyczynić mogłoby się 
wiele istniejących i przyszłych systemów 
zasad należytej staranności w łańcuchu 
dostaw. Istnieją już programy branżowe 
ukierunkowane na zerwanie powiązania 
między konfliktem a pozyskiwaniem cyny, 
tantalu, wolframu i złota. Programy te 
wykorzystują audyty prowadzone przez 
niezależny podmiot zewnętrzny do 
certyfikowania hut i rafinerii 
posiadających systemy gwarantujące 
pozyskiwanie minerałów wyłącznie z 
obszarów niedotkniętych konfliktami. 
Istnieje wzajemne uznawanie takich 
programów, które jest uwzględniane w 
systemie unijnym. W celu umożliwienia 
przestrzegania wysokich norm i 
uniknięcia podwójnych audytów 
konieczne jest jednak określenie kryteriów 
i procedur dotyczących uznawania takich 
systemów.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele przedsiębiorstw przeprowadziło już analizę należytej staranności w łańcuchu dostaw w 
ramach z powodzeniem funkcjonujących inicjatyw. Inicjatywy te powinny być uwzględnione w 
systemie unijnym w drodze wzajemnego uznania.
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Poprawka 84
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Do osiągnięcia celów 
rozporządzenia przyczynić mogłoby się 
wiele istniejących już dobrowolnych 
systemów należytej staranności w 
łańcuchu dostaw.

W celu umożliwienia przestrzegania 
wysokich norm i uniknięcia zbędnych 
podwójnych audytów konieczne jest 
określenie kryteriów i procedur 
dotyczących uznawania i certyfikowania 
takich systemów.

Or. en

Poprawka 85
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Do osiągnięcia celów 
rozporządzenia przyczynić mogłoby się 
wiele istniejących systemów należytej 
staranności w łańcuchu dostaw. W celu 
umożliwienia przestrzegania wysokich 
norm i uniknięcia podwójnych audytów 
konieczne jest jednak określenie kryteriów 
i procedur dotyczących uznawania takich 
systemów.

Or. en

Poprawka 86
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

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 
uznaje się, że należyta staranność na 
obszarach dotkniętych konfliktami i 
obszarach wysokiego ryzyka stanowi 
praktyczne wyzwanie oraz że potrzebna 
jest w związku z tym elastyczność w jej 
stosowaniu. Charakter i zakres należytej 
staranności, które są odpowiednie dla 
indywidualnych uwarunkowań 
przedsiębiorstw, zależą od szeregu 
czynników, w tym rozmiaru i pozycji w 
łańcuchu dostaw, przy pełnym 
uwzględnieniu wyzwań, z którymi mierzą 
się MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

W wytycznych OECD mowa jest o złożoności łańcuchów dostaw i potrzebie proporcjonalnych 
wymogów w zakresie należytej staranności dopasowanych do indywidualnych uwarunkowań 
poszczególnych przedsiębiorstw. Dlatego też w wytycznych przyjęto podejście oparte na 
elastyczności zależnej od kilku czynników, w tym rozmiaru przedsiębiorstwa. Wynika także z 
tego, że obowiązki w zakresie należytej staranności będą stosowane w bardziej elastyczny i 
stopniowy sposób, jeżeli dane przedsiębiorstwo to MŚP.

Poprawka 87
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

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, które są odpowiednie dla 
indywidualnych uwarunkowań 
przedsiębiorstw, zależą od szeregu 
czynników, w tym rozmiaru i pozycji w 
łańcuchu dostaw, przy pełnym 
uwzględnieniu wyzwań, z którymi mierzą 
się MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

W wytycznych OECD mowa jest o złożoności łańcuchów dostaw i potrzebie proporcjonalnych 
wymogów w zakresie należytej staranności dopasowanych do indywidualnych uwarunkowań 
poszczególnych przedsiębiorstw. Dlatego też w wytycznych przyjęto podejście oparte na 
elastyczności zależnej od kilku czynników, w tym rozmiaru przedsiębiorstwa. Wynika także z 
tego, że obowiązki w zakresie należytej staranności będą stosowane w bardziej elastyczny i 
stopniowy sposób, jeżeli dane przedsiębiorstwo to MŚP.

Poprawka 88
Christofer Fjellner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

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. Dobrowolny system certyfikacji 
własnej stanowi przewagę konkurencyjną 
dla uczestniczących w systemie 
przedsiębiorstw unijnych.
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. Ponadto system 
obowiązkowy jest niepożądany i należy go 
w miarę możliwości unikać przy okazji 
przyszłych przeglądów rozporządzenia, 
ponieważ system obowiązkowy może 
stanowić barierę uniemożliwiającą nowym 
MŚP wejście na rynek, co mogłoby być 
wykorzystywane przez przedsiębiorstwa 
unijne o ugruntowanej pozycji, 
dysponujące zasobami umożliwiającymi 
im uczestnictwo w systemie 
obowiązkowym. Komisja powinna uważnie 
monitorować koszty odpowiedzialnego 
pozyskiwania i ich możliwy wpływ na 
konkurencyjność, zwłaszcza małych i 
średnich przedsiębiorstw.

Or. en
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Poprawka 89
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

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. 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 i przedstawiać w 
sprawozdaniach koszty odpowiedzialnego 
pozyskiwania oraz audytu prowadzonego 
przez podmiot zewnętrzny i ich możliwy 
wpływ na konkurencyjność, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na znaczące koszty zachowania należytej staranności, szczególnie dla MŚP, ważne 
jest, aby Komisja monitorowała i przedstawiała w sprawozdaniach koszty odpowiedzialnego 
pozyskiwania oraz audytu prowadzonego przez podmiot zewnętrzny i ich możliwy wpływ na 
konkurencyjność.

Poprawka 90
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

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 
uznaje się, że należyta staranność na 
obszarach dotkniętych konfliktami i 
obszarach wysokiego ryzyka stanowi 
praktyczne wyzwanie oraz że potrzebna 
jest w związku z tym elastyczność w jej 
stosowaniu. Charakter i zakres należytej 
staranności, które są odpowiednie dla 
indywidualnych uwarunkowań 
przedsiębiorstw, zależą od szeregu 
czynników, w tym rozmiaru i pozycji w 
łańcuchu dostaw, przy pełnym 
uwzględnieniu wyzwań, z którymi mierzą 
się mikro-, małe oraz średnie 
przedsiębiorstwa.

Or. en

Uzasadnienie

W wytycznych OECD mowa jest o złożoności łańcuchów dostaw i potrzebie proporcjonalnych 
wymogów w zakresie należytej staranności dopasowanych do indywidualnych uwarunkowań 
poszczególnych przedsiębiorstw. Dlatego też w wytycznych przyjęto podejście oparte na 
elastyczności zależnej od kilku czynników, w tym rozmiaru przedsiębiorstwa. Wynika także z 
tego, że obowiązki w zakresie należytej staranności będą stosowane w bardziej elastyczny i 
stopniowy sposób, jeżeli dane przedsiębiorstwo to mikroprzedsiębiorstwo lub MŚP. Ma to 
szczególne znaczenie w branżach takich jak branża jubilerska, gdzie występuje bardzo duża 
liczba bardzo małych podmiotów i rzemieślników o bardzo małej mocy przerobowej.
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Poprawka 91
Tokia Saïfi, Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

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. 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 oraz konsekwencje 
administracyjne odpowiedzialnego 
pozyskiwania i ich możliwy wpływ na 
konkurencyjność, zwłaszcza małych i 
średnich przedsiębiorstw; ponadto 
Komisja zapewnia MŚP pomoc techniczną 
i finansową oraz ułatwia wymianę 
informacji w celu wdrożenia niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 92
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Uwzględniając wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności, wyzwania 
stawiane w związku z należytą 
starannością powinny być elastyczne: 
charakter oraz zakres obowiązków muszą 
być dostosowane do cech szczególnych 
odpowiedzialnych importerów w 
odniesieniu do wielkości przedsiębiorstwa, 
miejsca prowadzenia działalności, sytuacji 
w konkretnym kraju, sektora oraz 
charakteru danych produktów lub usług. 
Niezbędne jest zatem, aby przewidzieć 
wyłączenie mikroprzedsiębiorstw z 
zakresu zastosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 93
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Komisja nadaje przedsiębiorstwom 
europejskim, które dobrowolnie 
ustanawiają system odpowiedzialnego 
pozyskiwania minerałów, certyfikat w 
formie znaku.

Or. fr

Uzasadnienie

Europejski znak odpowiedzialności dla firm, które chciałyby podejmować inicjatywy w 
zakresie należytej staranności jest dobrowolnym i stanowiącym zachętę systemem, który może 
doprowadzić do wytworzenia presji rynkowej oddziałującej na inne podmioty łańcucha 
dostaw. Znaku tego nie będzie się umieszczało na produktach. Przedsiębiorstwa europejskie 
będą mogły posługiwać się nim na swoich stronach internetowych lub do celów strategii 
komunikacyjnej.
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Poprawka 94
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Komisja we współpracy z ESDZ 
powinna opracować ogólnodostępny 
podręcznik dla przedsiębiorstw 
wyjaśniający, w jaki sposób najlepiej 
stosować kryteria w odniesieniu do tych 
obszarów, które mogą być objęte zakresem 
niniejszego rozporządzenia. Jest to ważne 
z perspektywy zapewniania podmiotom, 
szczególnie MŚP, jasności i pewności oraz 
zapewniania spójności między nimi.

Or. en

Uzasadnienie

W świetle obaw wyrażonych przez przedsiębiorstwa chcące zapewnić należytą staranność w 
łańcuchach dostaw ważne jest to, aby Komisja opracowała podręcznik wyjaśniający, w jaki 
sposób najlepiej stosować definicję obszarów objętych konfliktem i obszarów wysokiego 
ryzyka zawartą w art. 2.

Poprawka 95
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) We wspólnym komunikacie z dnia 5 
marca 2014 r.1a Komisja oraz Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
oraz Wiceprzewodniczący Komisji
przewidzieli wdrożenie środków 
towarzyszących mających na celu 
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wspieranie odpowiedzialnego 
pozyskiwania oraz zapewnienie tym 
samym wysokiego poziomu udziału 
przedsiębiorstw, z należytym 
uwzględnieniem uciążliwości, z jakimi 
wiąże się zachowanie należytej 
staranności, w szczególności dla MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw. 

__________________
1a Wspólny komunikat do Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 marca 
2014 r. pt. „Odpowiedzialne pozyskiwanie 
minerałów z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka” 
(JOIN(2014) 8 final).

Or. it

Poprawka 96
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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 
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.

(13) Huty i rafinerie uznaje się za wąskie
gardła w ich odpowiednich łańcuchach 
dostaw; wywierają one znaczący wpływ na 
stosowanie należytej staranności w 
obrębie łańcucha dostaw w krajach 
pozyskiwania. Unijny wykaz 
odpowiedzialnych podmiotów 
stanowiących wąskie gardła może zatem 
zapewnić przedsiębiorstwom działającym 
na niższym szczeblu łańcucha dostaw 
przejrzystość i pewność w celu stosowania 
praktyk w zakresie należytej staranności w 
łańcuchu dostaw. Zgodnie z wytycznymi 
OECD dotyczącymi należytej staranności 
podmioty działające w wąskich gardłach 
są zobowiązane poddać się audytowi 
przeprowadzanemu przez niezależny 
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podmiot zewnętrzny w odniesieniu do 
swoich praktyk w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw, także 
mając na względzie możliwość 
uwzględnienia ich w wykazie 
odpowiedzialnych podmiotów. Podmioty 
stanowiące wąskie gardła mające siedzibę 
poza Unią Europejską powinny także mieć 
możliwość znalezienia się w tym wykazie 
w celu zapewnienia jego globalnego 
zakresu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu lepsze odzwierciedlenie zawartego w wytycznych OECD 
podejścia do wąskich gardeł i audytów przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne.

Poprawka 97
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
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.

(13) Huty i rafinerie uznaje się za wąskie 
gardła w ich odpowiednich łańcuchach 
dostaw; wywierają one znaczący wpływ na 
stosowanie należytej staranności w 
obrębie łańcucha dostaw w krajach 
pozyskiwania. Unijny wykaz 
odpowiedzialnych podmiotów 
stanowiących wąskie gardła może zatem 
zapewnić przedsiębiorstwom działającym 
na niższym szczeblu łańcucha dostaw 
przejrzystość i pewność w celu stosowania 
praktyk w zakresie należytej staranności w 
łańcuchu dostaw. Zgodnie z wytycznymi 
OECD dotyczącymi należytej staranności 
podmioty działające w wąskich gardłach 
są zobowiązane poddać się audytowi 
przeprowadzanemu przez niezależny 
podmiot zewnętrzny w odniesieniu do 
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swoich praktyk w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw, także 
mając na względzie możliwość 
uwzględnienia ich w wykazie 
odpowiedzialnych podmiotów. Podmioty 
stanowiące wąskie gardła mające siedzibę 
poza Unią Europejską powinny także mieć 
możliwość znalezienia się w tym wykazie 
w celu zapewnienia jego globalnego 
zakresu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu lepsze odzwierciedlenie zawartego w wytycznych OECD 
podejścia do wąskich gardeł i audytów przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne.

Poprawka 98
Christofer Fjellner

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 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.

(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 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. Komisja powinna 
sprawić, aby wykazy unijne były łatwo 
dostępne dla opinii publicznej w celu 
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zwiększenia widoczności i świadomości 
społecznej istnienia, sprawności i 
funkcjonowania systemu certyfikacji 
własnej.

Or. en

Poprawka 99
Joachim Schuster

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 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.

(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 minerałów oraz 
łańcucha dowodowego. Po tym etapie 
przetwórstwa prześledzenie pochodzenia 
minerałów często uważa się za 
niewykonalne. Unijny wykaz 
odpowiedzialnych hut i rafinerii zapewnia
przedsiębiorstwom działającym na niższym 
szczeblu łańcucha dostaw przejrzystość i 
pewność dotyczącą praktyk w zakresie 
należytej staranności w łańcuchu dostaw.

Or. de

Poprawka 100
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
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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 
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.

(13) Huty i rafinerie uznaje się za wąskie 
gardła w ich odpowiednich łańcuchach 
dostaw; wywierają one znaczący wpływ na 
stosowanie należytej staranności w 
obrębie łańcucha dostaw w krajach 
pozyskiwania. Unijny wykaz 
odpowiedzialnych podmiotów 
stanowiących wąskie gardła może zatem 
zapewnić przedsiębiorstwom działającym 
na niższym szczeblu łańcucha dostaw 
przejrzystość i pewność w celu stosowania 
praktyk w zakresie należytej staranności w 
łańcuchu dostaw. Zgodnie z wytycznymi 
OECD dotyczącymi należytej staranności 
podmioty działające w wąskich gardłach 
są zobowiązane poddać się audytowi 
przeprowadzanemu przez niezależny 
podmiot zewnętrzny w odniesieniu do 
swoich praktyk w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw, także 
mając na względzie możliwość 
uwzględnienia ich w wykazie 
odpowiedzialnych podmiotów. Podmioty 
stanowiące wąskie gardła mające siedzibę 
poza Unią Europejską powinny także mieć 
możliwość znalezienia się w tym wykazie 
w celu zapewnienia jego globalnego 
zakresu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu lepsze odzwierciedlenie zawartego w wytycznych OECD 
podejścia do wąskich gardeł i audytów przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne.

Poprawka 101
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
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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 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.

(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 minerałów oraz 
łańcucha dowodowego. Po tym etapie 
przetwórstwa prześledzenie pochodzenia 
minerałów jest często niewykonalne. To 
samo dotyczy metali poddanych 
recyklingowi, które przechodzą jeszcze 
więcej etapów procesu przetwórczego. 
Ogólnodostępne unijne wykazy
odpowiedzialnych hut, importerów i 
rafinerii może zatem zapewnić 
przedsiębiorstwom i konsumentom 
działającym na niższym szczeblu łańcucha 
dostaw przejrzystość i pewność dotyczącą 
praktyk w zakresie należytej staranności w 
łańcuchu dostaw. Takie wykazy powinny 
być publikowane w porozumieniu z 
OECD, Londyńskim Stowarzyszeniem 
Rynku Kruszców (LBMA), programem 
Hut Obszarów Wolnych od Konfliktów 
(Conflict-Free Smelter), programem 
Odpowiedzialności Sektora Jubilerskiego 
(Responsible Jewellery Programme) oraz 
innymi równoważnymi systemami.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zapewnić widoczność w społeczeństwie tych przedsiębiorstw, które zachowują 
należytą staranność w swoich łańcuchach dostaw. Z tego względu ważne jest, aby wykazy 
były w pełni ogólnodostępne. Wykazy te powinny zostać sporządzone w porozumieniu z 
pomyślnie funkcjonującymi programami należytej staranności.

Poprawka 102
Pablo Zalba Bidegain
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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 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.

(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 minerałów oraz 
łańcucha dowodowego. Po tym etapie 
przetwórstwa prześledzenie pochodzenia 
minerałów często uważa się za 
niewykonalne. To samo dotyczy metali 
poddanych recyklingowi, które 
przechodzą jeszcze więcej etapów procesu 
przetwórczego. 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.

Or. en

Poprawka 103
Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Huty i rafinerie, które przetwarzają i 
importują minerały oraz ich koncentraty,
zobowiązane są do stosowania unijnego 
systemu należytej staranności w łańcuchu 
dostaw zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. fr
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Uzasadnienie

Huty i rafinerie są kluczowymi ogniwami łańcucha dostaw, ponieważ dołączają do niego w 
momencie przetwarzania minerałów i ich koncentratów. Mają więc większe możliwości, by 
gromadzić, przekazywać i weryfikować informacje na temat pochodzenia minerałów i 
kolejnych podmiotów, które za nie odpowiadały. Z tego powodu powinny obowiązkowo 
stosować się do przepisów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 104
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Wykorzystywanie wszystkich 
minerałów i metali objętych niniejszym 
rozporządzeniem powinno być zgodne z 
wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu. Koniecznie jest, aby 
importerzy przestrzegali przepisów 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. de

Poprawka 105
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Małym i średnim 
przedsiębiorstwom, które importują 
minerały oraz metale i wprowadzają 
systemy należytej staranności, przysługuje 
pomoc finansowa z Programu Komisji na 
rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(COSME).
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Or. fr

Uzasadnienie

MŚP dokonujące importu i wchodzące w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia mogą 
napotykać trudności techniczne lub finansowe związane z wprowadzaniem systemów należytej 
staranności lub stosowaniem procedur audytu swoich łańcuchów dostaw. Dlatego powinny 
być uprawnione do korzystania z pomocy finansowej w ramach Programu Komisji na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME).

Poprawka 106
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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 z 
nałożonym na podmioty obowiązkiem 
stosowania należytej staranności poprzez 
przeprowadzenie odpowiednich kontroli ex 
post. Dokumentację takich kontroli należy 
przechowywać przez co najmniej pięć lat. 
Państwa członkowskie są odpowiedzialne 
za określenie zasad mających zastosowanie 
do naruszeń przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 107
Paul Rübig, Othmar Karas
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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) Właściwy organ ogólnounijny jest 
odpowiedzialny 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. 
Właściwy organ ogólnounijny jest 
odpowiedzialny za określenie zasad 
mających zastosowanie do naruszeń 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Sugeruje się, aby w celu wdrożenia niniejszego rozporządzenia istniał jeden właściwy organ 
ogólnounijny zamiast 28 krajowych. Pozwoliłoby to ograniczyć biurokratyczne procedury, a 
przedsiębiorstwa nie musiałyby mieć do czynienia z 28 różnymi organami. Ponadto uznaje 
się, że istnienie tylko jednego właściwego organu będzie rozwiązaniem najbardziej 
opłacalnym, powodującym najmniejsze obciążenie podatników w całej Unii Europejskiej.

Poprawka 108
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Właściwe organy państw 
członkowskich są odpowiedzialne za 
zapewnienie jednolitej zgodności 
certyfikacji własnej odpowiedzialnych 

(14) Właściwe organy państw 
członkowskich są odpowiedzialne za 
zapewnienie jednolitej zgodności z 
nałożonym na podmioty obowiązkiem 
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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.

stosowania należytej staranności poprzez 
przeprowadzenie odpowiednich kontroli ex 
post. Dokumentację takich kontroli należy
przechowywać przez co najmniej pięć lat. 
Państwa członkowskie są odpowiedzialne 
za określenie zasad mających zastosowanie 
do naruszeń przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 109
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

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 
deklaracji własnej odpowiedzialnych 
importerów poprzez przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli ex post w celu 
sprawdzenia, czy posiadający deklarację 
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.

Or. en
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Uzasadnienie

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia termin „deklaracja własna” jest bardziej stosowny niż 
„certyfikacja własna”.

Poprawka 110
Joachim Schuster

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 własnej odpowiedzialnych 
importerów poprzez przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli ex post w celu 
sprawdzenia, czy 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 Europejska powinna być 
odpowiedzialna za określenie zasad i kar 
finansowych mających zastosowanie do 
naruszeń przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 111
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Właściwe organy państw 
członkowskich są odpowiedzialne za 

(14) Właściwe organy państw 
członkowskich są odpowiedzialne za 
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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.

zapewnienie jednolitej zgodności z 
nałożonym na podmioty obowiązkiem 
stosowania należytej staranności poprzez 
przeprowadzenie odpowiednich kontroli ex 
post. Dokumentację takich kontroli należy 
przechowywać przez co najmniej pięć lat. 
Państwa członkowskie są odpowiedzialne 
za określenie zasad mających zastosowanie 
do naruszeń przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 112
Pablo Zalba Bidegain

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 własnej odpowiedzialnych 
importerów poprzez przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli ex post w celu 
sprawdzenia, czy posiadające certyfikację 
własną odpowiedzialne podmioty 
prowadzące działalność w segmencie
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.
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Or. en

Poprawka 113
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W celu udoskonalenia skutecznego 
wdrażania niniejszego rozporządzenia 
oraz zaspokajania potrzeb rozwojowych 
powiązanych bezpośrednio z eksploatacją 
zasobów naturalnych pochodzących z 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka zostaną 
wprowadzone środki towarzyszące. 
Komisja Europejska i Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych będą stosować i 
dalej rozwijać zintegrowane unijne 
podejście do odpowiedzialnego 
pozyskiwania zasobów zgodnie z 
inicjatywą zapoczątkowaną we wspólnym 
komunikacie Parlamentu Europejskiego i 
Rady zatytułowanym „Odpowiedzialne 
pozyskiwanie minerałów z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka. Ku zintegrowanemu 
podejściu UE” (JOIN (2014)8). Przede 
wszystkim wspieranie odpowiedzialnego 
pozyskiwania zasobów naturalnych 
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
oraz ustanowienie krajowych i 
międzynarodowych ram w zakresie 
należytej staranności w odniesieniu do 
odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów 
zostaną włączone do polityki wewnętrznej 
i zewnętrznej, a w szczególności do 
dialogów politycznych i strategicznych z 
państwami partnerskimi, lokalnymi 
władzami i zainteresowanymi podmiotami 
sektora prywatnego. Szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na zajęcie się 
problematyką wkładu i wyzwań 
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związanych z sektorem wydobycia 
rzemieślniczego i nieoficjalnego w 
odniesieniu do lokalnych źródeł 
utrzymania i zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 114
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Komisja Europejska powinna 
ponadto być odpowiedzialna za 
udostępnienie importerom wykazu 
odpowiedzialnych hut i rafinerii 
ułatwiającego im rozeznanie.

Or. de

Poprawka 115
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W celu udoskonalenia skutecznego 
wdrażania niniejszego rozporządzenia 
oraz zaspokajania potrzeb rozwojowych 
powiązanych bezpośrednio z eksploatacją 
zasobów naturalnych pochodzących z 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka zostaną 
wprowadzone środki towarzyszące. 
Komisja Europejska i Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych będą stosować i 
dalej rozwijać zintegrowane unijne 
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podejście do odpowiedzialnego 
pozyskiwania zasobów zgodnie z 
inicjatywą zapoczątkowaną we wspólnym 
komunikacie Parlamentu Europejskiego i 
Rady zatytułowanym „Odpowiedzialne 
pozyskiwanie minerałów z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka. Ku zintegrowanemu 
podejściu UE” (JOIN (2014)8). Przede 
wszystkim wspieranie odpowiedzialnego 
pozyskiwania zasobów naturalnych 
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
oraz ustanowienie krajowych i 
międzynarodowych ram w zakresie 
należytej staranności w odniesieniu do 
odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów 
zostaną włączone do polityki wewnętrznej 
i zewnętrznej, a w szczególności do 
dialogów politycznych i strategicznych z 
państwami partnerskimi, lokalnymi 
władzami i zainteresowanymi podmiotami 
sektora prywatnego. Szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na zajęcie się 
problematyką wkładu i wyzwań 
związanych z sektorem wydobycia 
rzemieślniczego i nieoficjalnego w 
odniesieniu do lokalnych źródeł 
utrzymania i zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 116
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W celu udoskonalenia skutecznego 
wdrażania niniejszego rozporządzenia 
oraz zaspokajania potrzeb rozwojowych 
powiązanych bezpośrednio z eksploatacją 
zasobów naturalnych pochodzących z 
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obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka zostaną 
wprowadzone środki towarzyszące. 
Komisja Europejska i Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych będą stosować i 
dalej rozwijać zintegrowane unijne 
podejście do odpowiedzialnego 
pozyskiwania zasobów zgodnie z 
inicjatywą zapoczątkowaną we wspólnym 
komunikacie Parlamentu Europejskiego i 
Rady zatytułowanym „Odpowiedzialne 
pozyskiwanie minerałów z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka. Ku zintegrowanemu 
podejściu UE” (JOIN (2014)8). Przede 
wszystkim wspieranie odpowiedzialnego 
pozyskiwania zasobów naturalnych 
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
oraz ustanowienie krajowych i 
międzynarodowych ram w zakresie 
należytej staranności w odniesieniu do 
odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów 
zostaną włączone do polityki wewnętrznej 
i zewnętrznej, a w szczególności do 
dialogów politycznych i strategicznych z 
państwami partnerskimi, lokalnymi 
władzami i zainteresowanymi podmiotami 
sektora prywatnego. Szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na zajęcie się 
problematyką wkładu i wyzwań 
związanych z sektorem wydobycia 
rzemieślniczego i nieoficjalnego w 
odniesieniu do lokalnych źródeł 
utrzymania i zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 117
Paul Rübig, Othmar Karas

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 hut i 
rafinerii oraz jednego właściwego
ogólnounijnego organu zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 182/1111.

__________________ __________________
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).

Or. en

Poprawka 118
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

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 dokonania zmian w 
załączniku I i załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 TFUE na podstawie 
przepisów zawartych w niniejszym 
rozporządzeniu.

__________________
11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
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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).

Or. en

Poprawka 119
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

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 zmiany załącznika I i 
załącznika II do niniejszego 
rozporządzenia Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 TFUE na podstawie 
przepisów określonych w niniejszym 
rozporządzeniu.

__________________
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).

Or. en

Poprawka 120
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

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 rozszerzenia zakresu zasobów 
naturalnych objętych stosowaniem
niniejszego rozporządzenia Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE 
na podstawie przepisów zawartych w 
niniejszym rozporządzeniu.

__________________
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).

Or. en

Poprawka 121
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Komisja powinna dokonywać 
regularnego przeglądu pomocy 
finansowej i zobowiązań politycznych w 
odniesieniu do obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, 
na których wydobywa się cynę, tantal, 
wolfram i złoto, szczególnie w Regionie 
Wielkich Jezior, aby zapewnić spójność 
polityki i aby zachęcić do poszanowania i 
wzmocnić poszanowanie dobrego 
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zarządzania, rządów prawa, a przede 
wszystkim etyki wydobycia.

Or. en

Poprawka 122
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W celu zapewnienia efektywnego 
wykonania niniejszego rozporządzenia 
należy przewidzieć dwuletni okres 
przejściowy, aby umożliwić Komisji 
Europejskiej utworzenie systemu audytów 
przeprowadzanych przez podmioty 
zewnętrzne, a odpowiedzialnym 
importerom umożliwić zapoznanie się z 
ich obowiązkami wynikającymi z 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 123
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

(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.
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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.

Or. en

Poprawka 124
Joachim Schuster

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 objętych zakresem jego 
stosowania, pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka.

Or. de

Poprawka 125
Christofer Fjellner
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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. Dwa lata po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia, a 
następnie co pięć 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.

Or. en

Poprawka 126
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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 

(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.
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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.

Or. en

Poprawka 127
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

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 Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania na 
temat wyników systemu. Dwa lata po dacie 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co trzy lata
Komisja powinna dokonywać przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia oraz najnowszego wpływu 
programu na teren, w tym również w 
odniesieniu do promowania 
odpowiedzialnego pozyskiwania 
minerałów objętych zakresem jego 
stosowania, pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka oraz składać 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Podczas 
dokonywania przeglądu Komisja powinna 
w pełni analizować i oceniać wszystkie 
aspekty rozporządzenia oraz jego skutki i 
koszty, biorąc pod uwagę procentowy 
udział w rynku certyfikowanych 
minerałów objętych zakresem stosowania 
rozporządzenia niepochodzących z 
obszarów dotkniętych konfliktami, 
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procent hut, rafinerii i importerów 
stosujących należytą staranność, wszelkie 
możliwe przekierowania handlu z 
obszarów wydobywczych oraz ich wpływ 
na źródła utrzymania ludzi pracujących 
na danym terenie, ze szczególnym 
uwzględnieniem wydobywców 
rzemieślniczych. Ponadto przegląd 
powinien obejmować szerokie grono 
zainteresowanych stron reprezentujących 
sektor publiczny, prywatny oraz lokalne 
społeczeństwo obywatelskie, jak również 
osoby w terenie na obszarach dotkniętych 
konfliktami, na które to osoby sytuacja ma 
bezpośredni wpływ. Sprawozdaniom tym 
mogą w razie potrzeby towarzyszyć 
odpowiednie wnioski legislacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby Komisja w pełni przeanalizowała wszystkie aspekty wpływu rozporządzenia, 
szczególnie jego wpływ na coraz mniejsze możliwości handlowania przez ugrupowania 
zbrojne i siły bezpieczeństwa cyną, tantalem i wolframem, ich rudami oraz złotem. Analizę 
taką należy przedstawić Radzie i Parlamentowi.

Poprawka 128
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 

(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.
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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.

Or. en

Poprawka 129
Pablo Zalba Bidegain

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 Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania na 
temat wyników systemu. Trzy lata po dacie 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co trzy lata
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.

Or. en

Poprawka 130
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) We wspólnym komunikacie z dnia 5 
marca 2014 r. Komisja Europejska i 
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
zobowiązali się do wprowadzenia środków 
towarzyszących, prowadzących do 
zintegrowanego podejścia UE na rzecz 
odpowiedzialnego pozyskiwania, 
równolegle z niniejszym rozporządzeniem, 
nie tylko w celu osiągnięcia wysokiego 
poziomu uczestnictwa przedsiębiorstw w 
unijnym systemie przewidzianym w 
niniejszym rozporządzeniu, ale również w 
celu zapewnienia przyjęcia globalnego, 
spójnego i kompleksowego podejścia 
służącego promowaniu odpowiedzialnego 
pozyskiwania zasobów z obszarów 
dotkniętych konfliktami.

Or. en

Uzasadnienie

Minerały z obszarów dotkniętych konfliktami to jeden z aspektów napędzających konflikty 
zbrojne. Ponadto głównymi czynnikami są też inne przyczyny polityczne, gospodarcze i 
społeczne i one również muszą zostać wzięte pod uwagę. Kluczowe jest zatem, aby niniejsze 
rozporządzenie było ulokowane w szerokich ramach działań i środków nastawionych na 
zapobieganie i kładzenie kresu konfliktom zbrojnym.

Poprawka 131
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 



PE546.838v01-00 82/351 AM\1051627PL.doc

PL

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.

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 oraz w celu
ograniczenia możliwości finansowania 
działań wojennych, które mają 
dramatyczne skutki dla lokalnej ludności, 
w szczególności kobiet i dzieci. 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 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.

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.

Or. en

Poprawka 132
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

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 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
unijny system należytej staranności w 
łańcuchu dostaw mający na celu:



AM\1051627PL.doc 83/351 PE546.838v01-00

PL

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.

__________________
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.

Or. en

Poprawka 133
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

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 deklaracji własnej w 
zakresie należytej staranności w łańcuchu 
dostaw w celu ograniczenia i 
wyeliminowania 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.
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__________________ __________________
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.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia termin „deklaracja własna” jest bardziej stosowny niż 
„certyfikacja własna”.

Poprawka 134
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

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 bezpieczeństwa. 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 
wiążący unijny system zapewniający
zgodność z wytycznymi OECD 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 
bezpieczeństwa. 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 12
„Ugrupowania zbrojne i siły 
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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.

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.

Or. de

Poprawka 135
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

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 należytej staranności w 
łańcuchu dostaw mający na celu:

__________________
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 
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(OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Poprawka 136
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

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 należytej staranności w 
łańcuchu dostaw w celu ograniczenia 
możliwości pozyskiwania zasobów 
naturalnych, transportowania ich i 
handlowania nimi w celu finansowania 
konfliktu lub powodowania łamania lub 
naruszania praw człowieka. Ma ono na 
celu zwiększenie pewności i przejrzystości 
w odniesieniu do praktyk w zakresie 
dostaw stosowanych przez
przedsiębiorstwa pozyskujące zasoby z 
obszarów dotkniętych konfliktami oraz 
obszarów wysokiego ryzyka oraz 
wspieranie ich w poszanowaniu praw 
człowieka i unikaniu przyczyniania się do 
konfliktu poprzez działania i decyzje 
dotyczące pozyskiwania.

__________________
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.
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Or. en

Uzasadnienie

Wymienione w poprawce cele stanowią rozwinięcie celów zaproponowanych przez Komisję
oraz uwzględniono w nich dodatkowe cele i sformułowania pochodzące z przeprowadzonej 
przez Komisję oceny skutków oraz wytycznych OECD. Cel unijnego systemu w zakresie 
należytej staranności w łańcuchu dostaw powinien być szerszy niż ten zaproponowany przez
Komisję, który jest zawężony wyłącznie do ograniczania możliwości konkretnych podmiotów 
do handlowania minerałami objętymi zakresem stosowania rozporządzenia. Cel ten powinien 
być zarysowany szerzej: powinno nim być zerwanie powiązań pomiędzy pozyskiwaniem 
zasobów naturalnych, ich transportem, handlem nimi, obchodzeniem się z nimi oraz ich 
wywozem a konfliktem i naruszeniami praw człowieka.

Poprawka 137
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

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 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 podmioty, huty 
i rafinerie pozyskujące 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), 

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), 
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http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

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

Or. en

Poprawka 138
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

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 deklaracji 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.

__________________ __________________
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.

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.

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Or. en
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Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces legislacyjny, niniejsza poprawka wprowadza proponowaną przez 
Holandię koncepcję, która obecnie jest poddawana dyskusji przez Radę. Poprawkę 
zaproponowano, aby umożliwić niniejszej Izbie wcześniejszą dyskusję na temat niniejszej 
propozycji oraz stosowne zamieszczenie jej w treści.

Poprawka 139
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenie przejrzystości i pewności w 
odniesieniu do praktyk w zakresie dostaw 
stosowanych przez przedsiębiorstwa 
pozyskujące surowce na obszarach 
dotkniętych konfliktami i obszarach 
wysokiego ryzyka,

Or. en

Uzasadnienie

Cele te są oparte na celach proponowanych przez Komisję, a ponadto uwzględniają 
dodatkowe cele określone w ocenie skutków przygotowanej przez Komisję i w wytycznych 
OECD oraz odwołują się do użytych w tych dokumentach sformułowań.

Poprawka 140
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenie przejrzystości i pewności w 
odniesieniu do praktyk w zakresie dostaw 
stosowanych przez przedsiębiorstwa 
pozyskujące surowce na obszarach 
dotkniętych konfliktami i obszarach 



PE546.838v01-00 90/351 AM\1051627PL.doc

PL

wysokiego ryzyka,

Or. en

Uzasadnienie

Cele te są oparte na celach proponowanych przez Komisję, a ponadto uwzględniają 
dodatkowe cele określone w ocenie skutków przygotowanej przez Komisję i w wytycznych 
OECD oraz odwołują się do użytych w tych dokumentach sformułowań.

Poprawka 141
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ograniczenie możliwości pozyskiwania i 
transportu zasobów naturalnych oraz 
handlu nimi w celu finansowaniu 
konfliktu lub podsycania naruszeń praw 
człowieka lub nadużyć w tym zakresie,

Or. en

Uzasadnienie

Nowy cel ujęty w lit. b) jest przeformułowaniem brzmienia zaproponowanego przez Komisję 
w odniesieniu do możliwości, które system ma „ograniczać”. Cel unijnego systemu w zakresie 
należytej staranności w łańcuchu dostaw powinien być ujęty szerzej niż we wniosku Komisji, 
która redukuje go do ograniczania możliwości handlu minerałami objętymi zakresem 
rozporządzenia przez konkretne podmioty. Cel ten powinien być szerszy i polegać na 
eliminowaniu powiązań między pozyskiwaniem, transportem, handlem, obróbką i wywozem 
zasobów naturalnych a konfliktami i naruszeniami praw człowieka.

Poprawka 142
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ograniczenie możliwości pozyskiwania i 
transportu zasobów naturalnych oraz 
handlu nimi w celu finansowaniu 
konfliktu lub podsycania naruszeń praw 
człowieka lub nadużyć w tym zakresie,

Or. en

Uzasadnienie

Nowy cel ujęty w lit. b) jest przeformułowaniem brzmienia zaproponowanego przez Komisję 
w odniesieniu do możliwości, które system ma „ograniczać”. Cel unijnego systemu w zakresie 
należytej staranności w łańcuchu dostaw powinien być ujęty szerzej niż we wniosku Komisji, 
która redukuje go do ograniczania możliwości handlu minerałami objętymi zakresem 
rozporządzenia przez konkretne podmioty. Cel ten powinien być szerszy i polegać na 
eliminowaniu powiązań między pozyskiwaniem, transportem, handlem, obróbką i wywozem 
zasobów naturalnych a konfliktami i naruszeniami praw człowieka.

Poprawka 143
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wsparcie przedsiębiorstw w zakresie 
przestrzegania praw człowieka oraz 
unikania podsycania konfliktu w drodze 
podejmowanych przez te przedsiębiorstwa 
działań i decyzji dotyczących 
pozyskiwania.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy cel zawarty w lit. c) stanowi ujęcie podstawowego celu należytej staranności zgodnie z 
definicją zawartą w wytycznych OECD, str. 13. W wytycznych OECD czytamy: „Należyta 
staranność jest ciągłym, proaktywnym i reaktywnym procesem, w ramach którego 
przedsiębiorstwa mogą zapewnić to, że przestrzegają praw człowieka i nie przyczyniają się do 
konfliktu (...). Należyta staranność oparta na ryzyku dotyczy działań, które powinny 
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podejmować przedsiębiorstwa (...) w celu zapobiegania negatywnym skutkom związanym z 
ich działaniami lub decyzjami dotyczącymi pozyskiwania lub ograniczania takich skutków”.

Poprawka 144
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wsparcie przedsiębiorstw w zakresie 
przestrzegania praw człowieka oraz 
unikania podsycania konfliktu w drodze 
podejmowanych przez te przedsiębiorstwa 
działań i decyzji dotyczących 
pozyskiwania.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy cel zawarty w lit. c) stanowi ujęcie podstawowego celu należytej staranności zgodnie z 
definicją zawartą w wytycznych OECD, str. 13. W wytycznych OECD czytamy: „Należyta 
staranność jest ciągłym, proaktywnym i reaktywnym procesem, w ramach którego 
przedsiębiorstwa mogą zapewnić to, że przestrzegają praw człowieka i nie przyczyniają się do 
konfliktu (...). Należyta staranność oparta na ryzyku dotyczy działań, które powinny 
podejmować przedsiębiorstwa (...) w celu zapobiegania negatywnym skutkom związanym z 
ich działaniami lub decyzjami dotyczącymi pozyskiwania lub ograniczania takich skutków”.

Poprawka 145
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie określa 
obowiązki w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw dla 
unijnych importerów, którzy zostają objęci 

skreślony
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certyfikacją 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.

Or. en

Poprawka 146
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie określa 
obowiązki w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw dla 
unijnych importerów, którzy zostają objęci 
certyfikacją 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.

skreślony

Or. en

Poprawka 147
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie określa 
obowiązki w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw dla 
unijnych importerów, którzy zostają objęci 
certyfikacją własną jako odpowiedzialni 

skreślony
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importerzy minerałów i metali 
zawierających cynę, wolfram, tantal i 
złoto lub składających się z cyny, tantalu, 
wolframu i złota, zgodnie z załącznikiem 
I.

Or. en

Poprawka 148
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie określa 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
w łańcuchu dostaw dla unijnych 
importerów, którzy zostają objęci 
certyfikacją 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 należytej staranności 
w łańcuchu dostaw dla unijnych 
importerów, którzy samodzielnie 
deklarują się 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.

Or. en

Uzasadnienie

Dla celów niniejszego rozporządzenia „samo deklaracja” jest określeniem właściwszym niż 
„certyfikacja własna”.

Poprawka 149
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie określa 2. Niniejsze rozporządzenie określa 
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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 I.

obowiązki w zakresie należytej staranności 
w łańcuchu dostaw dla unijnych 
importerów, którzy importują minerały i 
metale zawierające cynę, wolfram, tantal i 
złoto, zgodnie z załącznikiem I.

Or. de

Poprawka 150
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie określa 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
w łańcuchu dostaw dla unijnych 
importerów, którzy zostają objęci 
certyfikacją 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 należytej staranności 
w łańcuchu dostaw dla unijnych 
importerów, którzy zostają objęci 
certyfikacją 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. 
Metale, co do których można zasadnie 
przyjąć, że zostały poddane recyklingowi, 
są wyłączone z zakresu niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego 
ryzyka, metale, co do których można zasadnie przyjąć, że zostały poddane recyklingowi, są 
wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 151
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie określa 
obowiązki w zakresie należytej staranności 
w łańcuchu dostaw dla unijnych 
importerów, którzy zostają objęci 
certyfikacją 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 należytej staranności 
w łańcuchu dostaw dla unijnych 
podmiotów, które zostają objęte 
certyfikacją własną jako odpowiedzialne
podmioty dostarczające minerały i metale 
zawierające cynę, wolfram, tantal i złoto 
lub składające się z cyny, tantalu, 
wolframu i złota, zgodnie z załącznikiem I. 
Metale, co do których można zasadnie 
przyjąć, że zostały poddane recyklingowi, 
są wyłączone z zakresu niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 152
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 - ustęp 1 - akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metale, co do których można zasadnie 
przyjąć, że zostały poddane recyklingowi, 
są wyłączone z zakresu niniejszego 
rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 153
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini
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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;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ta definicja nie jest już potrzebna w związku z proponowanym rozszerzeniem zakresu 
„zasobów objętych zakresem rozporządzenia” 

Poprawka 154
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza definicja nie jest już potrzebna ze względu na zaproponowany szerszy zakres 
terminu „zasoby objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia"

Poprawka 155
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) „zasoby objęte zakresem 
rozporządzenia” oznaczają wszystkie 
zasoby naturalne;

Or. en

Poprawka 156
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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) „zasoby objęte zakresem 
rozporządzenia” oznaczają wszystkie 
zasoby naturalne, zgodnie z załącznikiem 
I, który może być okresowo zmieniany lub 
zastępowany zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem;

Or. en

Uzasadnienie

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’(3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Artykuł 1new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply chains. 
This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products and 
regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
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(under Artykuł 13 a). At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Poprawka 157
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności" oznaczają wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w zakresie 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw 
minerałów z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka: 
wydanie drugie, OECD Publishing 
(OECD (2013)), wraz ze wszystkimi 
zaleceniami, załącznikami i suplementami 
Rady, w wersji każdorazowo zmienionej 
lub zastąpionej;

Or. en

Uzasadnienie

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company’s size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

Poprawka 158
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
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Judith Sargentini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności" oznaczają wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w zakresie 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw 
minerałów z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka: 
wydanie drugie, OECD Publishing 
(OECD (2013)), wraz ze wszystkimi 
zaleceniami, załącznikami i suplementami 
Rady, w wersji każdorazowo zmienionej 
lub zastąpionej;

Or. en

Uzasadnienie

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company’s size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and
adaptable.

Poprawka 159
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) „zasoby objęte zakresem 
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rozporządzenia” oznaczają wszystkie 
zasoby naturalne, zgodnie z załącznikiem 
I, który może być okresowo zmieniany lub 
zastępowany zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem;

Or. en

Uzasadnienie

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’ (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Artykuł 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Artykuł 13 bis 2).At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Poprawka 160
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) „zasoby objęte zakresem 
rozporządzenia” oznaczają wszystkie 
zasoby naturalne, zgodnie z załącznikiem 
I, który może być okresowo zmieniany lub 
zastępowany zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem;
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Or. en

Uzasadnienie

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’ (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Artykuł 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Artykuł 13). At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related terms 
throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural obligations 
are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Poprawka 161
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) „produkty objęte zakresem 
rozporządzenia” oznaczają wszystkie 
zasoby objęte zakresem rozporządzenia 
oraz produkty obejmujące lub zawierające 
zasoby objęte zakresem rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dotyczy jedynie surowców z zasobów objętych zakresem rozporządzenia 
oraz niektórych przetworzonych metali. Nie daje to gwarancji, że minerały znajdujące się w 
produktach wprowadzanych na rynek europejski zostały pozyskane w odpowiedzialny sposób. 
Obowiązek zachowywania należytej staranności nie spoczywa jedynie na pojedynczym 
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ogniwie łańcucha dostaw, a jej skuteczność nie będzie zapewniona, jeżeli zostanie on 
wdrożony właśnie w taki sposób. W niniejszej poprawce dokonuje się poszerzenia 
zakresowego, które obejmuje produkty zawierające zasoby objęte zakresem rozporządzenia, a 
przez to przedsiębiorstwa działające na niższych szczeblach łańcucha dostaw.

Poprawka 162
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) „produkty objęte zakresem 
rozporządzenia” oznaczają wszystkie 
zasoby objęte zakresem rozporządzenia 
oraz produkty obejmujące lub zawierające 
zasoby objęte zakresem rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dotyczy jedynie surowców z zasobów objętych zakresem rozporządzenia 
oraz niektórych przetworzonych metali. Nie daje to gwarancji, że minerały znajdujące się w 
produktach wprowadzanych na rynek europejski zostały pozyskane w odpowiedzialny sposób. 
Obowiązek zachowywania należytej staranności nie spoczywa jedynie na pojedynczym 
ogniwie łańcucha dostaw, a jej skuteczność nie będzie zapewniona, jeżeli zostanie on 
wdrożony właśnie w taki sposób. W niniejszej poprawce dokonuje się poszerzenia 
zakresowego, które obejmuje produkty zawierające zasoby objęte zakresem rozporządzenia, a 
przez to przedsiębiorstwa działające na niższych szczeblach łańcucha dostaw.

Poprawka 163
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ad) „zasoby pochodzące z recyklingu” 
oznaczają odzyskiwane produkty 
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przeznaczone dla użytkownika 
końcowego, produkty uzyskane od 
konsumentów lub zasoby przetwarzane na 
złom powstające w procesie wytwarzania 
produktu, w tym materiały zbędne, 
przestarzałe, uszkodzone oraz 
zezłomowane, zawierające rafinowane lub 
przetworzone zasoby, które można 
ponownie wykorzystać przy wytwarzaniu 
dowolnego materiału. Minerały 
przetworzone częściowo, nieprzetworzone 
lub produkty wtórne wytworzone z innej 
rudy nie stanowią zasobów z odzysku;

Or. en

Uzasadnienie

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Poprawka 164
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ad) „zasoby pochodzące z recyklingu” 
oznaczają odzyskiwane produkty 
przeznaczone dla użytkownika 
końcowego, produkty uzyskane od 
konsumentów lub zasoby przetwarzane na 
złom powstające w procesie wytwarzania 
produktu, w tym materiały zbędne, 
przestarzałe, uszkodzone oraz 
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zezłomowane, zawierające rafinowane lub 
przetworzone zasoby, które można 
ponownie wykorzystać przy wytwarzaniu 
dowolnego materiału. Minerały 
przetworzone częściowo, nieprzetworzone 
lub produkty wtórne wytworzone z innej 
rudy nie stanowią zasobów z odzysku;

Or. en

Uzasadnienie

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Poprawka 165
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ae) „podmiot” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która po raz pierwszy 
wprowadza do obrotu jakikolwiek produkt 
objęty zakresem niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie dobrze zdefiniowanego terminu „podmiotu” w połączeniu z terminem 
„wprowadzanie po raz pierwszy do obrotu” pozwalać dopilnować, że szereg różnych 
podmiotów gospodarczych zostanie objętych zakresem stosowania rozporządzenia bez 
konieczności wprowadzania indywidualnej identyfikacji lub opisu. Termin ten również 
obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich rozmiar, przy czym dodatkowe 
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specyfikacje umieszczone w poszczególnych artykułach mogą wprowadzać rozróżnienia 
dotyczące sposobu traktowania niektórych grup, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Poprawka 166
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ae) „podmiot” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która po raz pierwszy 
wprowadza do obrotu jakikolwiek produkt 
objęty zakresem niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie dobrze zdefiniowanego terminu „podmiotu” w połączeniu z terminem 
„wprowadzanie po raz pierwszy do obrotu” pozwala dopilnować, że szereg różnych 
podmiotów gospodarczych zostanie objętych zakresem stosowania rozporządzenia bez 
konieczności wprowadzania indywidualnej identyfikacji lub opisu. Termin ten również 
obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich rozmiar, przy czym dodatkowe 
specyfikacje umieszczone w poszczególnych artykułach mogą wprowadzać rozróżnienia 
dotyczące sposobu traktowania niektórych grup, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Poprawka 167
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

af) „wprowadzenie na rynek” oznacza 
dostarczenie odpłatnie lub nieodpłatnie –
dowolnym sposobem i niezależnie od 
stosowanej techniki sprzedaży –
produktów po raz pierwszy na rynek 
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wewnętrzny do celów dystrybucji lub 
wykorzystania w ramach działalności 
handlowej, w tym dostarczenie z 
wykorzystaniem środków porozumiewania 
się na odległość, zgodnie z definicją 
zawartą w dyrektywie 97/7/WE; 
„wprowadzanie do obrotu” obejmuje 
również dostarczenie na rynek 
wewnętrzny produktów pochodnych 
otrzymanych z produktów objętych 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia już wprowadzonych do 
obrotu na rynku wewnętrznym;

Or. en

Uzasadnienie

In conjunction with the amendments above, this definition of ‘placing on the market’ 
broadens the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the 
same time it ensures that ‘importation’ is not the triggering point but ‘placing on the internal 
market’.‘Placing on the market’ is different from ‘importation’ in a number of ways. Firstly, 
it refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are 
only in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that 
are in storage and those that are imported for ‘use’ as opposed to marketing. ‘Placing on the 
market’ also differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also 
‘first placed’. As a consequence, producers of new products using raw materials that were 
previously imported into the European Union are subject to due diligence obligations. At the 
same time the definition ensures that not every company that sells products containing 
covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action 
of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstream supply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment after 
purchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered.The use of 
‘placing on the market’ is preferable in the context of this Regulation as there is strong legal 
precedent for ‘placing on the market’, see for instance the EU Timber Regulation, the EU 
Seals Regulation, the EU Medical Equipment Directive.

Poprawka 168
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

af) „wprowadzenie na rynek” oznacza 
dostarczenie odpłatnie lub nieodpłatnie –
dowolnym sposobem i niezależnie od 
stosowanej techniki sprzedaży –
produktów po raz pierwszy na rynek 
wewnętrzny do celów dystrybucji lub 
wykorzystania w ramach działalności 
handlowej, w tym dostarczenie z 
wykorzystaniem środków porozumiewania 
się na odległość, zgodnie z definicją 
zawartą w dyrektywie 97/7/WE; 
„wprowadzanie do obrotu” obejmuje 
również dostarczenie na rynek 
wewnętrzny produktów pochodnych 
otrzymanych z produktów objętych 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia już wprowadzonych do 
obrotu na rynku wewnętrznym;

Or. en

Uzasadnienie

In conjunction with the amendments above, this definition of ‘placing on the market’ 
broadens the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the 
same time it ensures that ‘importation’ is not the triggering point but ‘placing on the internal 
market’.‘Placing on the market’ is different from ‘importation’ in a number of ways. Firstly, 
it refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are 
only in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that 
are in storage and those that are imported for ‘use’ as opposed to marketing. ‘Placing on the 
market’ also differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also 
‘first placed’. As a consequence, producers of new products using raw materials that were 
previously imported into the European Union are subject to due diligence obligations. At the 
same time the definition ensures that not every company that sells products containing 
covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action 
of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstream supply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment after 
purchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered.The use of 
‘placing on the market’ is preferable in the context of this Regulation as there is strong legal 
precedent for ‘placing on the market’, see for instance the EU Timber Regulation, the EU 
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Seals Regulation, the EU Medical Equipment Directive.

Poprawka 169
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Or. en

Uzasadnienie

Ta definicja nie jest już potrzebna w związku z proponowanym rozszerzeniem zakresu 
„zasobów objętych zakresem rozporządzenia”.

Poprawka 170
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Or. en

Uzasadnienie

Ta definicja nie jest już potrzebna w związku z proponowanym rozszerzeniem zakresu 
„zasobów objętych zakresem rozporządzenia”.
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Poprawka 171
Ramon Tremosa i Balcells

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

Or. en

Poprawka 172
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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;

b) „zasoby pochodzące z recyklingu”
oznaczają odzyskiwane produkty 
przeznaczone dla użytkownika 
końcowego, produkty uzyskane od 
konsumentów lub zasoby przetwarzane na 
złom powstające w procesie wytwarzania 
produktu, w tym materiały zbędne, 
przestarzałe, uszkodzone oraz 
zezłomowane, zawierające rafinowane lub 
przetworzone zasoby, które można 
ponownie wykorzystać przy wytwarzaniu 
dowolnego materiału. Minerały 
przetworzone częściowo, nieprzetworzone 
lub produkty wtórne wytworzone z innej 
rudy nie stanowią zasobów z odzysku;

Or. en
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Uzasadnienie

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Poprawka 173
Christofer Fjellner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) „metale poddane recyklingowi” 
oznaczają zregenerowane produkty 
przeznaczone dla użytkownika końcowego 
lub produkty poużytkowe lub 
zezłomowane metale przetworzone 
powstałe podczas wytwarzania produktów; 
„metale poddane recyklingowi" oznaczają 
nadmiarowe, zbędne, wadliwe i 
zezłomowane materiały metalowe, które 
zawierają metale rafinowane lub 
przetworzone nadające się do recyklingu 
w produkcji cyny, tantalu, wolframu lub 
złota; minerały częściowo przetworzone, 
nieprzetworzone lub produkty uboczne z 
innej rudy nie są metalami poddanymi 
recyklingowi;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego 
ryzyka, metale, co do których można zasadnie przyjąć, że zostały poddane recyklingowi, są 
wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 174
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „łańcuch dostaw minerałów” oznacza 
system działań, organizacji, podmiotów, 
technologii, informacji, zasobów i usług
uczestniczących w przemieszczaniu i 
przetwarzaniu minerałów od miejsca ich 
wydobycia do momentu ich włączenia do 
produktu końcowego;

c) „łańcuch dostaw zasobów” oznacza 
system działań, organizacji, podmiotów, 
technologii, informacji, zasobów i usług 
uczestniczących w przemieszczaniu i 
przetwarzaniu zasobów od miejsca ich 
pozyskania do momentu ich włączenia do 
produktu końcowego;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji zasobów w rozporządzeniu. Zob. 
nowa definicja „zasobu objętego zakresem rozporządzenia”.

Poprawka 175
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „łańcuch dostaw minerałów” oznacza 
system działań, organizacji, podmiotów, 
technologii, informacji, zasobów i usług 
uczestniczących w przemieszczaniu i 
przetwarzaniu minerałów od miejsca ich 
wydobycia do momentu ich włączenia do 
produktu końcowego;

c) „łańcuch dostaw zasobów” oznacza 
system działań, organizacji, podmiotów, 
technologii, informacji, zasobów i usług 
uczestniczących w przemieszczaniu i 
przetwarzaniu zasobów od miejsca ich 
pozyskania do momentu ich włączenia do 
produktu końcowego;

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji zasobów w rozporządzeniu. Zob. 
nowa definicja „zasobu objętego zakresem rozporządzenia”.

Poprawka 176
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „łańcuch dostaw minerałów” oznacza 
system działań, organizacji, podmiotów, 
technologii, informacji, zasobów i usług 
uczestniczących w przemieszczaniu i 
przetwarzaniu minerałów od miejsca ich 
wydobycia do momentu ich włączenia do 
produktu końcowego;

c) „łańcuch dostaw zasobów” oznacza 
system działań, organizacji, podmiotów, 
technologii, informacji, zasobów i usług 
uczestniczących w przemieszczaniu i 
przetwarzaniu zasobów objętych zakresem 
rozporządzenia od miejsca ich wydobycia 
do momentu ich włączenia do produktu 
końcowego; 

Or. en

Poprawka 177
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) „należyta staranność w łańcuchu 
dostaw” dotyczy obowiązków podmiotów 
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 
wysokiego ryzyka oraz publicznego 
przedstawiania sprawozdań na ten temat, 



PE546.838v01-00 114/351 AM\1051627PL.doc

PL

aby zapobiec negatywnym skutkom 
związanym z pozyskiwaniem lub je 
ograniczyć;

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie terminu „podmiot” odzwierciedla szersze ujęcie przedsiębiorstw, a ponadto 
pozwala dopilnować, by obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw 
spoczywały na wszystkich przedsiębiorstwach objętych zakresem rozporządzenia. Odniesienie 
do „upubliczniania” zostało uwzględnione w celu odzwierciedlenia obowiązków w zakresie 
sprawozdawczości zawartych już w niniejszych rozporządzeniu.

Poprawka 178
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) „należyta staranność w łańcuchu 
dostaw” dotyczy obowiązków podmiotów 
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 
wysokiego ryzyka oraz publicznego 
przedstawiania sprawozdań na ten temat, 
aby zapobiec negatywnym skutkom 
związanym z pozyskiwaniem lub je 
ograniczyć;

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie terminu „podmiot” odzwierciedla szersze ujęcie przedsiębiorstw, a ponadto 
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pozwala dopilnować, by obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw 
spoczywały na wszystkich przedsiębiorstwach objętych zakresem rozporządzenia. Odniesienie 
do „upubliczniania” zostało uwzględnione w celu odzwierciedlenia obowiązków w zakresie 
sprawozdawczości zawartych już w niniejszych rozporządzeniu.

Poprawka 179
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) „wzór polityki w zakresie łańcucha 
dostaw” oznacza wzór polityki w zakresie 
łańcucha dostaw określony w załączniku 
II do wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności;

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie odniesienia do wzoru polityki w zakresie łańcucha dostaw są odniesieniami do 
wzoru polityki określonego w wytycznych OECD dotyczących należytej staranności. 
Dodatkowe sformułowanie zawarte we wniosku Komisji jest zbędne i zostało usunięte.

Poprawka 180
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) „wzór polityki w zakresie łańcucha 
dostaw” oznacza wzór polityki w zakresie 
łańcucha dostaw określony w załączniku 
II do wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności;
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Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie odniesienia do wzoru polityki w zakresie łańcucha dostaw są odniesieniami do 
wzoru polityki określonego w wytycznych OECD dotyczących należytej staranności. 
Dodatkowe sformułowanie zawarte we wniosku Komisji jest zbędne i zostało usunięte.

Poprawka 181
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „łańcuch dowodowy lub system 
identyfikowalności łańcucha dostaw” 
oznacza zapis szeregu podmiotów, w 
których posiadaniu znajdują się minerały i 
metale podczas ich przemieszczania się w 
łańcuchu dostaw;

d) „łańcuch dowodowy lub system 
identyfikowalności łańcucha dostaw” 
oznacza system służący identyfikacji i 
rejestrowaniu szeregu podmiotów, w 
których posiadaniu znajdują się zasoby
podczas ich przemieszczania się w 
łańcuchu dostaw;

Or. en

Poprawka 182
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „łańcuch dowodowy lub system 
identyfikowalności łańcucha dostaw” 
oznacza zapis szeregu podmiotów, w 
których posiadaniu znajdują się minerały i 
metale podczas ich przemieszczania się w 
łańcuchu dostaw;

d) „łańcuch dowodowy lub system 
identyfikowalności łańcucha dostaw” 
oznacza system służący identyfikacji i 
rejestrowaniu szeregu podmiotów, w 
których posiadaniu znajdują się zasoby
podczas ich przemieszczania się w 
łańcuchu dostaw;
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Or. en

Poprawka 183
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „łańcuch dowodowy lub system 
identyfikowalności łańcucha dostaw” 
oznacza zapis szeregu podmiotów, w 
których posiadaniu znajdują się minerały i 
metale podczas ich przemieszczania się w 
łańcuchu dostaw;

d) „łańcuch dowodowy lub system 
identyfikowalności łańcucha dostaw” 
oznacza system służący identyfikacji i 
rejestrowaniu szeregu podmiotów, w 
których posiadaniu znajdują się zasoby
objęte zakresem rozporządzenia podczas 
ich przemieszczania się w łańcuchu 
dostaw;

Or. en

Poprawka 184
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) „plan zarządzania ryzykiem” oznacza 
pisemne odpowiedzi podmiotu na ryzyko w 
łańcuchu dostaw zidentyfikowane na 
podstawie art. 5 zgodnie z polityką tego 
podmiotu w zakresie łańcucha dostaw;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany odzwierciedlają szersze ujęcie przedsiębiorstw oraz wykorzystane w wytycznych 
OECD znaczenie terminu „plan zarządzania ryzykiem” (zob. etap 3, lit. B suplementu 
dotyczącego cyny, tantalu i wolframu).
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Poprawka 185
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) „plan zarządzania ryzykiem” oznacza 
pisemne odpowiedzi podmiotu na ryzyko w 
łańcuchu dostaw zidentyfikowane na 
podstawie art. 5 zgodnie z polityką tego 
podmiotu w zakresie łańcucha dostaw;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany odzwierciedlają szersze ujęcie przedsiębiorstw oraz wykorzystane w wytycznych 
OECD znaczenie terminu „plan zarządzania ryzykiem” (zob. etap 3, lit. B suplementu 
dotyczącego cyny, tantalu i wolframu).

Poprawka 186
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

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 

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 oraz 
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naruszenia praw człowieka; naruszenia praw kobiet i praw dzieci;

Or. en

Poprawka 187
Paul Rübig, Othmar Karas

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 
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; Komisja 
podejmie decyzję odnośnie wykazu 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka po 
konsultacjach komisji składającej się z 
przedstawicieli państw członkowskich i 
branży;

Or. en

Poprawka 188
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

e) „obszary dotknięte konfliktami i obszary 
wysokiego ryzyka” oznaczają obszary, na 
których występuje konflikt zbrojny,
zakrojone na szeroką skalę akty przemocy 
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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;

lub inne ryzyko wyrządzenia szkody 
ludziom, oraz – dla tych celów – uznaje 
się, że:

(i) konflikt zbrojny może przybrać 
rozmaite formy, takie jak konflikt o 
międzynarodowym charakterze lub 
konflikt niemający charakteru 
międzynarodowego, w którym mogą brać 
udział dwa państwa lub większa ich liczba, 
albo może polegać na prowadzeniu wojny 
o wyzwolenie, powstań, wojen domowych 
itp.; oraz

(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;

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania spójności z normami międzynarodowymi wprowadzone zmiany 
odzwierciedlają definicję „obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka” 
stosowaną w wytycznych OECD dotyczących należytej staranności.

Poprawka 189
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e
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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, na 
których występuje konflikt zbrojny, 
zakrojone na szeroką skalę akty przemocy 
lub inne ryzyko wyrządzenia szkody 
ludziom, oraz – dla tych celów – uznaje 
się, że:

Or. en

Poprawka 190
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

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 
znajdujące się w stanie konfliktu 
zbrojnego, niestabilne obszary 
pokonfliktowe, jak również obszary, gdzie
zarządzanie i bezpieczeństwo nie istnieją, 
takie jak państwa upadłe, charakteryzujące 
się powszechnymi i regularnymi 
przypadkami naruszeń praw człowieka, 
zapisanych w prawie międzynarodowym;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję definicja jest mało precyzyjna i może być źródłem niepewności 
podczas wdrażania. Dlatego też sugeruje się w celu zapewnienia jasności prawa zmienienie 
tej definicji.
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Poprawka 191
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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, na 
których występuje konflikt zbrojny,
zakrojone na szeroką skalę akty przemocy 
lub inne ryzyko wyrządzenia szkody 
ludziom, oraz – dla tych celów – uznaje 
się, że:

(i) konflikt zbrojny może przybrać 
rozmaite formy, takie jak konflikt o 
międzynarodowym charakterze lub 
konflikt niemający charakteru 
międzynarodowego, w którym mogą brać 
udział dwa państwa lub większa ich liczba, 
albo może polegać na prowadzeniu wojny 
o wyzwolenie, powstań, wojen domowych 
itp.; oraz

(ii) obszary wysokiego ryzyka mogą 
obejmować obszary niestabilne politycznie 
lub obszary, na których występują 
represje, słabość instytucjonalna, brak 
bezpieczeństwa, niewydolność 
infrastruktury cywilnej i powszechna 
przemoc, przy czym obie grupy obszarów 
często charakteryzują się powszechnymi 
przypadkami naruszeń praw człowieka i 
prawa krajowego lub międzynarodowego;

Or. en
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Uzasadnienie

Dla zachowania spójności z normami międzynarodowymi wprowadzone zmiany 
odzwierciedlają definicję „obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka” 
stosowaną w wytycznych OECD dotyczących należytej staranności.

Poprawka 192
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE 
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) konflikt zbrojny może przybrać 
rozmaite formy, takie jak konflikt o 
międzynarodowym charakterze lub 
konflikt niemający charakteru 
międzynarodowego, w którym mogą brać 
udział dwa państwa lub większa ich liczba, 
albo może polegać na prowadzeniu wojny 
o wyzwolenie, powstań, wojen domowych 
itp.; oraz

Or. en

Poprawka 193
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE 
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – podpunkt ii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) obszary wysokiego ryzyka mogą 
obejmować obszary niestabilne politycznie 
lub obszary, na których występują 
represje, słabość instytucjonalna, brak 
bezpieczeństwa, niewydolność 
infrastruktury cywilnej i powszechna 
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przemoc, przy czym obie grupy obszarów 
często charakteryzują się powszechnymi 
przypadkami naruszeń praw człowieka i 
prawa krajowego lub międzynarodowego;

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania spójności z normami międzynarodowymi wprowadzone zmiany 
odzwierciedlają definicję „obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka” 
stosowaną w wytycznych OECD dotyczących należytej staranności.

Poprawka 194
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „niższy szczebel łańcucha dostaw” 
oznacza część łańcucha dostaw metali od 
hut lub rafinerii do końcowego 
przeznaczenia;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza definicja jest zbędna w świetle szerszego zakresu definicji zasobów. Wiele 
minerałów i innych zasobów podsycających finansowanie konfliktu i naruszeń praw człowieka 
nie podlega wytapianiu ani rafinowaniu (np. węgiel). W stosownych przypadkach wąskie 
gardła łańcucha dostaw, takie jak huty i rafinerie, są natomiast określane jako: „podmioty 
określone w załączniku II” i „osoby określone w załączniku II”. Zob. uwagi dotyczące tych 
definicji.

Poprawka 195
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE 
Judith Sargentini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „niższy szczebel łańcucha dostaw” 
oznacza część łańcucha dostaw metali od 
hut lub rafinerii do końcowego 
przeznaczenia;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza definicja jest zbędna w świetle szerszego zakresu definicji zasobów. Wiele 
minerałów i innych zasobów podsycających finansowanie konfliktu i naruszeń praw człowieka 
nie podlega wytapianiu ani rafinowaniu (np. węgiel). W stosownych przypadkach wąskie 
gardła łańcucha dostaw, takie jak huty i rafinerie, są natomiast określane jako: „podmioty 
określone w załączniku II” i „osoby określone w załączniku II”. Zob. uwagi dotyczące tych 
definicji.

Poprawka 196
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „niższy szczebel łańcucha dostaw” 
oznacza część łańcucha dostaw metali od 
hut lub rafinerii do końcowego 
przeznaczenia;

f) „niższy szczebel łańcucha dostaw” 
oznacza część łańcucha dostaw zasobów od 
wąskich gardeł w zakresie przetwarzania i 
identyfikowalności do końcowego 
przeznaczenia;

Or. en

Poprawka 197
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera g
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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;

skreślona

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

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza definicja nie jest już potrzebna ze względu na wprowadzenie i stosowanie terminów 
„podmiot” i „wprowadzanie do obrotu”. Te dwa terminy wspólnie skutecznie zastępują 
pojęcie „importera”, stanowiąc punkt aktywacji obowiązków zawartych w niniejszym 
rozporządzeniu.

Poprawka 198
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – 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;

skreślona

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

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza definicja nie jest już potrzebna ze względu na wprowadzenie i stosowanie terminów 
„podmiot” i „wprowadzanie do obrotu”. Te dwa terminy wspólnie skutecznie zastępują 
pojęcie „importera”, stanowiąc punkt aktywacji obowiązków zawartych w niniejszym 
rozporządzeniu.

Poprawka 199
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – 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) „podmiot” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która po raz pierwszy wprowadza 
na rynek produkty objęte zakresem 
rozporządzenia;

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

Or. en

Poprawka 200
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 - litera g
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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 2913/9213;

g) „importer” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną zgłaszającą minerały lub metale, 
jak również części towarów zawierające 
minerały lub metale objęte zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia w 
celu dopuszczenia do swobodnego obrotu 
w rozumieniu art. 79 rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2913/9213;

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

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

Or. de

Poprawka 201
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – 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) „podmiot na niższym szczeblu łańcucha 
dostaw” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która po raz pierwszy wprowadza 
na rynek wewnętrzny jakiekolwiek 
produkty obejmujące lub zawierające 
zasoby objęte zakresem rozporządzenia do 
celów dystrybucji lub wykorzystania w 
ramach działalności handlowej;

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

Or. en
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Uzasadnienie

Theuse of the well-defined term ‘operator’ in conjunction with the term ‘firstplacing on the 
market’ broadens the scope of companies subject to obligations contained in this regulation. 
Placing on the market’ differs fromimportation in the very important way that products newly 
manufactured in theEuropean Union and then marketed on the internal market, are also 
‘firstplaced’. At the same time the definition ensures that not every companythat sells 
products containing covered resources are subject to due diligenceobligation. The relevant 
criteria is the action of first placing on the internal market. This ensures that obligations are 
confined to companies that make supply decisions with a certain degree of power and 
influence over the upstreamsupply chain. Small corner shops selling headphones and other 
equipment afterpurchasing them from an EU based company, for instance, would not be 
covered.

Poprawka 202
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – 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) „podmiot” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która po raz pierwszy wprowadza 
na rynek minerały lub metale objęte 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia;

ga) „wprowadzenie na rynek” oznacza 
dostarczenie odpłatnie lub nieodpłatnie –
dowolnym sposobem i niezależnie od 
stosowanej techniki sprzedaży –
produktów po raz pierwszy na rynek 
wewnętrzny do celów dystrybucji lub 
wykorzystania w ramach działalności 
handlowej, w tym dostarczenie z 
wykorzystaniem środków porozumiewania 
się na odległość, zgodnie z definicją 
zawartą w dyrektywie 97/7/WE; 
„wprowadzenie na rynek” obejmuje 
również dostarczenie na rynek 
wewnętrzny produktów pochodnych 
otrzymanych z minerałów lub metali 
objętych zakresem stosowania niniejszego
rozporządzenia już wprowadzonych do 
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obrotu na rynku wewnętrznym;

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

Or. en

Poprawka 203
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – 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 mającą miejsce zamieszkania lub 
siedzibę w Unii, w której imieniu 
dokonuje się zgłoszenia celnego 
(zarejestrowany importer) o fizycznym 
wprowadzeniu na obszar celny Unii 
minerałów lub metalu objętych 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 
2913/92 z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).

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

Or. en

Poprawka 204
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 - ustęp 1 - litera g a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „metale poddane recyklingowi” 
oznaczają zregenerowane produkty 
przeznaczone dla użytkownika końcowego 
lub produkty poużytkowe bądź
zezłomowane metale przetworzone 
powstałe podczas wytwarzania produktów. 
Metale poddane recyklingowi obejmują 
materiały metaliczne, które są zbędne, 
przestarzałe, uszkodzone oraz 
zezłomowane, zawierające metale 
rafinowane lub przetworzone, które mogą 
być poddawane recyklingowi na cele 
produkcji cyny, tantalu, wolframu i złota. 
Minerały częściowo przetworzone, 
nieprzetworzone lub produkty stanowiące 
produkt uboczny z innej rudy nie są 
metalami poddanymi recyklingowi;

Or. it

Poprawka 205
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „produkty objęte zakresem 
rozporządzenia” oznaczają wszystkie 
zasoby objęte zakresem rozporządzenia 
oraz produkty obejmujące lub zawierające 
zasoby objęte zakresem rozporządzenia 
[uwaga: definicja znajduje się w 
komentarzach poniżej];

Or. en

Poprawka 206
Ramon Tremosa i Balcells
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) „wprowadzenie na rynek” oznacza 
dostarczenie odpłatnie lub nieodpłatnie –
dowolnym sposobem i niezależnie od 
stosowanej techniki sprzedaży –
produktów po raz pierwszy na rynek 
wewnętrzny do celów dystrybucji lub 
wykorzystania w ramach działalności 
handlowej, w tym dostarczenie z 
wykorzystaniem środków porozumiewania 
się na odległość, zgodnie z definicją 
zawartą w dyrektywie 97/7/WE; 
„wprowadzenie na rynek” obejmuje 
również dostarczenie na rynek 
wewnętrzny produktów pochodnych 
otrzymanych z produktów objętych 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia już wprowadzonych do 
obrotu na rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 207
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – 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;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcia „odpowiedzialnego importera” i „certyfikacji własnej” są zbędne, jeżeli 
przedsiębiorstwa podlegają wymogom o charakterze obowiązkowym.
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Poprawka 208
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – 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;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcia „odpowiedzialnego importera” i „certyfikacji własnej” są zbędne, jeżeli 
przedsiębiorstwa podlegają wymogom o charakterze obowiązkowym.

Poprawka 209
Joachim Schuster

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;

skreślona

Or. de

Poprawka 210
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – 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, który decyduje się na zgłoszenie 
własne zgodnie z zasadami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu;

Or. en

Uzasadnienie

Do celów niniejszego rozporządzenia termin „zgłoszenie własne” jest bardziej odpowiedni 
niż „certyfikacja własna”.

Poprawka 211
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – 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) „wyższy szczebel łańcucha dostaw” 
oznacza część łańcucha dostaw zasobów 
naturalnych od miejsc ich pozyskania do
końcowych wąskich gardeł w zakresie 
przetwarzania i identyfikowalności;

Or. en

Poprawka 212
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „odpowiedzialny importer” oznacza 
importera, który decyduje się na 

h) „odpowiedzialny podmiot” oznacza 
podmiot, który dokonuje certyfikacji 
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certyfikację własną zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu;

własnej zgodnie z zasadami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu;

Or. en

Poprawka 213
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „certyfikacja własna” oznacza złożenie 
oświadczenia o wypełnianiu obowiązków 
w odniesieniu do systemów zarządzania, 
zarządzania ryzykiem, audytu 
przeprowadzanego przez podmiot 
zewnętrzny i ujawniania informacji 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Definicja certyfikacji własnej jest obecnie zbędna.

Poprawka 214
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „certyfikacja własna” oznacza złożenie 
oświadczenia o wypełnianiu obowiązków 
w odniesieniu do systemów zarządzania, 
zarządzania ryzykiem, audytu 
przeprowadzanego przez podmiot 
zewnętrzny i ujawniania informacji 

skreślona
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zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja certyfikacji własnej jest obecnie zbędna.

Poprawka 215
Joachim Schuster

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, 
zarządzania ryzykiem, audytu 
przeprowadzanego przez podmiot 
zewnętrzny i ujawniania informacji 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

skreślona

Or. de

Poprawka 216
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „certyfikacja własna” oznacza złożenie 
oświadczenia o wypełnianiu obowiązków 
w odniesieniu do systemów zarządzania, 
zarządzania ryzykiem, audytu 
przeprowadzanego przez podmiot 
zewnętrzny i ujawniania informacji 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

i) „zgłoszenie własne” oznacza złożenie 
oświadczenia o wypełnianiu obowiązków 
w odniesieniu do systemów zarządzania, 
zarządzania ryzykiem, audytu 
przeprowadzanego przez podmiot 
zewnętrzny i ujawniania informacji 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
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Or. en

Uzasadnienie

Do celów niniejszego rozporządzenia termin „zgłoszenie własne” jest bardziej odpowiedni 
niż „certyfikacja własna”.

Poprawka 217
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „certyfikacja własna” oznacza złożenie 
oświadczenia o wypełnianiu obowiązków 
w odniesieniu do systemów zarządzania, 
zarządzania ryzykiem, audytu 
przeprowadzanego przez podmiot 
zewnętrzny i ujawniania informacji 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

i) „osoba na wyższym szczeblu łańcucha 
dostaw” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną działającą w wąskim gardle w 
zakresie przetwarzania i 
identyfikowalności w obrębie łańcucha 
dostaw zasobów, taką jak huta, rafineria 
lub giełda surowców;

Or. en

Uzasadnienie

W wytycznych OECD najważniejsze obowiązki w zakresie należytej staranności są nakładane 
na tak zwane wąskie gardła, takie jak huty, rafinerie itp. Rzeczona definicja obejmuje te 
przedsiębiorstwa działające w wąskich gardłach w ujęciu globalnym. Z kolei zaprezentowana 
poniżej definicja podmiotu na wyższym szczeblu łańcucha dostaw odnosi się do tych 
przedsiębiorstw w przypadku, gdy dokonują one przywozu do UE. We wniosku Komisji 
wszystkich importerów surowców traktowano w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy 
stanowili oni wąskie gardła, czy byli po prostu handlowcami. Stwarza to ryzyko traktowania 
niektórych przedsiębiorstw na niższym szczeblu łańcucha dostaw jako przedsiębiorstw na 
wyższym szczeblu łańcucha dostaw.

Poprawka 218
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „certyfikacja własna” oznacza złożenie 
oświadczenia o wypełnianiu obowiązków 
w odniesieniu do systemów zarządzania, 
zarządzania ryzykiem, audytu 
przeprowadzanego przez podmiot
zewnętrzny i ujawniania informacji 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

i) „certyfikacja własna” oznacza złożenie 
oświadczenia o wypełnianiu obowiązków 
w odniesieniu do systemów zarządzania, 
zarządzania ryzykiem, oceny zgodności 
przeprowadzanej przez podmiot 
zewnętrzny i ujawniania informacji 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces legislacyjny w tej poprawce wprowadza się zaproponowaną przez 
Holandię koncepcję, która obecnie jest przedmiotem dyskusji w Radzie. Poprawka niniejsza 
została zgłoszona, aby zawczasu umożliwić tej Izbie omówienie tej propozycji i zajęcie 
stanowiska.

Poprawka 219
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) „podmiot na wyższym szczeblu 
łańcucha dostaw” oznacza osobę na 
wyższym szczeblu łańcucha dostaw, która 
po raz pierwszy wprowadza na rynek 
wewnętrzny jakikolwiek zasób objęty 
zakresem rozporządzenia do celów 
dystrybucji lub wykorzystania w ramach 
działalności handlowej;

Or. en
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Poprawka 220
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) „mechanizm dotyczący rozpatrywania 
skarg” oznacza mechanizm wczesnego 
ostrzegania w związku z wiedzą o ryzyku 
umożliwiający każdej zainteresowanej 
stronie lub osobie zgłaszającej przypadki 
naruszenia wyrażenie obaw dotyczących 
okoliczności wydobycia minerałów, handlu 
nimi, ich transportu i wywozu na 
obszarach dotkniętych konfliktami i 
obszarach wysokiego ryzyka;

j) „mechanizm dotyczący rozpatrywania 
skarg” oznacza mechanizm wczesnego 
ostrzegania w związku z wiedzą o ryzyku 
umożliwiający każdej zainteresowanej 
stronie lub osobie zgłaszającej przypadki 
naruszenia wyrażenie obaw dotyczących 
okoliczności pozyskiwania zasobów, 
handlu nimi, ich transportu i wywozu w 
odniesieniu do zasobów pochodzących z 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze zmiany odzwierciedlają szersze ujęcie zasobów w rozporządzeniu.

Poprawka 221
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) „mechanizm dotyczący rozpatrywania 
skarg” oznacza mechanizm wczesnego 
ostrzegania w związku z wiedzą o ryzyku 
umożliwiający każdej zainteresowanej 
stronie lub osobie zgłaszającej przypadki 
naruszenia wyrażenie obaw dotyczących 
okoliczności wydobycia minerałów, handlu 
nimi, ich transportu i wywozu na obszarach 
dotkniętych konfliktami i obszarach 

j) „mechanizm dotyczący rozpatrywania 
skarg” oznacza mechanizm wczesnego 
ostrzegania w związku z wiedzą o ryzyku 
umożliwiający każdej zainteresowanej 
stronie lub osobie zgłaszającej przypadki 
naruszenia wyrażenie obaw dotyczących 
okoliczności pozyskiwania zasobów, 
handlu nimi, ich transportu i wywozu w 
odniesieniu do zasobów pochodzących z 
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wysokiego ryzyka; obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze zmiany odzwierciedlają szersze ujęcie zasobów w rozporządzeniu.

Poprawka 222
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) „mechanizm dotyczący rozpatrywania 
skarg” oznacza mechanizm wczesnego 
ostrzegania w związku z wiedzą o ryzyku 
umożliwiający każdej zainteresowanej 
stronie lub osobie zgłaszającej przypadki 
naruszenia wyrażenie obaw dotyczących 
okoliczności wydobycia minerałów, 
handlu nimi, ich transportu i wywozu na 
obszarach dotkniętych konfliktami i 
obszarach wysokiego ryzyka;

j) „mechanizm dotyczący rozpatrywania 
skarg” oznacza mechanizm wczesnego 
ostrzegania w związku z wiedzą o ryzyku 
umożliwiający każdej zainteresowanej 
stronie lub osobie zgłaszającej przypadki 
naruszenia wyrażenie obaw dotyczących 
okoliczności wydobycia zasobów, handlu 
nimi, ich transportu i wywozu w 
odniesieniu do zasobów pochodzących z 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka;

Or. en

Poprawka 223
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) „podmiot określony w załączniku II” 
oznacza każdy podmiot wskazany w 
załączniku II;
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Or. en

Uzasadnienie

We wniosku skupiono się wyłącznie na hutach i rafineriach. W celu zapewnienia tego, że 
zawarte w niniejszym rozporządzeniu obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu 
dostaw mogą w sposób skuteczny funkcjonować także w odniesieniu do łańcuchów dostaw, w 
których wąskimi gardłami nie są huty ani rafinerie, konieczne jest umożliwienie 
uwzględnienia nowych podmiotów działających w wąskich gardłach, gdy staną się one 
dostępne. Z tego powodu niniejsza poprawka odnosi się do ich wykazu znajdującego się w 
załączniku (załącznik II) i nazywa je podmiotami określonymi w załączniku II.

Poprawka 224
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) „podmiot określony w załączniku II” 
oznacza każdy podmiot wskazany w 
załączniku II;

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku skupiono się wyłącznie na hutach i rafineriach. W celu dopilnowania tego, by
zawarte w niniejszym rozporządzeniu obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu 
dostaw mogły w sposób skuteczny funkcjonować także w odniesieniu do łańcuchów dostaw, w 
których wąskimi gardłami nie są huty ani rafinerie, konieczne jest umożliwienie 
uwzględnienia nowych podmiotów działających w wąskich gardłach, gdy staną się one 
dostępne. Z tego powodu niniejsza poprawka odnosi się do ich wykazu znajdującego się w 
załączniku (załącznik II) i nazywa je podmiotami określonymi w załączniku II.

Poprawka 225
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera j b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) „osoba określona w załączniku II” 
oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną 
wskazaną w załączniku II;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja ta obejmuje wszystkie osoby stanowiące wąskie gardła w łańcuchach dostaw 
zasobów objętych zakresem rozporządzenia. W zakres tej definicji wchodzą działające na 
całym świecie huty, rafinerie i inne wąskie gardła w łańcuchu dostaw wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku II. Definicja ta różni się od definicji „podmiotów określonych w 
załączniku II”. Na mocy tej definicji można zapewnić to, że pewne obowiązki na niższym 
szczeblu łańcucha dostaw dotyczą wszystkich osób określonych w załączniku II, które działają 
na szczeblu globalnym. Obowiązki te wymagają ogólnoświatowej identyfikacji wszystkich 
osób określonych w załączniku II, a nie tylko osób mających siedzibę w UE.

Poprawka 226
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) „osoba określona w załączniku Ia” 
oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną 
wskazaną w załączniku Ia;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja ta obejmuje wszystkie osoby stanowiące wąskie gardła w łańcuchach dostaw 
zasobów objętych zakresem rozporządzenia. W zakres tej definicji wchodzą działające na 
całym świecie huty, rafinerie i inne wąskie gardła w łańcuchu dostaw wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku Ia. Definicja ta różni się od definicji „podmiotów określonych 
w załączniku Ia”. Na mocy tej definicji można zapewnić to, że pewne obowiązki na niższym 
szczeblu łańcucha dostaw dotyczą wszystkich osób określonych w załączniku Ia, które 
działają na szczeblu globalnym. Obowiązki te wymagają ogólnoświatowej identyfikacji 
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wszystkich osób określonych w załączniku Ia, a nie tylko osób mających siedzibę na obszarze 
UE.

Poprawka 227
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera j c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jc) „odpowiedzialna osoba określona w 
załączniku II” oznacza każdą osobę 
określoną w załączniku II, która 
przestrzega niniejszego rozporządzenia 
lub wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności oraz która 
przedstawiła organowi państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 7 ust. 3 lub 
art. 7 ust. 7 sprawozdania z audytów, jak 
określono w art. 6;

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie odniesienia do „odpowiedzialnych hut i rafinerii” zostały zastąpione terminem 
„odpowiedzialna(-e) osoba(-y) określona(-e) w załączniku II”. Zob. komentarze dotyczące 
„odpowiedzialnej osoby określonej w załączniku II” oraz art. 8 poniżej.

Poprawka 228
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera j c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jc) „odpowiedzialna osoba określona w 
załączniku Ia” oznacza każdą osobę 
określoną w załączniku Ia, która 
przestrzega niniejszego rozporządzenia 
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lub wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności oraz która 
przedstawiła organowi państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 7 ust. 3 lub 
art. 7 ust. 6 lit. a) sprawozdania z 
audytów, jak określono w art. 6;

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie odniesienia do „odpowiedzialnych hut i rafinerii” zostały zastąpione terminem 
„odpowiedzialna(-e) osoba(-y) określona(-e) w załączniku Ia”. Zob. komentarze dotyczące 
„odpowiedzialnej osoby określonej w załączniku Ia” oraz art. 8 poniżej.

Poprawka 229
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera j d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jd) „tajemnica handlowa i inne kwestie 
związane z konkurencją” oznaczają 
informacje o cenach i powiązaniach 
między dostawcami, bez uszczerbku dla 
wypracowanej w przyszłości i podlegającej 
ewolucji interpretacji;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zdefiniować ten termin, aby uniknąć niepewności prawa. Podana definicja została 
zaczerpnięta z wytycznych OECD dotyczących należytej staranności.

Poprawka 230
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera j d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jd) „tajemnica handlowa i inne kwestie 
związane z konkurencją” oznaczają 
informacje o cenach i powiązaniach 
między dostawcami, bez uszczerbku dla 
wypracowanej w przyszłości i podlegającej 
ewolucji interpretacji;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zdefiniować ten termin, aby uniknąć niepewności prawa. Podana definicja została 
zaczerpnięta z wytycznych OECD dotyczących należytej staranności.

Poprawka 231
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „wzór polityki w zakresie łańcucha 
dostaw” jest zgodny z załącznikiem II do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności określającym ryzyko 
wystąpienia znacznych negatywnych 
skutków, które mogą być związane z 
wydobyciem minerałów, handlem nimi, 
ich transportem i wywozem z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca ze zmiany kolejności.
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Poprawka 232
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „wzór polityki w zakresie łańcucha 
dostaw” jest zgodny z załącznikiem II do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności określającym ryzyko 
wystąpienia znacznych negatywnych 
skutków, które mogą być związane z 
wydobyciem minerałów, handlem nimi, 
ich transportem i wywozem z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca ze zmiany kolejności.

Poprawka 233
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „wzór polityki w zakresie łańcucha 
dostaw” jest zgodny z załącznikiem II do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności określającym ryzyko 
wystąpienia znacznych negatywnych 
skutków, które mogą być związane z 
wydobyciem minerałów, handlem nimi, 
ich transportem i wywozem z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 

k) „wzór polityki w zakresie łańcucha 
dostaw” oznacza wzór polityki w zakresie 
łańcucha dostaw określony w załączniku
II do wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności;
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wysokiego ryzyka;

Or. en

Poprawka 234
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „plan zarządzania ryzykiem” oznacza 
pisemną odpowiedź importerów na ryzyko 
w łańcuchu dostaw zidentyfikowane na 
podstawie załącznika III do wytycznych 
OECD dotyczących należytej 
staranności14;

skreślona

__________________
14 Wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności w zakresie odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka OECD: wydanie drugie, 
OECD Publishing (OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca ze zmiany kolejności.

Poprawka 235
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera l
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „plan zarządzania ryzykiem” oznacza 
pisemną odpowiedź importerów na ryzyko 
w łańcuchu dostaw zidentyfikowane na 
podstawie załącznika III do wytycznych 
OECD dotyczących należytej 
staranności14;

skreślona

__________________
14 Wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności w zakresie odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka OECD: wydanie drugie, 
OECD Publishing (OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca ze zmiany kolejności.

Poprawka 236
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „plan zarządzania ryzykiem” oznacza 
pisemną odpowiedź importerów na ryzyko 
w łańcuchu dostaw zidentyfikowane na 
podstawie załącznika III do wytycznych 
OECD dotyczących należytej 
staranności14;

l) „plan zarządzania ryzykiem” oznacza 
pisemną odpowiedź podmiotów na ryzyko 
w łańcuchu dostaw zidentyfikowane na 
podstawie art. 5 lit. a), zgodnie z 
załącznikiem III do wytycznych OECD 
dotyczących należytej staranności14;

__________________ __________________
14 Wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności w zakresie odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów 

14 Wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności w zakresie odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów 
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dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka OECD: wydanie drugie, 
OECD Publishing (OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka OECD: wydanie drugie, 
OECD Publishing (OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Poprawka 237
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „plan zarządzania ryzykiem” oznacza 
pisemną odpowiedź importerów na ryzyko 
w łańcuchu dostaw zidentyfikowane na 
podstawie załącznika III do wytycznych 
OECD dotyczących należytej 
staranności14;

l) „plan zarządzania ryzykiem” oznacza 
pisemną odpowiedź podmiotów na ryzyko 
w łańcuchu dostaw zidentyfikowane na 
podstawie załącznika III do wytycznych 
OECD dotyczących należytej 
staranności14;

__________________ __________________
14 Wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności w zakresie odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka OECD: wydanie drugie, 
OECD Publishing (OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

14 Wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności w zakresie odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka OECD: wydanie drugie, 
OECD Publishing (OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Poprawka 238
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) „wyższy szczebel łańcucha dostaw” skreślona
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oznacza część łańcucha dostaw minerałów 
od miejsca wydobycia do hut lub rafinerii 
włącznie;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza definicja jest zbędna w świetle szerszego zakresu definicji zasobów. Wiele 
minerałów i innych zasobów, które służą do finansowania konfliktów i przyczyniają się do 
nadużyć w dziedzinie praw człowieka, nie jest przetwarzanych w hutach ani rafineriach (np. 
węgiel). W stosownych przypadkach wąskie gardła łańcucha dostaw, takie jak huty i rafinerie, 
są natomiast określane jako: „podmioty określone w załączniku II” i „osoby określone w 
załączniku II”.

Poprawka 239
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) „wyższy szczebel łańcucha dostaw” 
oznacza część łańcucha dostaw minerałów 
od miejsca wydobycia do hut lub rafinerii 
włącznie;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza definicja jest zbędna w świetle szerszego zakresu definicji zasobów. Wiele 
minerałów i innych zasobów, które służą do finansowania konfliktów i przyczyniają się do 
nadużyć w dziedzinie praw człowieka, nie jest przetwarzanych w hutach ani rafineriach (np. 
węgiel). W stosownych przypadkach wąskie gardła łańcucha dostaw, takie jak huty i rafinerie, 
są natomiast określane jako: „podmioty określone w załączniku Ia” i „osoby określone w 
załączniku Ia”.

Poprawka 240
Joachim Schuster
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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 
dotkniętymi konfliktami i obszarami 
wysokiego ryzyka, aby zapobiec 
negatywnym skutkom związanym z 
pozyskiwaniem lub je ograniczyć;

o) „należyta staranność w łańcuchu 
dostaw” dotyczy obowiązków importerów 
cyny, tantalu i wolframu, ich rud, oraz 
złota w odniesieniu do ich systemów 
zarządzania, zarządzania ryzykiem, audytu 
przeprowadzanego przez podmiot 
zewnętrzny i przekazywania informacji 
właściwym organom państw 
członkowskich w celu identyfikacji i 
eliminowania faktycznego i możliwego 
ryzyka związanego z obszarami 
dotkniętymi konfliktami i obszarami 
wysokiego ryzyka, aby zapobiec 
negatywnym skutkom związanym z 
pozyskiwaniem lub je ograniczyć;

Or. de

Poprawka 241
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – 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 
dotkniętymi konfliktami i obszarami 
wysokiego ryzyka, aby zapobiec 
negatywnym skutkom związanym z 

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

Or. en

Poprawka 242
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – 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 
dotkniętymi konfliktami i obszarami 
wysokiego ryzyka, aby zapobiec 
negatywnym skutkom związanym z 
pozyskiwaniem lub je ograniczyć;

o) „należyta staranność w łańcuchu 
dostaw” dotyczy obowiązków 
odpowiedzialnych podmiotów 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 
dotkniętymi konfliktami i obszarami 
wysokiego ryzyka, aby zapobiec 
negatywnym skutkom związanym z 
pozyskiwaniem lub je ograniczyć; 
„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 
dotkniętymi konfliktami i obszarami 
wysokiego ryzyka, aby zapobiec 
negatywnym skutkom związanym z 
pozyskiwaniem lub je ograniczyć;

Or. en
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Poprawka 243
Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) „odpowiedzialne huty lub rafinerie” 
oznaczają huty lub rafinerie w łańcuchu 
dostaw odpowiedzialnego importera;

p) „huty lub rafinerie” oznaczają wszystkie
huty lub rafinerie w łańcuchu dostaw 
odpowiedzialnego importera;

Or. fr

Uzasadnienie

Europejskie huty i rafinerie mają obowiązek stosowania przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 244
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) „odpowiedzialne huty lub rafinerie” 
oznaczają huty lub rafinerie w łańcuchu 
dostaw odpowiedzialnego importera;

p) „odpowiedzialna osoba na wyższym 
szczeblu łańcucha dostaw” oznacza każdą 
osobę na wyższym szczeblu łańcucha 
dostaw, która przestrzega niniejszego 
rozporządzenia lub wytycznych OECD 
dotyczących należytej staranności oraz 
która przedstawiła zgodnie z art. 7 ust. 3 
lub art. 7 ust. 7 sprawozdania z audytów;

Or. en

Poprawka 245
Pablo Zalba Bidegain
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) „odpowiedzialne huty lub rafinerie” 
oznaczają huty lub rafinerie w łańcuchu 
dostaw odpowiedzialnego importera;

p) „odpowiedzialne huty lub rafinerie” 
oznaczają huty lub rafinerie w łańcuchu 
dostaw odpowiedzialnego podmiotu;

Or. en

Poprawka 246
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 - ustęp 1 - litera p a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pa) „mikroprzedsiębiorstwa“ oznaczają 
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej 
niż 10 osób oraz których roczny obrót lub 
całkowity bilans roczny nie przekracza 2 
milionów euro na mocy zalecenia Komisji 
2003/361/WE1a;

_______________
1a Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. w sprawie definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 
20.5.2003, s. 36).

Or. it

Poprawka 247
Paul Rübig, Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera q

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) „właściwe organy państw q) „ogólnounijny właściwy organ” 
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członkowskich” oznaczają wyznaczony 
organ lub wyznaczone organy posiadające
kompetencje kontrolne i wiedzę w 
odniesieniu do surowców i procesów 
przemysłowych.

oznacza wyznaczony ogólnounijny organ
posiadający kompetencje kontrolne i 
wiedzę w odniesieniu do surowców i 
procesów przemysłowych.

Or. en

Poprawka 248
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera q

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) „właściwe organy państw 
członkowskich” oznaczają wyznaczony 
organ lub wyznaczone organy posiadające 
kompetencje kontrolne i wiedzę w 
odniesieniu do surowców i procesów 
przemysłowych.

q) „właściwe organy państw 
członkowskich” oznaczają wyznaczony 
organ lub wyznaczone organy posiadające 
kompetencje kontrolne i wiedzę w 
odniesieniu do surowców i procesów 
przemysłowych oraz praw człowieka, w 
tym w odniesieniu do znaczenia ochrony 
życia kobiet i dzieci na obszarach 
dotkniętych konfliktami i obszarach 
wysokiego ryzyka.

Or. en

Poprawka 249
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera q

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) „właściwe organy państw 
członkowskich” oznaczają wyznaczony 
organ lub wyznaczone organy posiadające 
kompetencje kontrolne i wiedzę w 
odniesieniu do surowców i procesów 
przemysłowych.

q) „właściwe organy państw 
członkowskich” oznaczają wyznaczony 
organ lub wyznaczone organy posiadające 
kompetencje kontrolne i dochodzeniowe 
oraz wiedzę w odniesieniu do surowców i 
procesów przemysłowych.
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Or. en

Poprawka 250
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera q

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) „właściwe organy państw 
członkowskich” oznaczają wyznaczony 
organ lub wyznaczone organy posiadające 
kompetencje kontrolne i wiedzę w 
odniesieniu do surowców i procesów 
przemysłowych.

q) „właściwe organy państw 
członkowskich” oznaczają wyznaczony 
organ lub wyznaczone organy posiadające 
kompetencje kontrolne i dochodzeniowe 
oraz wiedzę w odniesieniu do surowców i 
procesów przemysłowych.

Or. en

Poprawka 251
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 - litera q

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) „właściwe organy państw 
członkowskich” oznaczają wyznaczony 
organ lub wyznaczone organy posiadające 
kompetencje kontrolne i wiedzę w 
odniesieniu do surowców i procesów 
przemysłowych.

q) „właściwe organy państw 
członkowskich” oznaczają wyznaczone 
organy, którym należy przedłożyć dowód 
spełniania przez importerów wymogów 
określonych w rozporządzeniu.

Or. de

Poprawka 252
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera q a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

qa) „tajemnica handlowa i inne kwestie 
związane z konkurencją” oznaczają 
informacje o cenach i powiązaniach 
między dostawcami, bez uszczerbku dla 
wypracowanej w przyszłości i podlegającej 
ewolucji interpretacji; wszelkie informacje 
będą ujawniane, po jego utworzeniu, 
zinstytucjonalizowanemu mechanizmowi 
funkcjonującemu na szczeblu 
regionalnym lub globalnym i 
umocowanemu do zbierania i 
przetwarzania informacji na temat 
minerałów z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka;

Or. en

Poprawka 253
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera q a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

qa) „program branżowy” oznacza 
połączenie dobrowolnych procedur, 
narzędzi lub mechanizmów służących 
zachowaniu należytej staranności w 
łańcuchu dostaw, opracowanych i 
nadzorowanych przez odpowiednie 
stowarzyszenia branżowe, w tym oceny 
zgodności prowadzone przez podmioty 
zewnętrzne.

Or. en

Poprawka 254
Pablo Zalba Bidegain
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera q a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

qa) „metale poddane recyklingowi” 
oznaczają zregenerowane produkty 
przeznaczone dla użytkownika końcowego 
lub produkty poużytkowe lub 
zezłomowane metale przetworzone 
powstałe podczas wytwarzania produktów; 
do metali poddanych recyklingowi należą 
nadmiarowe, zbędne, wadliwe i 
zezłomowane materiały metalowe, które 
zawierają metale rafinowane lub 
przetworzone nadające się do recyklingu 
w produkcji cyny, tantalu, wolframu lub 
złota; minerały częściowo przetworzone, 
nieprzetworzone lub produkty uboczne z 
innej rudy nie są metalami poddanymi 
recyklingowi;

Or. en

Poprawka 255
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera q b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

qb) „mikroprzedsiębiorstwo” oznacza, 
zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu 
Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym 
definicji przedsiębiorstw mikro, małych i 
średnich (C(2003) 1422)), 
przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 
10 osób i takie, którego obroty roczne 
i/lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 mln euro;

Or. en
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Poprawka 256
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera q b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

qb) „program branżowy” oznacza 
połączenie procedur, narzędzi lub 
mechanizmów służących zachowaniu 
należytej staranności w łańcuchu dostaw, 
opracowanych i nadzorowanych przez 
odpowiednie stowarzyszenia branżowe, w 
tym audyty prowadzone przez podmioty 
zewnętrzne.

Or. en

Poprawka 257
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera q c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

qc) „wytyczne OECD dotyczące należytej 
staranności” oznaczają wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w zakresie 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw 
minerałów z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka: 
wydanie drugie, OECD Publishing 
(OECD (2013)), w tym wszystkie decyzje 
Rady, załączniki i suplementy z 
uwzględnieniem dokonywanych okresowo 
ewentualnych zmian lub zastąpień.

Or. en
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Poprawka 258
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Certyfikacja własna odpowiedzialnego 
importera

Obowiązki podmiotu 

Or. en

Poprawka 259
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Certyfikacja własna odpowiedzialnego 
importera

Obowiązki podmiotu 

Or. en

Poprawka 260
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Certyfikacja własna odpowiedzialnego 
importera

Definiowanie regionów objętych 
konfliktem

Or. de
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Poprawka 261
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Certyfikacja własna odpowiedzialnego 
importera

Zgłoszenie własne odpowiedzialnego 
importera

Or. en

Uzasadnienie

Do celów niniejszego rozporządzenia termin „zgłoszenie własne” jest bardziej odpowiedni 
niż „certyfikacja własna”.

Poprawka 262
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Certyfikacja własna odpowiedzialnego 
importera

Elastyczne obowiązki podmiotu

Or. en

Poprawka 263
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Certyfikacja własna odpowiedzialnego 
importera

Certyfikacja własna odpowiedzialnego 
podmiotu
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Or. en

Poprawka 264
Paul Rübig, Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

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 może dokonać certyfikacji 
własnej jako odpowiedzialnego importera 
poprzez złożenie właściwemu 
ogólnounijnemu organowi 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.

Or. en

Poprawka 265
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

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. 

1. Zgodnie z wytycznymi OECD 
dotyczącymi należytej staranności
podmioty podejmują wszystkie stosowne 
działania i dokładają podejmowanych w 
dobrej wierze starań na rzecz wypełnienia 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności na podstawie art. 4 i 5. Każdy 
podmiot dopilnowuje, aby wypełnianie 
ciążących na nim obowiązków było w 
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Oświadczenie zawiera dokumentację, w 
której importer potwierdza wypełnianie 
tych obowiązków, w tym wyniki audytów 
przeprowadzonych przez niezależne 
podmioty zewnętrzne.

sposób stopniowy, mierzalny i terminowy 
usprawniane. Charakter i zakres 
szczególnej należytej staranności, która 
jest w danym przypadku odpowiednia, 
zależy od indywidualnych uwarunkowań i 
mają na nią wpływ czynniki takie jak 
pozycja danego podmiotu w łańcuchu 
dostaw, rozmiar podmiotu, miejsce 
prowadzenia działalności przez podmiot, 
sytuacja w danym kraju, sektor i 
charakter przedmiotowych produktów lub 
usług.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy ust. 1 odzwierciedla sformułowania użyte w wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności, w tym oczekiwanie, że przedsiębiorstwa będą w mierzalny i stopniowy sposób 
usprawniać realizację obowiązków wynikających z należytej staranności.

Poprawka 266
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

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. Zgodnie z wytycznymi OECD 
dotyczącymi należytej staranności
podmioty podejmują wszystkie stosowne 
działania i dokładają podejmowanych w 
dobrej wierze starań na rzecz wypełnienia 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności na podstawie art. 4 i 5. Każdy 
podmiot dopilnowuje, aby wypełnianie 
ciążących na nim obowiązków było w 
sposób stopniowy, mierzalny i terminowy 
usprawniane. Charakter i zakres 
szczególnej należytej staranności, która 
jest w danym przypadku odpowiednia, 
zależy od indywidualnych uwarunkowań i 
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mają na nią wpływ czynniki takie jak 
pozycja danego podmiotu w łańcuchu 
dostaw, rozmiar podmiotu, miejsce 
prowadzenia działalności przez podmiot, 
sytuacja w danym kraju, sektor i 
charakter przedmiotowych produktów lub 
usług.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy ust. 1 odzwierciedla sformułowania użyte w wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności, w tym oczekiwanie, że przedsiębiorstwa będą w mierzalny i stopniowy sposób 
usprawniać realizację obowiązków wynikających z należytej staranności.

Poprawka 267
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

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 może dokonać zgłoszenia 
własnego 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.

Or. en
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Uzasadnienie

Do celów niniejszego rozporządzenia termin „zgłoszenie własne” jest bardziej odpowiedni 
niż „certyfikacja własna”.

Poprawka 268
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

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 dokonuje 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.

Or. en

Poprawka 269
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

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 

1. Definicja nowych „regionów objętych 
konfliktem” powstaje na drodze rozmów 
prowadzonych między Komisją 
Europejską, Parlamentem Europejskim,
właściwymi organami państw 
członkowskich i podmiotami 
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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.

społeczeństwa obywatelskiego.

Or. de

Poprawka 270
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

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. Podmioty podejmują wszystkie stosowne 
działania i dokładają podejmowanych w 
dobrej wierze starań na rzecz wypełnienia 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności na podstawie art. 4 i 5. Każdy 
podmiot dopilnowuje, aby wypełnianie 
ciążących na nim obowiązków było w 
sposób stopniowy, mierzalny i terminowy 
usprawniane. Charakter i zakres 
szczególnej należytej staranności, która 
jest w danym przypadku odpowiednia, 
zależy od indywidualnych uwarunkowań i 
mają na nią wpływ czynniki takie jak 
pozycja danego podmiotu w łańcuchu 
dostaw, rozmiar podmiotu, miejsce 
prowadzenia działalności przez podmiot, 
sytuacja w danym kraju, sektor i 
charakter przedmiotowych produktów lub 
usług. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na sytuację podmiotów na niższym 
szczeblu łańcucha dostaw będących 
mikroprzedsiębiorstwami oraz małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma szczególne znaczenie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw; należy ją czytać łącznie ze zmianami wprowadzonymi w art. 4 i 5.

Poprawka 271
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

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 podmiot minerałów lub metali 
objęty zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia dokonuje certyfikacji 
własnej jako odpowiedzialnego podmiotu
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 podmiot potwierdza wypełnianie 
tych obowiązków, w tym wyniki audytów 
przeprowadzonych przez niezależne 
podmioty zewnętrzne.

Or. en

Poprawka 272
Alessia Maria Mosca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - ustęp 1 - akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mikroprzedsiębiorstwa, które będą chciały 
dokonać certyfikacji własnej jako 
odpowiedzialnego importera, będą 
musiały przestrzegać wytycznych 
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wymienionych w poniższych punktach, są 
jednak zwolnione z obowiązków 
określonych w art. 4 lit. f) podpunkt (iv) i 
(v) oraz lit. g) podpunkt (v) i (vi); w art. 5 
lit. b); w art. 7 ust. 2 i 3.

Or. it

Poprawka 273
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 274
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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 

skreślony
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stosowania niniejszego rozporządzenia 
wypełniali obowiązki zgodnie z art. 4, 5, 6 
i 7 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 275
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 276
Paul Rübig, Othmar Karas

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. Ogólnoujnijny właściwy organ 
przeprowadza 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.
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Or. en

Poprawka 277
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a

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.

Właściwe organy państwa członkowskiego 
przeprowadzają kontrole w celu 
zapewnienia, aby importerzy minerałów 
lub metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia wypełniali
obowiązki zgodnie z art. 4, 5, 6 i 7 
niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 278
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

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 zgłoszenie 
własne 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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Uzasadnienie

Do celów niniejszego rozporządzenia termin „zgłoszenie własne” jest bardziej odpowiedni 
niż „certyfikacja własna”.

Poprawka 279
Pablo Zalba Bidegain

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 posiadające certyfikację 
własną odpowiedzialne podmioty
minerałów lub metali objętych zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wypełniały obowiązki zgodnie z art. 4, 5, 6 
i 7 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 280
Nicola Danti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - ustęp 2 - akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mikroprzedsiębiorstwa są wyłączone z 
zakresu zastosowania oraz z obowiązków 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 281
Bernd Lange
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a

Każdy importer produktów zawierających 
minerały i metale objęte niniejszym 
rozporządzeniem przedkłada właściwym 
organom państwa członkowskiego 
dokument poświadczający, że zawarte w 
produktach minerały i metale spełniają 
wymogi określone w niniejszym 
rozporządzeniu. Na mocy niniejszego 
artykułu uznaje się dowód certyfikacji 
zgodnej z ustawą Dodd-Frank.

Or. de

Poprawka 282
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialny importer minerałów lub 
metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia:

Zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi 
należytej staranności każdy podmiot:

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do „podmiotu” odzwierciedla szersze ujęcie przedsiębiorstw. Użycie zwrotu 
„zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności” jest niezbędne w celu 
dopilnowania, by szczegółowe zapisy wytycznych zostały uwzględnione w rozporządzeniu, a 
także tego, aby podmioty przestrzegały norm określonych w wytycznych.

Poprawka 283
Ska Keller
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w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialny importer minerałów lub 
metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia:

Zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi 
należytej staranności każdy podmiot:

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do „podmiotu” odzwierciedla szersze ujęcie przedsiębiorstw. Użycie zwrotu 
„zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności” jest niezbędne w celu 
dopilnowania, by szczegółowe zapisy wytycznych zostały uwzględnione w rozporządzeniu, a 
także tego, aby podmioty przestrzegały norm określonych w wytycznych.

Poprawka 284
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialny importer minerałów lub 
metali objęty zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia:

Importer minerałów lub metali objęty 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia:

Or. de

Poprawka 285
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialny importer minerałów lub 
metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia:

Zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi 
należytej staranności każdy podmiot na 
wyższym szczeblu łańcucha dostaw:

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie zmiany dotyczące art. 4 są wprowadzane w celu odzwierciedlenia szerszego ujęcia 
przedsiębiorstw, przy jednoczesnym dopilnowaniu tego, aby tylko podmioty na wyższym 
szczeblu łańcucha dostaw podlegają obowiązkom dotyczącym wyższego szczebla łańcucha 
dostaw zgodnie z wytycznymi OECD, a ponadto, aby przedsiębiorstwa na niższym szczeblu 
łańcucha dostaw podlegały jedynie elastycznym i dostosowanym do wielkości obowiązkom 
dotyczącym niższego szczebla łańcucha dostaw.

Poprawka 286
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialny importer minerałów lub 
metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia:

Odpowiedzialny podmiot minerałów lub 
metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia:

Or. en

Poprawka 287
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyjmuje i wyraźnie przedstawia 
dostawcom oraz podaje do publicznej 
wiadomości swoją politykę łańcucha 

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

dostaw w odniesieniu do minerałów i 
metali, które mogą pochodzić z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka, a także najważniejsze 
środki podjęte w celu zapobieżenia 
finansowaniu nielegalnych działań, które 
mogą prowadzić do naruszeń praw 
człowieka oraz wykorzystywania kobiet i 
dzieci, jak również do skierowanej w 
stosunku do nich przemocy;

Or. en

Poprawka 288
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – 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 przedstawia 
dostawcom oraz podaje do publicznej 
wiadomości swoją politykę łańcucha 
dostaw w odniesieniu do zasobów objętych 
zakresem rozporządzenia, które mogą 
pochodzić z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szersze ujęcie zasobów. Zob. wyżej definicja „zasobów 
objętych zakresem rozporządzenia”.

Poprawka 289
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera a
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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 przedstawia 
dostawcom oraz podaje do publicznej 
wiadomości swoją politykę łańcucha 
dostaw w odniesieniu do zasobów objętych 
zakresem rozporządzenia, które mogą 
pochodzić z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szersze ujęcie zasobów. Zob. wyżej definicja „zasobów 
objętych zakresem rozporządzenia”.

Poprawka 290
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 - 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) wyraźnie przedstawia właściwym 
organom państw członkowskich, że 
wszystkie huty i rafinerie stanowiące 
kolejne ogniwa łańcucha dostaw spełniają 
nałożony na nich obowiązek należytej 
staranności w odniesieniu do minerałów i 
metali, które mogą pochodzić z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka oraz podaje taką 
informację do publicznej wiadomości;

Or. de

Poprawka 291
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – 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 zasobów objętych zakresem 
rozporządzenia, które mogą pochodzić z 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka;

Or. en

Poprawka 292
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uwzględnia w swojej polityce łańcucha 
dostaw normy, według których stosowana 
ma być należyta staranność w łańcuchu 
dostaw, zgodne z normami określonymi we 
wzorze polityki łańcucha dostaw 
przedstawionym w załączniku II do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności;

b) b) uwzględnia w swojej polityce 
łańcucha dostaw normy, według których 
stosowana ma być należyta staranność w 
łańcuchu dostaw, zgodne z normami 
określonymi we wzorze polityki łańcucha 
dostaw;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. zmieniona definicja „wzoru polityki w zakresie łańcucha dostaw”. Odniesienie do 
załącznika II do wytycznych OECD jest obecnie zbędne.

Poprawka 293
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
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Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uwzględnia w swojej polityce łańcucha 
dostaw normy, według których stosowana 
ma być należyta staranność w łańcuchu 
dostaw, zgodne z normami określonymi we 
wzorze polityki łańcucha dostaw 
przedstawionym w załączniku II do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności;

b) b) uwzględnia w swojej polityce 
łańcucha dostaw normy, według których 
stosowana ma być należyta staranność w 
łańcuchu dostaw, zgodne z normami 
określonymi we wzorze polityki łańcucha 
dostaw;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. zmieniona definicja „wzoru polityki w zakresie łańcucha dostaw”. Odniesienie do 
załącznika II do wytycznych OECD jest obecnie zbędne.

Poprawka 294
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) organizuje swoje wewnętrzne systemy 
zarządzania, tak aby wspierały należytą 
staranność w łańcuchu dostaw poprzez 
przydzielenie personelowi wyższego 
szczebla obowiązków w zakresie 
nadzorowania procesu należytej 
staranności w łańcuchu dostaw oraz 
przechowywaniu dokumentacji przez co 
najmniej pięć lat;

c) organizuje swoje wewnętrzne systemy 
zarządzania, tak aby wspierały należytą 
staranność w łańcuchu dostaw, między 
innymi poprzez przydzielenie personelowi 
wyższego szczebla obowiązków w zakresie 
nadzorowania procesu należytej 
staranności w łańcuchu dostaw oraz 
przechowywaniu dokumentacji przez co 
najmniej 10 lat;

Or. en
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Uzasadnienie

Zwrot „między innymi” został użyty w celu zapewnienia tego, że szczegółowe zapisy 
wytycznych zostaną uwzględnione. Przedsiębiorstwa mogą bowiem organizować swoje 
wewnętrzne systemy zarządzania w inny sposób, a nie wyłącznie poprzez przydzielenie 
pewnych obowiązków personelowi wyższego szczebla. Zob. na przykład suplement dotyczący 
cyny, tantalu i wolframu, krok 1, część B (s. 45). Zmiana okresu na 10 lat odzwierciedla 
wymagania zawarte w innych rozporządzeniach.

Poprawka 295
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) organizuje swoje wewnętrzne systemy 
zarządzania, tak aby wspierały należytą 
staranność w łańcuchu dostaw poprzez 
przydzielenie personelowi wyższego 
szczebla obowiązków w zakresie 
nadzorowania procesu należytej 
staranności w łańcuchu dostaw oraz 
przechowywaniu dokumentacji przez co 
najmniej pięć lat;

c) organizuje swoje wewnętrzne systemy 
zarządzania, tak aby wspierały należytą 
staranność w łańcuchu dostaw, między 
innymi poprzez przydzielenie personelowi 
wyższego szczebla obowiązków w zakresie 
nadzorowania procesu należytej 
staranności w łańcuchu dostaw oraz 
przechowywaniu dokumentacji przez co 
najmniej 5 lat;

Or. en

Uzasadnienie

Zwrot „między innymi” został użyty w celu zapewnienia tego, że szczegółowe zapisy 
wytycznych zostaną uwzględnione. Przedsiębiorstwa mogą bowiem organizować swoje 
wewnętrzne systemy zarządzania w inny sposób, a nie wyłącznie poprzez przydzielenie 
pewnych obowiązków personelowi wyższego szczebla. Zob. na przykład suplement dotyczący 
cyny, tantalu i wolframu, krok 1, część B (s. 45).

Poprawka 296
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)



PE546.838v01-00 180/351 AM\1051627PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) ustanawia system kontroli i 
przejrzystości dotyczący łańcucha dostaw 
zasobów, który obejmuje identyfikację w 
łańcuchu dostaw osób określonych w 
załączniku II; system ten może zostać 
wdrożony w drodze uczestnictwa w 
programach stymulowanych przez branżę;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. definicja „wzoru polityki w zakresie łańcucha dostaw” w art. 2.

Poprawka 297
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) ustanawia system kontroli i 
przejrzystości dotyczący łańcucha dostaw 
zasobów, który obejmuje identyfikację w 
łańcuchu dostaw osób określonych w 
załączniku Ia; system ten może zostać 
wdrożony w drodze uczestnictwa w 
programach stymulowanych przez branżę;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. definicja „wzoru polityki w zakresie łańcucha dostaw” w art. 2.

Poprawka 298
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zacieśnia współpracę z dostawcami 
poprzez włączenie polityki łańcucha 
dostaw do umów i porozumień z 
dostawcami, zgodnie z załącznikiem II do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności;

d) zacieśnia współpracę z dostawcami, 
między innymi poprzez włączenie polityki 
łańcucha dostaw do umów i porozumień z 
dostawcami, zgodnie z wzorem polityki 
łańcucha dostaw;

Or. en

Poprawka 299
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zacieśnia współpracę z dostawcami 
poprzez włączenie polityki łańcucha 
dostaw do umów i porozumień z 
dostawcami, zgodnie z załącznikiem II do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności;

d) zacieśnia współpracę z dostawcami 
poprzez włączenie polityki łańcucha 
dostaw do umów i porozumień z 
dostawcami, zgodnie z załącznikiem II do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności, w stosownych przypadkach na 
zasadzie dobrowolności;

Or. en

Uzasadnienie

Zobowiązywanie przedsiębiorstw na mocy przepisów prawa do uwzględniania w pewnych 
umowach szczególnych postanowień nie jest odpowiednie w odniesieniu do wszystkich 
możliwych przewidywanych okoliczności stosowania niniejszego rozporządzenia. Choć do 
takiego podejścia należy zachęcać, to jednak o jego zastosowaniu powinno decydować dane 
przedsiębiorstwo.
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Poprawka 300
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zacieśnia współpracę z dostawcami 
poprzez włączenie polityki łańcucha 
dostaw do umów i porozumień z 
dostawcami, zgodnie z załącznikiem II do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności;

d) zacieśnia współpracę z dostawcami, 
między innymi poprzez włączenie polityki 
łańcucha dostaw do umów i porozumień z 
dostawcami, zgodnie z wzorem polityki 
łańcucha dostaw;

Or. en

Poprawka 301
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zacieśnia współpracę z dostawcami 
poprzez włączenie polityki łańcucha 
dostaw do umów i porozumień z 
dostawcami, zgodnie z załącznikiem II do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności;

d) zacieśnia współpracę z dostawcami, 
między innymi poprzez włączenie polityki 
łańcucha dostaw do umów i porozumień z 
dostawcami, zgodnie z załącznikiem II do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności, a także, o ile jest to możliwe, 
wspiera dostawców przy tworzeniu 
potencjału mającego na celu poprawę 
osiągnięć w zakresie należytej 
staranności;

Or. en

Poprawka 302
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wprowadza na poziomie 
przedsiębiorstwa mechanizm dotyczący 
rozpatrywania skarg jako system 
wczesnego ostrzegania w związku z 
wiedzą o ryzyku lub zapewnia taki 
mechanizm poprzez uzgodnienia 
dotyczące współpracy z innymi 
przedsiębiorstwami lub organizacjami, lub 
poprzez ułatwienie korzystania z usług 
zewnętrznego eksperta lub organu (np. 
rzecznika);

e) wprowadza na poziomie 
przedsiębiorstwa lub w całej branży
mechanizm dotyczący rozpatrywania skarg 
jako system wczesnego ostrzegania w 
związku z wiedzą o ryzyku lub poprzez 
ułatwienie korzystania z usług
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich;

Or. en

Poprawka 303
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wprowadza na poziomie 
przedsiębiorstwa mechanizm dotyczący 
rozpatrywania skarg jako system 
wczesnego ostrzegania w związku z 
wiedzą o ryzyku lub zapewnia taki 
mechanizm poprzez uzgodnienia 
dotyczące współpracy z innymi 
przedsiębiorstwami lub organizacjami, lub 
poprzez ułatwienie korzystania z usług 
zewnętrznego eksperta lub organu (np. 
rzecznika);

e) wprowadza na poziomie 
przedsiębiorstwa lub w całej branży
mechanizm dotyczący rozpatrywania skarg 
jako system wczesnego ostrzegania w 
związku z wiedzą o ryzyku;

Or. en
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Poprawka 304
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wprowadza na poziomie 
przedsiębiorstwa mechanizm dotyczący 
rozpatrywania skarg jako system 
wczesnego ostrzegania w związku z 
wiedzą o ryzyku lub zapewnia taki 
mechanizm poprzez uzgodnienia 
dotyczące współpracy z innymi 
przedsiębiorstwami lub organizacjami, lub 
poprzez ułatwienie korzystania z usług 
zewnętrznego eksperta lub organu (np. 
rzecznika);

e) wprowadza na poziomie 
przedsiębiorstwa lub w całej branży
mechanizm dotyczący rozpatrywania skarg 
jako system wczesnego ostrzegania w 
związku z wiedzą o ryzyku;

Or. en

Poprawka 305
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w odniesieniu do minerałów prowadzi 
łańcuch dowodowy lub system 
identyfikowalności łańcucha dostaw, 
który w oparciu o dokumentację zapewnia 
następujące informacje:

skreślona

(i) opis minerału, w tym jego nazwa 
handlowa i rodzaj,

(ii) nazwa i adres dostawcy 
dostarczającego minerał do importera,

(iii) określenie państwa pochodzenia 
minerałów,

(iv) wskazanie daty wydobycia i ilości 
wyrażonych jako objętość lub masa,
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(v) jeżeli minerały pochodzą z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka, dodatkowe informacje, 
takie jak informacje o kopalni 
pochodzenia minerału, miejscu 
konsolidacji, zbytu i przetwarzania 
minerałów, zapłaconych podatkach, 
opłatach i opłatach licencyjnych, zgodnie 
ze szczegółowymi zaleceniami dla 
przedsiębiorstw działających na niższym 
szczeblu łańcucha dostaw, jak określono 
w wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca ze zmiany kolejności. Zob. następny akapit.

Poprawka 306
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w odniesieniu do minerałów prowadzi 
łańcuch dowodowy lub system 
identyfikowalności łańcucha dostaw, 
który w oparciu o dokumentację zapewnia 
następujące informacje:

skreślona

(i) opis minerału, w tym jego nazwa 
handlowa i rodzaj,

(ii) nazwa i adres dostawcy 
dostarczającego minerał do importera,

(iii) określenie państwa pochodzenia 
minerałów,

(iv) wskazanie daty wydobycia i ilości 
wyrażonych jako objętość lub masa,
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(v) jeżeli minerały pochodzą z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka, dodatkowe informacje, 
takie jak informacje o kopalni 
pochodzenia minerału, miejscu 
konsolidacji, zbytu i przetwarzania 
minerałów, zapłaconych podatkach, 
opłatach i opłatach licencyjnych, zgodnie 
ze szczegółowymi zaleceniami dla 
przedsiębiorstw działających na niższym 
szczeblu łańcucha dostaw, jak określono 
w wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca ze zmiany kolejności. Zob. następny akapit.

Poprawka 307
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 - litera f - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w odniesieniu do minerałów prowadzi 
łańcuch dowodowy lub system 
identyfikowalności łańcucha dostaw, który 
w oparciu o dokumentację zapewnia
następujące informacje::

f) w odniesieniu do minerałów prowadzi 
łańcuch dowodowy lub system 
identyfikowalności łańcucha dostaw, który 
w oparciu o dokumentację gromadzi
następujące informacje pozyskane od 
dostawców i przedstawia je właściwym 
organom państwa członkowskiego:

Or. de

Poprawka 308
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera f – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w odniesieniu do minerałów prowadzi 
łańcuch dowodowy lub system 
identyfikowalności łańcucha dostaw, który 
w oparciu o dokumentację zapewnia 
następujące informacje:

f) prowadzi łańcuch dowodowy lub system 
identyfikowalności łańcucha dostaw, który 
w oparciu o dokumentację zapewnia 
następujące informacje:

Or. en

Poprawka 309
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera f – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) opis minerału, w tym jego nazwa 
handlowa i rodzaj,

(i) opis zasobu, w tym jego nazwa 
handlowa i rodzaj,

Or. en

Poprawka 310
Jarosław Wałęsa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera f – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) określenie państwa pochodzenia 
minerałów,

skreślony

Or. en

Poprawka 311
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera f – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) określenie państwa pochodzenia 
minerałów,

(iii) określenie państwa pochodzenia 
zasobu,

Or. en

Poprawka 312
Jarosław Wałęsa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera f – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wskazanie daty wydobycia i ilości 
wyrażonych jako objętość lub masa,

skreślony

Or. en

Poprawka 313
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera f – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wskazanie daty wydobycia i ilości 
wyrażonych jako objętość lub masa,

(iv) wskazanie daty pozyskania i ilości 
wyrażonych jako objętość lub masa,

Or. en

Poprawka 314
Jarosław Wałęsa
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera f – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) jeżeli minerały pochodzą z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka, dodatkowe informacje, 
takie jak informacje o kopalni 
pochodzenia minerału, miejscu 
konsolidacji, zbytu i przetwarzania 
minerałów, zapłaconych podatkach, 
opłatach i opłatach licencyjnych, zgodnie 
ze szczegółowymi zaleceniami dla 
przedsiębiorstw działających na niższym 
szczeblu łańcucha dostaw, jak określono 
w wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności;

skreślony

Or. en

Poprawka 315
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera f – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) jeżeli minerały pochodzą z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka, dodatkowe informacje, 
takie jak informacje o kopalni pochodzenia 
minerału, miejscu konsolidacji, zbytu i 
przetwarzania minerałów, zapłaconych 
podatkach, opłatach i opłatach 
licencyjnych, zgodnie ze szczegółowymi 
zaleceniami dla przedsiębiorstw 
działających na niższym szczeblu łańcucha 
dostaw, jak określono w wytycznych 
OECD dotyczących należytej staranności;

(v) jeżeli zasoby pochodzą z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka, dodatkowe informacje, 
takie jak informacje o miejscu
pochodzenia, miejscu konsolidacji, zbytu i 
przetwarzania zasobów, zapłaconych 
podatkach, opłatach i opłatach 
licencyjnych, zgodnie ze szczegółowymi 
zaleceniami dla przedsiębiorstw 
działających na niższym szczeblu łańcucha 
dostaw, jak określono w wytycznych 
OECD dotyczących należytej staranności;

Or. en
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Poprawka 316
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w odniesieniu do metali prowadzi 
łańcuch dowodowy lub system 
identyfikowalności łańcucha dostaw, 
który w oparciu o dokumentację zapewnia 
następujące informacje:

skreślona

(i) opis metalu, w tym jego nazwa 
handlowa i rodzaj,

(ii) nazwa i adres dostawcy 
dostarczającego minerał do importera,

(iii) nazwa i adres hut lub rafinerii w 
łańcuchu dostaw importera,

(iv) ewidencja sprawozdań z audytów w 
hutach lub rafineriach przeprowadzonych 
przez podmiot zewnętrzny,

(v) określenie państw pochodzenia 
minerałów w łańcuchu dostaw huty lub 
rafinerii,

(vi) jeżeli metale wytwarzane są z 
minerałów pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka, dodatkowe informacje 
zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami dla 
przedsiębiorstw działających na niższym 
szczeblu łańcucha dostaw, jak określono 
w wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślony fragment nie jest już potrzebny, ponieważ zmieniona lit. f) dotyczy obecnie obu 
kwestii jednocześnie, zgodnie z wytycznymi OECD.



AM\1051627PL.doc 191/351 PE546.838v01-00

PL

Poprawka 317
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w odniesieniu do metali prowadzi 
łańcuch dowodowy lub system 
identyfikowalności łańcucha dostaw, 
który w oparciu o dokumentację zapewnia 
następujące informacje:

skreślona

(i) opis metalu, w tym jego nazwa 
handlowa i rodzaj,

(ii) nazwa i adres dostawcy 
dostarczającego minerał do importera,

(iii) nazwa i adres hut lub rafinerii w 
łańcuchu dostaw importera,

(iv) ewidencja sprawozdań z audytów w 
hutach lub rafineriach przeprowadzonych 
przez podmiot zewnętrzny,

(v) określenie państw pochodzenia 
minerałów w łańcuchu dostaw huty lub 
rafinerii,

(vi) jeżeli metale wytwarzane są z 
minerałów pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka, dodatkowe informacje 
zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami dla 
przedsiębiorstw działających na niższym 
szczeblu łańcucha dostaw, jak określono 
w wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślony fragment nie jest już potrzebny, ponieważ zmieniona lit. f) dotyczy obecnie obu 
kwestii jednocześnie, zgodnie z wytycznymi OECD.
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Poprawka 318
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w odniesieniu do metali prowadzi 
łańcuch dowodowy lub system 
identyfikowalności łańcucha dostaw, 
który w oparciu o dokumentację zapewnia 
następujące informacje:

skreślona

(i) opis metalu, w tym jego nazwa 
handlowa i rodzaj,

(ii) nazwa i adres dostawcy 
dostarczającego minerał do importera,

(iii) nazwa i adres hut lub rafinerii w 
łańcuchu dostaw importera,

(iv) ewidencja sprawozdań z audytów w 
hutach lub rafineriach przeprowadzonych 
przez podmiot zewnętrzny,

(v) określenie państw pochodzenia 
minerałów w łańcuchu dostaw huty lub 
rafinerii,

(vi) jeżeli metale wytwarzane są z 
minerałów pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka, dodatkowe informacje 
zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami dla 
przedsiębiorstw działających na niższym 
szczeblu łańcucha dostaw, jak określono 
w wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności.

Or. en

Poprawka 319
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od obowiązków wskazanych w 
akapicie pierwszym podmioty określone w 
załączniku II prowadzą łańcuch 
dowodowy lub system identyfikowalności 
łańcucha dostaw, który w oparciu o 
dokumentację zapewnia następujące 
informacje:

(i) opis zasobu, w tym jego nazwa 
handlowa i rodzaj,

(ii) nazwa i adres dostawcy 
dostarczającego do osób określonych w 
załączniku II,

(iii) określenie państwa pochodzenia 
zasobu,

(iv) wskazanie daty wydobycia i ilości 
wyrażonych jako objętość lub masa,

(v) jeżeli zasoby pochodzą z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka wymienionych w 
wykazie znajdującym się w załączniku V, 
dodatkowe informacje, takie jak 
informacje o miejscu wydobycia, miejscu 
konsolidacji, zbytu i przetwarzania 
zasobów, zapłaconych podatkach, 
opłatach i opłatach licencyjnych, zgodnie 
z wytycznymi OECD dotyczącymi 
należytej staranności;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszym akapicie odzwierciedlają szersze ujęcie przedsiębiorstw i zasobów, a 
także zapewniają, że obowiązki wymienione w podpunktach (i)-(v) mają zastosowanie do 
wszystkich hut, rafinerii i innych podmiotów wymienionych w załączniku II, które mogą 
działać jako wąskie gardła w łańcuchu dostaw.

Poprawka 320
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
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Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od obowiązków wskazanych w 
akapicie pierwszym podmioty określone w 
załączniku Ia prowadzą łańcuch 
dowodowy lub system identyfikowalności 
łańcucha dostaw, który w oparciu o 
dokumentację zapewnia następujące 
informacje:

(i) opis zasobu, w tym jego nazwa 
handlowa i rodzaj,

(ii) nazwa i adres dostawcy 
dostarczającego do osób określonych w 
załączniku Ia,

(iii) określenie państwa pochodzenia 
zasobu,

(iv) wskazanie daty wydobycia i ilości 
wyrażonych jako objętość lub masa,

(v) jeżeli zasoby pochodzą z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka, dodatkowe informacje, 
takie jak informacje o miejscu wydobycia, 
miejscu konsolidacji, zbytu i 
przetwarzania zasobów, zapłaconych 
podatkach, opłatach i opłatach 
licencyjnych, zgodnie z wytycznymi OECD 
dotyczącymi należytej staranności;

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienie niniejszego akapitu odzwierciedla szersze ujęcie przedsiębiorstw i zasobów, a 
także zapewnia, że obowiązki wymienione w podpunktach (i)-(v) mają zastosowanie do 
wszystkich hut, rafinerii i innych podmiotów wymienionych w załączniku Ia, które mogą 
działać jako wąskie gardła w łańcuchu dostaw.
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Poprawka 321
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli podmiot może racjonalnie 
stwierdzić, że produkty objęte zakresem 
rozporządzenia uzyskano wyłącznie z 
zasobów pochodzących z recyklingu, 
podmiot taki:

a) publicznie ujawnia dokonane 
ustalenia; oraz

b) opisuje, przy zachowaniu rozsądnego 
poziomu szczegółowości, środki należytej 
staranności zastosowane podczas 
dokonywania takich ustaleń.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. definicja materiałów poddanych recyklingowi znajdująca się w art. 2.

Poprawka 322
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli podmiot może racjonalnie 
stwierdzić, że produkty objęte zakresem 
rozporządzenia uzyskano wyłącznie z 
zasobów pochodzących z recyklingu, 
podmiot taki:

a) publicznie ujawnia dokonane 
ustalenia; oraz
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b) opisuje, przy zachowaniu rozsądnego 
poziomu szczegółowości, środki należytej 
staranności zastosowane podczas 
dokonywania takich ustaleń.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. definicja materiałów poddanych recyklingowi znajdująca się w art. 2.

Poprawka 323
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

Każdy podmiot na niższym szczeblu 
łańcucha dostaw przestrzega obowiązków 
określonych w ust. 1 lit. a)–e) niniejszego 
artykułu, a ponadto ustanawia system 
kontroli i przejrzystości dotyczący 
łańcucha dostaw zasobów zgodnie z 
wytycznymi OECD dotyczącymi należytej 
staranności, w tym w celu 
zidentyfikowania osób na wyższym 
szczeblu swojego łańcucha dostaw, który 
może być stosowany w drodze 
uczestnictwa w programach 
stymulowanych przez branżę.

Or. en

Poprawka 324
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4b

W przypadku gdy podmiot na wyższym i 
niższym szczeblu łańcucha dostaw może 
racjonalnie stwierdzić, że zasoby pochodzą 
wyłącznie z recyklingu lub złomowania:

a) publicznie ujawnia dokonane 
ustalenia; oraz

b) opisuje, przy zachowaniu rozsądnego 
poziomu szczegółowości, środki należytej 
staranności zastosowane podczas 
dokonywania takich ustaleń.

Or. en

Poprawka 325
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odpowiedzialny importer minerałów 
lub metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia:

1. Zgodnie z wytycznymi OECD 
dotyczącymi należytej staranności każdy 
podmiot identyfikuje i ocenia ryzyko w 
odniesieniu do swojego łańcucha dostaw 
zasobów, zgodnie z art. 4, oraz:

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „odpowiedzialny importer minerałów lub metali” znajdujące się na początku 
ust. 1 zostało zastąpione sformułowaniem „każdy podmiot”. Rozszerza to obowiązki 
wymienione w podpunktach (i)-(v) na wszystkie „podmioty”, odzwierciedlając tym samym 
szersze ujęcie przedsiębiorstw. Wszystkie pozostałe zmiany odzwierciedlają brzmienie
wytycznych OECD dotyczących należytej staranności.
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Poprawka 326
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odpowiedzialny importer minerałów 
lub metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia:

1. Zgodnie z wytycznymi OECD 
dotyczącymi należytej staranności każdy 
podmiot identyfikuje i ocenia ryzyko w 
odniesieniu do swojego łańcucha dostaw 
zasobów, zgodnie z art. 4, oraz:

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „odpowiedzialny importer minerałów lub metali” znajdujące się na początku 
ust. 1 zostało zastąpione sformułowaniem „każdy podmiot”. Rozszerza to obowiązki 
wymienione w podpunktach (i)-(v) na wszystkie „podmioty”, odzwierciedlając tym samym 
szersze ujęcie przedsiębiorstw. Wszystkie pozostałe zmiany odzwierciedlają brzmienie 
wytycznych OECD dotyczących należytej staranności.

Poprawka 327
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odpowiedzialny importer minerałów lub 
metali objęty zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia:

1. Importer minerałów lub metali objęty 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia:

Or. de

Poprawka 328
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odpowiedzialny importer minerałów 
lub metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia:

1. Zgodnie z wytycznymi OECD 
dotyczącymi należytej staranności każdy 
podmiot na wyższym szczeblu łańcucha 
dostaw:

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie zmiany dotyczące art. 5 są wprowadzane w celu odzwierciedlenia szerszego ujęcia 
przedsiębiorstw, przy jednoczesnym zapewnieniu tego, że tylko podmioty na wyższym szczeblu 
łańcucha dostaw podlegają obowiązkom dotyczącym wyższego szczebla łańcucha dostaw 
zgodnie z wytycznymi OECD, a ponadto, że przedsiębiorstwa na niższym szczeblu łańcucha 
dostaw podlegają jedynie elastycznym i dostosowanym do wielkości obowiązkom dotyczącym 
niższego szczebla łańcucha dostaw.

Poprawka 329
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odpowiedzialny importer minerałów lub 
metali objęty zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia:

1. Odpowiedzialny podmiot minerałów lub 
metali objęty zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia:

Or. en

Poprawka 330
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) identyfikuje i ocenia ryzyko 
negatywnych skutków w swoim łańcuchu 
dostaw na podstawie informacji 
dostarczonych zgodnie z art. 4 w 
odniesieniu do norm swojej polityki 
łańcucha dostaw zgodnie z załącznikiem 
II do wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności oraz z zaleceniami w 
zakresie należytej staranności zawartymi 
w tych wytycznych;

skreślona

Or. en

Poprawka 331
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) identyfikuje i ocenia ryzyko 
negatywnych skutków w swoim łańcuchu 
dostaw na podstawie informacji 
dostarczonych zgodnie z art. 4 w 
odniesieniu do norm swojej polityki 
łańcucha dostaw zgodnie z załącznikiem 
II do wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności oraz z zaleceniami w 
zakresie należytej staranności zawartymi 
w tych wytycznych;

skreślona

Or. en

Poprawka 332
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) identyfikuje i ocenia ryzyko 
negatywnych skutków w swoim łańcuchu 
dostaw na podstawie informacji 
dostarczonych zgodnie z art. 4 w 
odniesieniu do norm swojej polityki 
łańcucha dostaw zgodnie z załącznikiem II 
do wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności oraz z zaleceniami w 
zakresie należytej staranności zawartymi w 
tych wytycznych;

a) identyfikuje i ocenia ryzyko 
negatywnych skutków w swoim łańcuchu 
dostaw w świetle norm swojej polityki 
łańcucha dostaw oraz swoich obowiązków
w zakresie należytej staranności w 
łańcuchu dostaw;

Or. en

Poprawka 333
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wdraża strategię reagowania na 
zidentyfikowane czynniki ryzyka 
opracowaną tak, aby zapobiegać 
negatywnym skutkom lub ograniczać je 
poprzez:

b) wdraża strategię reagowania na 
zidentyfikowane czynniki ryzyka, zgodnie 
z wytycznymi OECD dotyczącymi 
należytej staranności, w tym poprzez:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu odzwierciedlenie brzmienia wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności.

Poprawka 334
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wdraża strategię reagowania na 
zidentyfikowane czynniki ryzyka 
opracowaną tak, aby zapobiegać 
negatywnym skutkom lub ograniczać je 
poprzez:

b) wdraża strategię reagowania na 
zidentyfikowane czynniki ryzyka, zgodnie 
z wytycznymi OECD dotyczącymi 
należytej staranności, w tym poprzez:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu odzwierciedlenie brzmienia wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności.

Poprawka 335
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wdraża strategię reagowania na 
zidentyfikowane czynniki ryzyka 
opracowaną tak, aby zapobiegać 
negatywnym skutkom lub ograniczać je
poprzez:

b) wdraża strategię reagowania na 
zidentyfikowane czynniki ryzyka, w tym
poprzez:

Or. en

Poprawka 336
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zgłaszanie ustaleń poczynionych w 
ramach oceny ryzyka w łańcuchu dostaw 
wyznaczonym członkom kadry 
kierowniczej wyższego szczebla,

(i) zgłaszanie ustaleń poczynionych w 
ramach oceny ryzyka w łańcuchu dostaw 
wyznaczonym członkom kadry 
kierowniczej wyższego szczebla danego 
podmiotu,

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu odzwierciedlenie brzmienia wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności.

Poprawka 337
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zgłaszanie ustaleń poczynionych w 
ramach oceny ryzyka w łańcuchu dostaw 
wyznaczonym członkom kadry 
kierowniczej wyższego szczebla,

(i) zgłaszanie ustaleń poczynionych w 
ramach oceny ryzyka w łańcuchu dostaw 
wyznaczonym członkom kadry 
kierowniczej wyższego szczebla danego 
podmiotu,

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu odzwierciedlenie brzmienia wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności.

Poprawka 338
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) przyjęcie środków zarządzania 
ryzykiem zgodnych z załącznikiem II do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności oraz z zaleceniami w zakresie 
należytej staranności zawartymi w tych 
wytycznych, z uwzględnieniem swojej 
zdolności do wywierania wpływu na 
dostawców, którzy mogą najskuteczniej 
zapobiegać zidentyfikowanym czynnikom 
ryzyka lub ograniczać je, a w razie 
konieczności do podjęcia kroków w celu 
wywarcia nacisku na tych dostawców, 
umożliwiając:

(ii) opracowanie i przyjęcie planu
zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem 
swojej zdolności do wywierania wpływu 
na dostawców, którzy mogą najskuteczniej 
zapobiegać zidentyfikowanym czynnikom 
ryzyka lub ograniczać je, a w razie 
konieczności do podjęcia kroków w celu 
wywarcia presji na tych dostawców, 
umożliwiając:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu odzwierciedlenie brzmienia wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności.

Poprawka 339
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) przyjęcie środków zarządzania 
ryzykiem zgodnych z załącznikiem II do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności oraz z zaleceniami w zakresie 
należytej staranności zawartymi w tych 
wytycznych, z uwzględnieniem swojej 
zdolności do wywierania wpływu na 
dostawców, którzy mogą najskuteczniej 
zapobiegać zidentyfikowanym czynnikom 

(ii) opracowanie i przyjęcie planu
zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem 
swojej zdolności do wywierania wpływu 
na dostawców, którzy mogą najskuteczniej 
zapobiegać zidentyfikowanym czynnikom 
ryzyka lub ograniczać je, a w razie 
konieczności do podjęcia kroków w celu 
wywarcia presji na tych dostawców, 
umożliwiając:
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ryzyka lub ograniczać je, a w razie 
konieczności do podjęcia kroków w celu 
wywarcia nacisku na tych dostawców, 
umożliwiając:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu odzwierciedlenie brzmienia wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności.

Poprawka 340
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) przyjęcie środków zarządzania 
ryzykiem zgodnych z załącznikiem II do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności oraz z zaleceniami w zakresie 
należytej staranności zawartymi w tych 
wytycznych, z uwzględnieniem swojej 
zdolności do wywierania wpływu na 
dostawców, którzy mogą najskuteczniej 
zapobiegać zidentyfikowanym czynnikom 
ryzyka lub ograniczać je, a w razie 
konieczności do podjęcia kroków w celu 
wywarcia nacisku na tych dostawców, 
umożliwiając:

(ii) opracowanie i przyjęcie planu
zarządzania ryzykiem zgodnego z 
załącznikiem II do wytycznych OECD 
dotyczących należytej staranności oraz z 
zaleceniami w zakresie należytej 
staranności zawartymi w tych wytycznych, 
z uwzględnieniem swojej zdolności do 
wywierania wpływu na dostawców, którzy 
mogą najskuteczniej zapobiegać 
zidentyfikowanym czynnikom ryzyka lub 
ograniczać je, a w razie konieczności do 
podjęcia kroków w celu wywarcia presji na 
tych dostawców, umożliwiając:

Or. en

Poprawka 341
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Każdy podmiot niebędący podmiotem 
określonym w załączniku II identyfikuje i 
ocenia ryzyko w odniesieniu do swojego 
łańcucha dostaw zasobów zgodnie z ust. 1, 
poprzez:

a) zidentyfikowanie, przy dołożeniu 
wszelkich starań, osób określonych w 
załączniku II występujących w jego 
łańcuchu dostaw zasobów;

b) ocenę, przy dołożeniu wszelkich starań, 
praktyk w zakresie należytej staranności 
stosowanych przez te osoby określone w 
załączniku II, które zostały 
zidentyfikowane na podstawie ust. 2 lit. a), 
w oparciu o wszelkie dostępne 
sprawozdania z audytów lub, w 
stosownych przypadkach, inne 
odpowiednie informacje;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest doprecyzowanie, w jaki sposób identyfikacja i ocena 
czynników ryzyka może być prowadzona przez podmioty na niższych szczeblach łańcucha 
dostaw, co jest szczególnie istotne w przypadku MŚP. Poprawka zapewnia, że w przypadku 
mniejszych przedsiębiorstw, które nie są podmiotami określonymi w załączniku II, należyta 
staranność przewidziana w art. 5 może zostać zachowana poprzez uzyskanie i kontrolę 
zweryfikowanych w drodze audytu sprawozdań od zidentyfikowanych wąskich gardeł w 
łańcuchu dostaw, w miarę ich dostępności. W przypadku większych przedsiębiorstw 
odpowiednim rozwiązaniem byłoby skorzystanie również z innych informacji.

Poprawka 342
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Każdy podmiot niebędący podmiotem 
określonym w załączniku Ia identyfikuje i 
ocenia ryzyko w odniesieniu do swojego 
łańcucha dostaw zasobów zgodnie z ust. 1, 
poprzez:

a) zidentyfikowanie, przy dołożeniu 
wszelkich starań, osób określonych w 
załączniku Ia występujących w jego 
łańcuchu dostaw zasobów;

b) ocenę, przy dołożeniu wszelkich starań, 
praktyk w zakresie należytej staranności 
stosowanych przez te osoby określone w 
załączniku Ia, które zostały 
zidentyfikowane na podstawie ust. 1 lit. a), 
w oparciu o wszelkie dostępne 
sprawozdania z audytów lub, w 
stosownych przypadkach, inne 
odpowiednie informacje;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest doprecyzowanie, w jaki sposób identyfikacja i ocena 
czynników ryzyka może być prowadzona przez podmioty na niższych szczeblach łańcucha 
dostaw, co jest szczególnie istotne w przypadku MŚP. Poprawka zapewnia, że w przypadku 
mniejszych przedsiębiorstw, które nie są podmiotami określonymi w załączniku Ia, należyta 
staranność przewidziana w art. 5 może zostać zachowana poprzez uzyskanie i kontrolę 
zweryfikowanych w drodze audytu sprawozdań od zidentyfikowanych wąskich gardeł w 
łańcuchu dostaw, w miarę ich dostępności. W przypadku większych przedsiębiorstw 
odpowiednim rozwiązaniem byłoby skorzystanie również z innych informacji.

Poprawka 343
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli odpowiedzialny importer
prowadzi działania mające na celu 

2. Jeżeli podmiot określony w załączniku 
II prowadzi działania mające na celu 
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ograniczenie ryzyka kontynuując lub 
tymczasowo zawieszając handel, 
przeprowadza on konsultacje z dostawcami 
i zainteresowanymi stronami, których 
działania te dotyczą, w tym z organami 
administracji lokalnej i centralnej, 
organizacjami międzynarodowymi lub 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz stronami trzecimi, 
których działania te dotyczą, a także 
uzgadnia strategię wymiernego 
ograniczenia ryzyka w ramach planu 
zarządzania ryzykiem.

ograniczenie ryzyka kontynuując lub 
tymczasowo zawieszając handel, 
przeprowadza on, zgodnie z wytycznymi 
OECD dotyczącymi należytej staranności,
konsultacje z dostawcami i 
zainteresowanymi stronami, których 
działania te dotyczą, w tym z organami 
administracji lokalnej i centralnej, 
organizacjami międzynarodowymi lub 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz stronami trzecimi, 
których działania te dotyczą, a także 
uzgadnia strategię wymiernego 
ograniczenia ryzyka w ramach planu 
zarządzania ryzykiem.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ogranicza ten obowiązek do hut, rafinerii i innych wąskich gardeł zidentyfikowanych 
przez Komisję („podmioty określone w załączniku II”). Zakres obowiązków dotyczących 
podmiotów określonych w załączniku II jest znacząco szerszy od tych obowiązujących inne 
podmioty, co odzwierciedla pozycję tych pierwszych w łańcuchu dostaw i ich zdolność do 
zachowania należytej staranności aż do miejsca pozyskiwania zasobów. Odniesienie do 
wytycznych OECD dotyczących należytej staranności zobowiązuje dany podmiot do 
zapoznania się z wykazem jednostek i uzgodnienia strategii w zakresie ograniczania ryzyka.

Poprawka 344
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli odpowiedzialny importer
prowadzi działania mające na celu 
ograniczenie ryzyka kontynuując lub 
tymczasowo zawieszając handel, 
przeprowadza on konsultacje z dostawcami 
i zainteresowanymi stronami, których 
działania te dotyczą, w tym z organami 

2. Jeżeli podmiot określony w załączniku 
Ia prowadzi działania mające na celu 
ograniczenie ryzyka kontynuując lub 
tymczasowo zawieszając handel, 
przeprowadza on, zgodnie z wytycznymi 
OECD dotyczącymi należytej staranności,
konsultacje z dostawcami i 
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administracji lokalnej i centralnej, 
organizacjami międzynarodowymi lub 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz stronami trzecimi, 
których działania te dotyczą, a także 
uzgadnia strategię wymiernego 
ograniczenia ryzyka w ramach planu 
zarządzania ryzykiem.

zainteresowanymi stronami, których 
działania te dotyczą, w tym z organami 
administracji lokalnej i centralnej, 
organizacjami międzynarodowymi lub 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz stronami trzecimi, 
których działania te dotyczą, a także 
uzgadnia strategię wymiernego 
ograniczenia ryzyka w ramach planu 
zarządzania ryzykiem.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ogranicza ten obowiązek do hut, rafinerii i innych wąskich gardeł zidentyfikowanych 
przez Komisję („podmioty określone w załączniku Ia”). Zakres obowiązków dotyczących 
podmiotów określonych w załączniku Ia jest znacząco szerszy od tych obowiązujących inne 
podmioty, co odzwierciedla pozycję tych pierwszych w łańcuchu dostaw i ich zdolność do 
zachowania należytej staranności aż do miejsca pozyskiwania zasobów. Odniesienie do 
wytycznych OECD dotyczących należytej staranności zobowiązuje dany podmiot do 
zapoznania się z wykazem jednostek i uzgodnienia strategii w zakresie ograniczania ryzyka.

Poprawka 345
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli odpowiedzialny importer 
prowadzi działania mające na celu 
ograniczenie ryzyka kontynuując lub 
tymczasowo zawieszając handel, 
przeprowadza on konsultacje z dostawcami 
i zainteresowanymi stronami, których 
działania te dotyczą, w tym z organami 
administracji lokalnej i centralnej, 
organizacjami międzynarodowymi lub 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz stronami trzecimi, 
których działania te dotyczą, a także 
uzgadnia strategię wymiernego 
ograniczenia ryzyka w ramach planu 

2. Jeżeli importer prowadzi działania 
mające na celu ograniczenie ryzyka 
kontynuując lub tymczasowo zawieszając 
handel, przeprowadza on konsultacje z 
dostawcami i zainteresowanymi stronami, 
których działania te dotyczą, w tym z 
organami administracji lokalnej i 
centralnej, organizacjami 
międzynarodowymi lub organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
stronami trzecimi, których działania te 
dotyczą, a także uzgadnia strategię 
wymiernego ograniczenia ryzyka w 
ramach planu zarządzania ryzykiem.
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zarządzania ryzykiem.

Or. de

Poprawka 346
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli odpowiedzialny importer
prowadzi działania mające na celu 
ograniczenie ryzyka kontynuując lub 
tymczasowo zawieszając handel, 
przeprowadza on konsultacje z dostawcami 
i zainteresowanymi stronami, których 
działania te dotyczą, w tym z organami 
administracji lokalnej i centralnej, 
organizacjami międzynarodowymi lub 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz stronami trzecimi, 
których działania te dotyczą, a także 
uzgadnia strategię wymiernego 
ograniczenia ryzyka w ramach planu 
zarządzania ryzykiem.

2. Jeżeli podmiot na wyższym szczeblu 
łańcucha dostaw prowadzi działania 
mające na celu ograniczenie ryzyka 
kontynuując lub tymczasowo zawieszając 
handel, przeprowadza on, zgodnie z 
wytycznymi OECD dotyczącymi należytej 
staranności, konsultacje z dostawcami i 
zainteresowanymi stronami, których 
działania te dotyczą, w tym z organami 
administracji lokalnej i centralnej, 
organizacjami międzynarodowymi lub 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz stronami trzecimi, 
których działania te dotyczą, a także 
uzgadnia strategię wymiernego 
ograniczenia ryzyka w ramach planu 
zarządzania ryzykiem.

Or. en

Poprawka 347
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli odpowiedzialny importer
prowadzi działania mające na celu 
ograniczenie ryzyka kontynuując lub 

2. Jeżeli odpowiedzialny podmiot prowadzi 
działania mające na celu ograniczenie 
ryzyka kontynuując lub tymczasowo 
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tymczasowo zawieszając handel, 
przeprowadza on konsultacje z dostawcami 
i zainteresowanymi stronami, których 
działania te dotyczą, w tym z organami 
administracji lokalnej i centralnej, 
organizacjami międzynarodowymi lub 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz stronami trzecimi, 
których działania te dotyczą, a także 
uzgadnia strategię wymiernego
ograniczenia ryzyka w ramach planu 
zarządzania ryzykiem.

zawieszając handel, przeprowadza on 
konsultacje z dostawcami i 
zainteresowanymi stronami, których 
działania te dotyczą, w tym z organami 
administracji lokalnej i centralnej, 
organizacjami międzynarodowymi lub 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz stronami trzecimi, 
których działania te dotyczą, a także 
uzgadnia strategię wymiernego 
ograniczenia ryzyka w ramach planu 
zarządzania ryzykiem.

Or. en

Poprawka 348
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby opracować w ramach planu 
zarządzania ryzykiem strategie 
ograniczania ryzyka wrażliwe na konflikt i 
wysokie ryzyko, odpowiedzialny importer 
opiera się na środkach i wskaźnikach 
określonych w załączniku III do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności oraz mierzy poziom stopniowej 
poprawy sytuacji.

3. Aby opracować w ramach planu 
zarządzania ryzykiem strategie 
ograniczania ryzyka wrażliwe na konflikt i 
wysokie ryzyko, każdy podmiot określony 
w załączniku II wykorzystuje środki i 
wskaźniki określone w załączniku III do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności oraz mierzy poziom stopniowej 
poprawy sytuacji zgodnie z wytycznymi 
OECD dotyczącymi należytej staranności.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wyżej. Zmiany odzwierciedlają treść wytycznych OECD oraz nowe ujęcie 
przedsiębiorstw. Obowiązki te są obecnie ograniczone do hut, rafinerii i innych wąskich 
gardeł zidentyfikowanych przez Komisję (zob. definicja „podmiotów określonych w 
załączniku II”).
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Poprawka 349
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby opracować w ramach planu 
zarządzania ryzykiem strategie 
ograniczania ryzyka wrażliwe na konflikt i 
wysokie ryzyko, odpowiedzialny importer 
opiera się na środkach i wskaźnikach 
określonych w załączniku III do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności oraz mierzy poziom stopniowej 
poprawy sytuacji.

3. Aby opracować w ramach planu 
zarządzania ryzykiem strategie 
ograniczania ryzyka wrażliwe na konflikt i 
wysokie ryzyko, każdy podmiot określony 
w załączniku Ia wykorzystuje środki i 
wskaźniki określone w załączniku III do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności oraz mierzy poziom stopniowej 
poprawy sytuacji zgodnie z wytycznymi 
OECD dotyczącymi należytej staranności.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wyżej. Zmiany odzwierciedlają treść wytycznych OECD oraz nowe ujęcie 
przedsiębiorstw. Obowiązki te są obecnie ograniczone do hut, rafinerii i innych wąskich 
gardeł zidentyfikowanych przez Komisję (zob. definicja „podmiotów określonych w 
załączniku Ia”).

Poprawka 350
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby opracować w ramach planu 
zarządzania ryzykiem strategie 
ograniczania ryzyka wrażliwe na konflikt i 
wysokie ryzyko, odpowiedzialny importer 
opiera się na środkach i wskaźnikach 
określonych w załączniku III do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 

3. Aby opracować w ramach planu 
zarządzania ryzykiem strategie 
ograniczania ryzyka wrażliwe na konflikt i 
wysokie ryzyko, importer opiera się na 
środkach i wskaźnikach określonych w 
załączniku III do wytycznych OECD 
dotyczących należytej staranności oraz 



AM\1051627PL.doc 213/351 PE546.838v01-00

PL

staranności oraz mierzy poziom stopniowej 
poprawy sytuacji.

mierzy poziom stopniowej poprawy 
sytuacji.

Or. de

Poprawka 351
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby opracować w ramach planu 
zarządzania ryzykiem strategie 
ograniczania ryzyka wrażliwe na konflikt i 
wysokie ryzyko, odpowiedzialny importer 
opiera się na środkach i wskaźnikach 
określonych w załączniku III do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności oraz mierzy poziom stopniowej 
poprawy sytuacji.

3. Aby opracować w ramach planu 
zarządzania ryzykiem strategie 
ograniczania ryzyka wrażliwe na konflikt i 
wysokie ryzyko, podmiot na wyższym 
szczeblu łańcucha dostaw wykorzystuje 
środki i wskaźniki określone w załączniku 
III do wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności oraz mierzy poziom 
stopniowej poprawy sytuacji.

Or. en

Poprawka 352
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby opracować w ramach planu 
zarządzania ryzykiem strategie 
ograniczania ryzyka wrażliwe na konflikt i 
wysokie ryzyko, odpowiedzialny importer
opiera się na środkach i wskaźnikach 
określonych w załączniku III do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności oraz mierzy poziom stopniowej 
poprawy sytuacji.

3. Aby opracować w ramach planu 
zarządzania ryzykiem strategie 
ograniczania ryzyka wrażliwe na konflikt i 
wysokie ryzyko, odpowiedzialny podmiot
opiera się na środkach i wskaźnikach 
określonych w załączniku III do 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności oraz mierzy poziom stopniowej 
poprawy sytuacji.
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Or. en

Poprawka 353
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy podmiot na niższym szczeblu 
łańcucha dostaw identyfikuje i ocenia 
ryzyko w odniesieniu do swojego łańcucha 
dostaw zasobów zgodnie z ust. 1 lit. a), 
poprzez:

a) zidentyfikowanie, przy dołożeniu 
wszelkich starań, osób na wyższym 
szczeblu łańcucha dostaw występujących 
w jego łańcuchu dostaw zasobów; oraz

b) ocenę, przy dołożeniu wszelkich starań, 
praktyk w zakresie należytej staranności 
stosowanych przez te osoby na wyższym 
szczeblu łańcucha dostaw, w oparciu o 
wszelkie dostępne sprawozdania z 
audytów lub, w stosownych przypadkach, 
inne odpowiednie informacje.

Or. en

Poprawka 354
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli podmiot niebędący podmiotem 
określonym w załączniku II prowadzi 
działania mające na celu ograniczenie 
ryzyka kontynuując lub tymczasowo 
zawieszając handel, konsultuje się on, w 
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stosownych przypadkach oraz zgodnie z 
wytycznymi OECD dotyczącymi należytej 
staranności, z dostawcami i 
zainteresowanymi stronami, których 
działania te dotyczą, w tym z organami 
administracji lokalnej i centralnej, 
organizacjami międzynarodowymi lub 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz stronami trzecimi, 
których działania te dotyczą, a także 
uzgadnia strategię wymiernego 
ograniczenia ryzyka w ramach planu 
zarządzania ryzykiem.

Or. en

Uzasadnienie

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex II operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

Poprawka 355
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli podmiot niebędący podmiotem 
określonym w załączniku Ia prowadzi 
działania mające na celu ograniczenie 
ryzyka kontynuując lub tymczasowo 
zawieszając handel, konsultuje się on, w 
stosownych przypadkach oraz zgodnie z 
wytycznymi OECD dotyczącymi należytej 
staranności, z dostawcami i 
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zainteresowanymi stronami, których 
działania te dotyczą, w tym z organami 
administracji lokalnej i centralnej, 
organizacjami międzynarodowymi lub 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz stronami trzecimi, 
których działania te dotyczą, a także 
uzgadnia strategię wymiernego 
ograniczenia ryzyka w ramach planu 
zarządzania ryzykiem.

Or. en

Uzasadnienie

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex Ia operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

Poprawka 356
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli podmiot na niższym szczeblu 
łańcucha dostaw prowadzi działania 
mające na celu ograniczenie ryzyka,
kontynuując lub tymczasowo zawieszając 
handel, przeprowadza on, zgodnie z 
wytycznymi OECD dotyczącymi należytej 
staranności oraz w stosownych 
przypadkach, konsultacje z dostawcami i 
zainteresowanymi stronami, których 
działania te dotyczą, w tym z organami 
administracji lokalnej i centralnej, 
organizacjami międzynarodowymi lub 
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organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz stronami trzecimi, 
których działania te dotyczą, a także 
uzgadnia strategię wymiernego 
ograniczenia ryzyka w ramach planu 
zarządzania ryzykiem.

Or. en

Poprawka 357
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialny importer minerałów lub 
metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia zleca 
niezależnemu podmiotowi zewnętrznemu 
przeprowadzenie audytów.

Podmioty określone w załączniku II 
przeprowadzają audyt swoich praktyk z 
zakresu należytej staranności przez 
niezależny podmiot zewnętrzny zgodnie z 
wytycznymi OECD dotyczącymi należytej 
staranności.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla szersze ujęcie przedsiębiorstw i zróżnicowanie wymogów w zakresie 
audytu, zgodnie z wytycznymi OECD. Nie wszystkie podmioty objęte zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia muszą organizować audyty przeprowadzane przez podmioty 
zewnętrzne. Wymóg ten dotyczy wyłącznie wąskich gardeł zgodnie z wykazem znajdującym się 
w załączniku II. Poprawka zapewnia także, że mniejsze przedsiębiorstwa, które są obecnie 
włączone w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia, nie będą podlegać wymogom w 
zakresie audytu, o ile nie są podmiotami określonymi w załączniku II, tj. hutami i rafineriami.

Poprawka 358
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialny importer minerałów lub 
metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia zleca 
niezależnemu podmiotowi zewnętrznemu 
przeprowadzenie audytów.

Podmioty określone w załączniku Ia audyt 
swoich praktyk z zakresu należytej 
staranności przeprowadzają przez 
niezależny podmiot zewnętrzny zgodnie z 
wytycznymi OECD dotyczącymi należytej 
staranności.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla szersze ujęcie przedsiębiorstw i zróżnicowanie wymogów w zakresie 
audytu, zgodnie z wytycznymi OECD. Nie wszystkie podmioty objęte zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia muszą organizować audyty przeprowadzane przez podmioty 
zewnętrzne. Wymóg ten dotyczy wyłącznie wąskich gardeł zgodnie z wykazem znajdującym się 
w załączniku Ia. Poprawka zapewnia także, że mniejsze przedsiębiorstwa, które są obecnie 
włączone w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia, nie będą podlegać wymogom w 
zakresie audytu, o ile nie są podmiotami określonymi w załączniku Ia, tj. hutami i rafineriami.

Poprawka 359
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialny importer minerałów lub 
metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia zleca 
niezależnemu podmiotowi zewnętrznemu 
przeprowadzenie audytów.

Importer minerałów lub metali objętych 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia zleca niezależnemu 
podmiotowi zewnętrznemu 
przeprowadzenie audytów, których wyniki 
przedstawia właściwym organom państw 
członkowskich.

Or. de

Poprawka 360
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialny importer minerałów lub 
metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia zleca 
niezależnemu podmiotowi zewnętrznemu 
przeprowadzenie audytów.

Podmioty na wyższym szczeblu łańcucha 
dostaw audyt swoich praktyk z zakresu 
należytej staranności przeprowadzają 
przez niezależny podmiot zewnętrzny 
zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi 
należytej staranności.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla szersze ujęcie przedsiębiorstw i zróżnicowanie wymogów w zakresie 
audytu, zgodnie z wytycznymi OECD. Nie wszystkie podmioty objęte zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia muszą organizować audyty przeprowadzane przez podmioty 
zewnętrzne. Wymóg ten dotyczy wyłącznie wąskich gardeł. Poprawka zapewnia także, że 
mniejsze przedsiębiorstwa, które są obecnie włączone w zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia, nie będą podlegać wymogom w zakresie audytu, o ile nie są wąskimi 
gardłami takimi jak huty i rafinerie.

Poprawka 361
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialny importer minerałów lub 
metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia zleca 
niezależnemu podmiotowi zewnętrznemu 
przeprowadzenie audytów.

Odpowiedzialny podmiot minerałów lub 
metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia zleca 
niezależnemu podmiotowi zewnętrznemu 
przeprowadzenie audytów.

Or. en

Poprawka 362
Daniel Caspary
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialny importer minerałów lub 
metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia zleca 
niezależnemu podmiotowi zewnętrznemu 
przeprowadzenie audytów.

Odpowiedzialny importer minerałów lub 
metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia umożliwia 
notyfikowanej jednostce oceniającej 
zgodność przeprowadzenie oceny 
zgodności w oparciu o system oceny 
zgodności, o którym mowa w art. 6a.

Or. en

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces legislacyjny w tej poprawce wprowadza się zaproponowaną przez 
Holandię koncepcję, która obecnie jest przedmiotem dyskusji w Radzie. Poprawka niniejsza 
została zgłoszona, aby zawczasu umożliwić tej Izbie omówienie tej propozycji i zajęcie 
stanowiska.

Poprawka 363
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależny podmiot zewnętrzny 
przeprowadzający audyt:

skreślony

a) obejmuje zakresem audytu wszystkie 
rodzaje działalności, procesy i systemy 
odpowiedzialnego importera 
wykorzystywane w celu stosowania 
należytej staranności w łańcuchu dostaw 
w odniesieniu do minerałów lub metali 
objętych zakresem stosowania 
rozporządzenia, w tym wprowadzony przez 
odpowiedzialnego importera system 
zarządzania, zarządzania ryzykiem i 
ujawniania informacji;
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b) określa jako cel audytu zgodność 
praktyk odpowiedzialnego importera w 
zakresie należytej staranności w łańcuchu
dostaw z art. 4, 5 i 7 niniejszego 
rozporządzenia;

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces legislacyjny w tej poprawce wprowadza się zaproponowaną przez 
Holandię koncepcję, która obecnie jest przedmiotem dyskusji w Radzie. Poprawka niniejsza 
została zgłoszona, aby zawczasu umożliwić tej Izbie omówienie tej propozycji i zajęcie 
stanowiska.

Poprawka 364
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależny podmiot zewnętrzny 
przeprowadzający audyt:

Zgodnie z pierwszym ustępem niniejszego 
artykułu i wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności niezależny podmiot 
zewnętrzny przeprowadzający audyt:

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zapewnia, że wszystkie audyty przeprowadzane będą zgodnie z normami i 
specyfikacjami określonymi w wytycznych OECD.

Poprawka 365
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
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Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależny podmiot zewnętrzny 
przeprowadzający audyt:

Zgodnie z pierwszym ustępem i 
wytycznymi OECD dotyczących należytej 
staranności niezależny podmiot 
zewnętrzny przeprowadzający audyt:

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zapewnia, że wszystkie audyty przeprowadzane będą zgodnie z normami i 
specyfikacjami określonymi w wytycznych OECD.

Poprawka 366
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależny podmiot zewnętrzny 
przeprowadzający audyt:

Zgodnie z art. 6 akapit pierwszy oraz 
wytycznymi OECD dotyczącymi należytej 
staranności niezależny podmiot 
zewnętrzny przeprowadzający audyt:

Or. en

Poprawka 367
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obejmuje zakresem audytu wszystkie a) obejmuje zakresem audytu wszystkie 
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rodzaje działalności, procesy i systemy 
odpowiedzialnego importera 
wykorzystywane w celu stosowania 
należytej staranności w łańcuchu dostaw w 
odniesieniu do minerałów lub metali 
objętych zakresem stosowania 
rozporządzenia, w tym wprowadzony przez 
odpowiedzialnego importera system 
zarządzania, zarządzania ryzykiem i 
ujawniania informacji;

rodzaje działalności, procesy i systemy 
odpowiedzialnego importera 
wykorzystywane w celu stosowania 
należytej staranności w łańcuchu dostaw w 
odniesieniu do minerałów lub metali 
objętych zakresem stosowania 
rozporządzenia, w tym wprowadzony przez 
odpowiedzialnego importera system 
zarządzania, zarządzania ryzykiem, 
bezpieczeństwa i higieny działalności 
wydobywczej, w tym bezpieczeństwa 
górników, i ujawniania informacji;

Or. en

Poprawka 368
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obejmuje zakresem audytu wszystkie 
rodzaje działalności, procesy i systemy 
odpowiedzialnego importera
wykorzystywane w celu stosowania 
należytej staranności w łańcuchu dostaw w 
odniesieniu do minerałów lub metali 
objętych zakresem stosowania 
rozporządzenia, w tym wprowadzony przez 
odpowiedzialnego importera system 
zarządzania, zarządzania ryzykiem i 
ujawniania informacji;

a) obejmuje zakresem audytu wszystkie 
rodzaje działalności, procesy i systemy 
podmiotu wykorzystywane w celu 
stosowania należytej staranności w 
łańcuchu dostaw w odniesieniu do zasobów 
objętych zakresem rozporządzenia, w tym 
wprowadzony przez podmiot system 
zarządzania, zarządzania ryzykiem i 
ujawniania informacji;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa i szerszy zakres 
przedmiotowy, jak wyżej.
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Poprawka 369
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obejmuje zakresem audytu wszystkie 
rodzaje działalności, procesy i systemy 
odpowiedzialnego importera
wykorzystywane w celu stosowania 
należytej staranności w łańcuchu dostaw w 
odniesieniu do minerałów lub metali 
objętych zakresem stosowania 
rozporządzenia, w tym wprowadzony przez 
odpowiedzialnego importera system 
zarządzania, zarządzania ryzykiem i 
ujawniania informacji;

a) obejmuje zakresem audytu wszystkie 
rodzaje działalności, procesy i systemy 
podmiotu wykorzystywane w celu 
stosowania należytej staranności w 
łańcuchu dostaw w odniesieniu do zasobów
objętych zakresem rozporządzenia, w tym 
wprowadzony przez podmiot system 
zarządzania, zarządzania ryzykiem i 
ujawniania informacji;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa i szerszy zakres 
przedmiotowy, jak wyżej.

Poprawka 370
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 - litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obejmuje zakresem audytu wszystkie 
rodzaje działalności, procesy i systemy 
odpowiedzialnego importera 
wykorzystywane w celu stosowania 
należytej staranności w łańcuchu dostaw w 
odniesieniu do minerałów lub metali 
objętych zakresem stosowania 
rozporządzenia, w tym wprowadzony przez 

a) obejmuje zakresem audytu wszystkie 
rodzaje działalności, procesy i systemy 
importera wykorzystywane w celu 
stosowania należytej staranności w 
łańcuchu dostaw w odniesieniu do 
minerałów lub metali objętych zakresem 
stosowania rozporządzenia, w tym 
wprowadzony przez odpowiedzialnego 
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odpowiedzialnego importera system 
zarządzania, zarządzania ryzykiem i 
ujawniania informacji;

importera system zarządzania, zarządzania 
ryzykiem i ujawniania informacji;

Or. de

Poprawka 371
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obejmuje zakresem audytu wszystkie 
rodzaje działalności, procesy i systemy 
odpowiedzialnego importera
wykorzystywane w celu stosowania 
należytej staranności w łańcuchu dostaw w 
odniesieniu do minerałów lub metali 
objętych zakresem stosowania 
rozporządzenia, w tym wprowadzony przez 
odpowiedzialnego importera system 
zarządzania, zarządzania ryzykiem i 
ujawniania informacji;

a) obejmuje zakresem audytu wszystkie 
rodzaje działalności, procesy i systemy 
podmiotu wykorzystywane w celu 
stosowania należytej staranności w 
łańcuchu dostaw w odniesieniu do zasobów 
objętych zakresem rozporządzenia, w tym 
wprowadzony przez podmiot system 
zarządzania, zarządzania ryzykiem i 
ujawniania informacji;

Or. en

Poprawka 372
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obejmuje zakresem audytu wszystkie 
rodzaje działalności, procesy i systemy 
odpowiedzialnego importera
wykorzystywane w celu stosowania 
należytej staranności w łańcuchu dostaw w 
odniesieniu do minerałów lub metali
objętych zakresem stosowania

a) obejmuje zakresem audytu wszystkie 
rodzaje działalności, procesy i systemy 
odpowiedzialnego podmiotu
wykorzystywane w celu stosowania 
należytej staranności w łańcuchu dostaw w 
odniesieniu do minerałów lub metali
objętych zakresem stosowania
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rozporządzenia, w tym wprowadzony przez 
odpowiedzialnego importera system 
zarządzania, zarządzania ryzykiem i 
ujawniania informacji;

rozporządzenia, w tym wprowadzony przez 
odpowiedzialnego podmiotu system 
zarządzania, zarządzania ryzykiem i 
ujawniania informacji;

Or. en

Poprawka 373
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określa jako cel audytu zgodność 
praktyk odpowiedzialnego importera w 
zakresie należytej staranności w łańcuchu 
dostaw z art. 4, 5 i 7 niniejszego 
rozporządzenia;

b) określa jako cel audytu zgodność 
praktyk podmiotu w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw z art. 4, 5 i 
7 niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa, jak wyżej.

Poprawka 374
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określa jako cel audytu zgodność 
praktyk odpowiedzialnego importera w 
zakresie należytej staranności w łańcuchu 
dostaw z art. 4, 5 i 7 niniejszego 
rozporządzenia;

b) określa jako cel audytu zgodność 
praktyk podmiotu w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw z art. 4, 5 i 
7 niniejszego rozporządzenia;
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa, jak wyżej.

Poprawka 375
Joachim Schuster

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 należytej staranności w łańcuchu 
dostaw z art. 4, 5 i 7 niniejszego 
rozporządzenia;

b) określa jako cel audytu zgodność 
praktyk importera w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw z art. 4, 5 i 
7 niniejszego rozporządzenia;

Or. de

Poprawka 376
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określa jako cel audytu zgodność 
praktyk odpowiedzialnego importera w 
zakresie należytej staranności w łańcuchu 
dostaw z art. 4, 5 i 7 niniejszego 
rozporządzenia;

b) określa jako cel audytu zgodność 
praktyk podmiotu w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw z jego 
obowiązkami wynikającymi z art. 4, 5 i 7 
niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 377
Pablo Zalba Bidegain
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określa jako cel audytu zgodność 
praktyk odpowiedzialnego importera w 
zakresie należytej staranności w łańcuchu 
dostaw z art. 4, 5 i 7 niniejszego 
rozporządzenia;

b) określa jako cel audytu zgodność 
praktyk odpowiedzialnego podmiotu w 
zakresie należytej staranności w łańcuchu 
dostaw z art. 4, 5 i 7 niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 378
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) prowadzi audyt z poszanowaniem zasad 
niezależności, kompetencji i rozliczalności 
audytu, a także zgodnie z mającymi 
zastosowanie zakresami i kryteriami 
audytu oraz działaniami audytowymi,
określonymi w wytycznych OECD 
dotyczących należytej staranności.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zapewnia, że wszystkie audyty przeprowadzane będą zgodnie z normami i 
specyfikacjami określonymi w wytycznych OECD.

Poprawka 379
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) prowadzi audyt z poszanowaniem zasad 
niezależności, kompetencji i rozliczalności 
audytu, a także zgodnie z mającymi 
zastosowanie zakresami i kryteriami 
audytu oraz działaniami audytowymi,
określonymi w wytycznych OECD 
dotyczących należytej staranności.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zapewnia, że wszystkie audyty przeprowadzane będą zgodnie z normami i 
specyfikacjami określonymi w wytycznych OECD.

Poprawka 380
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) prowadzi audyt z poszanowaniem zasad 
niezależności, kompetencji i rozliczalności 
audytu, a także zgodnie z mającymi 
zastosowanie zakresami i kryteriami 
audytu oraz działaniami audytowymi,
określonymi w wytycznych OECD 
dotyczących należytej staranności.

Or. en

Poprawka 381
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie podmioty mogą współpracować 
w ramach własnych organizacji 
branżowych w celu dopilnowania, by
zlecany niezależnemu podmiotowi 
zewnętrznemu audyt przeprowadzany był
zgodnie z akapitem drugim.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowne podmioty mogą współpracować z organizacjami branżowymi w celu 
przeprowadzania audytów przez podmioty zewnętrzne, zgodnie z wytycznymi OECD.

Poprawka 382
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie podmioty mogą współpracować 
w ramach własnych organizacji 
branżowych w celu dopilnowania, by
zlecany niezależnemu podmiotowi 
zewnętrznemu audyt przeprowadzany był
zgodnie z akapitem drugim.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowne podmioty mogą współpracować z organizacjami branżowymi w celu 
przeprowadzania audytów przez podmioty zewnętrzne, zgodnie z wytycznymi OECD.

Poprawka 383
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty mogą współpracować w ramach 
własnych organizacji branżowych w celu 
dopilnowania, by zlecany niezależnemu 
podmiotowi zewnętrznemu audyt 
przeprowadzany był zgodnie z akapitem 
drugim.

Or. en

Poprawka 384
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a

System oceny zgodności

Komisja przyjmuje akt wykonawczy 
określający jeden lub więcej systemów 
oceny zgodności, które:

a) obejmują swoim zakresem wszystkie 
rodzaje działalności, procesy i systemy 
odpowiedzialnego importera 
wykorzystywane w celu stosowania 
należytej staranności w łańcuchu dostaw 
w odniesieniu do minerałów lub metali 
objętych zakresem stosowania 
rozporządzenia, w tym wprowadzony przez 
odpowiedzialnego importera system 
zarządzania, zarządzania ryzykiem i 
ujawniania informacji;

oraz

b) gwarantują domniemanie zgodności z 
wymogami art. 4, 5 i 7 niniejszego 
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rozporządzenia.

Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 13 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces ustawodawczy, poprawka uwzględnia pomysł zgłoszony przez 
Holandię, który jest obecnie omawiany w Radzie. Złożono ją, aby Parlament mógł rozpocząć 
debatę nad tą propozycją i przyjąć odpowiednie stanowisko.

Poprawka 385
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6b

Notyfikowanie jednostek oceniających 
zgodność

1. Państwa członkowskie notyfikują 
Komisji i pozostałym państwom 
członkowskim organy uprawnione do 
wykonywania zadań w zakresie oceny 
zgodności jako osoby trzecie na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

2. Komisja podaje do wiadomości 
publicznej wykaz jednostek 
notyfikowanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia, włącznie z numerami 
identyfikacyjnymi, które im przydzielono, 
oraz informacją na temat rodzaju 
działalności będącej przedmiotem 
notyfikacji. Komisja zapewnia stałą 
aktualizację tego wykazu.

3. Państwa członkowskie mogą 
notyfikować wyłącznie jednostki
oceniające zgodność, które spełniają 
wymogi ustanowione w art. 23.
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4. Zakłada się, że jednostki oceniające 
zgodność, które są akredytowane zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 765/2008 i 
odpowiednią jednolitą normą 
akredytacyjną do przeprowadzania oceny 
zgodności na podstawie wyznaczonego 
systemu oceny zgodności, spełniają 
wymogi określone w art. 6c.

5. W przypadku gdy organ notyfikujący 
stwierdza lub otrzymuje informację, że 
jednostka notyfikowana przestała spełniać 
wymagania określone w art. 6c lub nie 
wypełnia swoich obowiązków, organ 
notyfikujący ogranicza, zawiesza lub 
wycofuje notyfikację, zależnie od sytuacji 
oraz w zależności od wagi niespełnienia 
wymagań lub niewypełnienia 
obowiązków. Niezwłocznie informuje o 
tym Komisję i pozostałe państwa 
członkowskie.

6. W razie ograniczenia, zawieszenia lub 
wycofania notyfikacji, albo w przypadku 
zaprzestania działalności przez jednostkę 
notyfikowaną notyfikujące państwo 
członkowskie podejmuje właściwe środki 
w celu zapewnienia, by aktami tej 
jednostki zajęła się inna jednostka 
notyfikowana lub żeby były one dostępne 
na wezwanie właściwych organów państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces ustawodawczy, poprawka uwzględnia pomysł zgłoszony przez 
Holandię, który jest obecnie omawiany w Radzie. Wniesiono ją, aby Parlament mógł 
rozpocząć debatę nad tą propozycją i przyjąć odpowiednie stanowisko.

Poprawka 386
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6c

Wymogi dotyczące jednostek oceniających 
zgodność na potrzeby notyfikacji

1. Jednostka oceniająca zgodność musi 
być powołana na podstawie prawa 
krajowego i posiadać osobowość prawną.

2. Jednostką oceniającą zgodność jest 
organ zewnętrzny niezależny od 
importera, którego ocenia, a także od 
huty/rafinerii, podmiotów zależnych, 
licencjobiorców, wykonawców, dostawców 
huty/rafinerii oraz podmiotów 
współpracujących w zakresie oceny 
zgodności.

Jednostkę należącą do stowarzyszenia 
przedsiębiorców lub zrzeszenia 
zawodowego reprezentującego 
przedsiębiorstwa zajmujące się 
przywozem, wytapianiem lub rafinacją 
minerałów, które ocenia, można uważać 
za taką jednostkę, pod warunkiem że 
wykazana została jej niezależność i brak 
konfliktu interesów.

3. Jednostka oceniająca zgodność, jej 
ścisłe kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą 
być importerami, hutami lub rafineriami 
cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz 
złota.

Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie 
angażują się bezpośrednio w handel cyną, 
tantalem i wolframem, ich rudami oraz 
złotem, a także ich wytapianie i rafinację, 
ani nie mogą reprezentować stron 
zaangażowanych w taką działalność. 
Wymienione podmioty i osoby nie mogą 
angażować się w żadną działalność, która 
może zagrozić niezależności ich osądów i 
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integralności w związku z działalnością w 
zakresie oceny zgodności, której dotyczy 
notyfikacja. Dotyczy to w szczególności 
usług konsultingowych.

Jednostki oceniające zgodność 
dopilnowują, by działalność ich spółek 
zależnych lub podwykonawców nie 
wpływała na poufność, obiektywizm ani 
bezstronność jej działalności związanej z 
oceną zgodności.

5. Jednostka oceniająca zgodność i jej 
pracownicy spełniają w toku realizacji 
zadań związanych z oceną zgodności 
najwyższe standardy zawodowe, posiadają 
konieczne kwalifikacje techniczne w danej 
dziedzinie oraz nie są poddawani żadnym 
naciskom czy zachętom, zwłaszcza 
finansowym, mogącym wpływać na ich 
opinię lub wyniki oceny zgodności, 
szczególnie ze strony osób lub grup osób, 
których interesy związane są z rezultatami 
tych działań.

6. Jednostka oceniająca zgodność musi 
być zdolna do realizacji wszystkich zadań 
związanych z oceną zgodności, 
przydzielonych jej na mocy art. 6d, do 
których została notyfikowana, niezależnie 
od tego, czy dana jednostka oceniająca 
zgodność wykonuje wspomniane zadania 
samodzielnie, czy są one realizowane w jej 
imieniu i na jej odpowiedzialność.

Przez cały czas i dla każdej procedury 
oceny zgodności będącej przedmiotem 
notyfikacji dana jednostka oceniająca 
zgodność musi dysponować niezbędnymi:

a) pracownikami posiadającymi wiedzę 
techniczną oraz wystarczające i 
odpowiednie doświadczenie do realizacji 
zadań związanych z oceną zgodności;

b) opisami procedur, wedle których 
przeprowadza się ocenę zgodności, w celu 
zagwarantowania przejrzystości i 
możliwości odtworzenia tych procedur. 
Jednostka prowadzi odpowiednią politykę 
i posiada stosowne procedury, dzięki 
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którym możliwe jest odróżnienie zadań 
wykonywanych jako jednostka 
notyfikowana od innej działalności;

c) procedurami służącymi prowadzeniu 
działalności przy uwzględnieniu wielkości, 
sektora i struktury przedsiębiorstw, 
stopnia złożoności technologii danego 
produktu oraz masowego lub seryjnego 
charakteru procesu produkcyjnego.

Musi posiadać środki konieczne do 
prawidłowej realizacji zadań o 
charakterze technicznym i 
administracyjnym związanych z oceną 
zgodności oraz musi mieć dostęp do 
wszystkich niezbędnych urządzeń lub 
obiektów.

7. Pracownicy odpowiedzialni za 
realizację zadań związanych z oceną 
zgodności posiadają:

a) gruntowne przeszkolenie techniczne i 
zawodowe, obejmujące całą działalność 
związaną z oceną zgodności w zakresie 
będącym przedmiotem notyfikacji;

b) zadowalającą znajomość wymagań 
związanych z przeprowadzanymi przez 
nich ocenami i odpowiednie uprawnienia 
do ich przeprowadzania;

c) odpowiednią znajomość i zrozumienie 
zasadniczych wymagań, mających 
zastosowanie norm zharmonizowanych 
oraz stosownych przepisów odpowiedniego 
unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego i przepisów 
wdrażających;

d) umiejętności wymagane do 
sporządzania certyfikatów, ewidencji i 
sprawozdań dokumentujących wykonanie 
ocen.

8. Należy zagwarantować bezstronność 
jednostki oceniającej zgodność, jej 
ścisłego kierownictwa i pracowników 
wykonujących ocenę .

Wynagrodzenie ścisłego kierownictwa 
jednostki oceniającej zgodność oraz jej 
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pracowników wykonujących ocenę nie 
może zależeć od liczby wykonanych ocen 
ani od wyników tych ocen.

9. Jednostki oceniające zgodność 
posiadają ubezpieczenie od 
odpowiedzialności, chyba że na mocy 
prawa krajowego odpowiedzialność 
spoczywa na państwie lub za ocenę 
zgodności bezpośrednio odpowiada samo 
państwo członkowskie.

10. Pracownicy jednostki oceniającej 
zgodność są zobowiązani dochować 
tajemnicy zawodowej w odniesieniu do 
wszystkich informacji, które uzyskują w 
trakcie wykonywania swoich zadań 
zgodnie z art. 6d lub przepisami prawa 
krajowego w danym zakresie, są jednak 
zwolnieni z tego obowiązku w stosunku do 
właściwych organów państwa 
członkowskiego, w którym realizowane są 
zadania. Prawa własności podlegają 
ochronie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces ustawodawczy, poprawka uwzględnia pomysł zgłoszony przez 
Holandię, który jest obecnie omawiany w Radzie. Wniesiono ją, aby Parlament mógł 
rozpocząć debatę nad tą propozycją i przyjąć odpowiednie stanowisko.

Poprawka 387
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6d

Obowiązki notyfikowanych jednostek 
oceniających zgodność

1. Notyfikowana jednostka oceniająca 
zgodność przeprowadza ocenę zgodności 
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zgodnie z systemem certyfikacji 
określonym na podstawie art. 6a.

2. Jeżeli notyfikowana jednostka 
oceniająca zgodność stwierdza, że 
importer nie spełnił wymogów 
ustanowionych w systemie certyfikacji, 
zobowiązuje ona importera do podjęcia 
stosownych działań naprawczych i nie 
wydaje mu certyfikatu.

3. W przypadku gdy w trakcie 
monitorowania zgodności w następstwie 
wydania certyfikatu notyfikowana 
jednostka oceniająca zgodność stwierdza, 
że produkt przestał spełniać wymagania, 
zobowiązuje ona producenta do podjęcia 
stosownych środków naprawczych i 
zawiesza lub cofa wydany certyfikat, jeżeli 
zachodzi taka konieczność.

4. W razie niepodjęcia środków 
naprawczych lub jeżeli środki te nie 
przynoszą wymaganych skutków, 
notyfikowana jednostka oceniająca 
zgodność ogranicza, zawiesza lub cofa 
wszystkie certyfikaty, stosownie do 
sytuacji.

Or. en

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces ustawodawczy, poprawka uwzględnia pomysł zgłoszony przez 
Holandię, który jest obecnie omawiany w Radzie. Wniesiono ją, aby Parlament mógł 
rozpocząć debatę nad tą propozycją i przyjąć odpowiednie stanowisko.

Poprawka 388
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku odpowiedzialny importer minerałów 

1. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku wszystkie podmioty przedstawiają
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lub metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia przedstawia
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego dokumentację za 
poprzedni rok kalendarzowy zawierającą 
następujące informacje:

właściwemu organowi państwa 
członkowskiego dokumentację za 
poprzedni rok kalendarzowy zawierającą 
następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa. Zob. powyżej 
definicję „podmiotu”.

Poprawka 389
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
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 każdego 
roku wszystkie podmioty przedstawiają
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego dokumentację za 
poprzedni rok kalendarzowy zawierającą 
następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa. Zob. powyżej 
definicję „podmiotu”.

Poprawka 390
Joachim Schuster
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
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 każdego 
roku importer minerałów lub metali 
objętych zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia przedstawia właściwemu 
organowi państwa członkowskiego 
dokumentację za poprzedni rok 
kalendarzowy zawierającą następujące 
informacje:

Or. de

Poprawka 391
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
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 każdego 
roku wszystkie podmioty przedstawiają
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego dokumentację za 
poprzedni rok kalendarzowy zawierającą 
następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie zmiany w art. 7 odzwierciedlają bardziej ograniczone wymogi w zakresie audytu z 
art. 6 i szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa. Zgodnie z wytycznymi OECD audytu 
wymagają jedynie wąskie gardła, jednak każdy podlega wymogom sprawozdawczości i 
ujawniania informacji zgodnie z brzmieniem omawianego artykułu.
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Poprawka 392
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
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 każdego 
roku odpowiedzialny podmiot prowadzący 
działalność w sektorze minerałów lub 
metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia przedstawia 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego dokumentację za 
poprzedni rok kalendarzowy zawierającą 
następujące informacje:

Or. en

Poprawka 393
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 - litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jego nazwę, adres, pełne dane 
kontaktowe i opis działalności handlowej,

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Or. de

Poprawka 394
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyniki audytów przeprowadzonych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny 
zgodnie z art. 6 niniejszego 

skreślona
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rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa w zmienianym 
rozporządzeniu. W związku z szerszym zakresem definicji przedsiębiorstwa nie wszystkie 
podmioty objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia mają obowiązek 
przeprowadzania audytów przez niezależny podmiot zewnętrzny. Wymóg ten dotyczy 
wyłącznie podmiotów wymienionych w załączniku II, co zostało odzwierciedlone w 
znajdujących się powyżej poprawkach do art. 6.

Poprawka 395
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyniki audytów przeprowadzonych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny 
zgodnie z art. 6 niniejszego 
rozporządzenia.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa w zmienianym 
rozporządzeniu. W związku z szerszym zakresem definicji przedsiębiorstwa nie wszystkie 
podmioty objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia mają obowiązek 
przeprowadzania audytów przez niezależny podmiot zewnętrzny. Wymóg ten dotyczy 
wyłącznie podmiotów wymienionych w załączniku Ia, co zostało odzwierciedlone w 
znajdujących się powyżej poprawkach do art. 6.

Poprawka 396
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyniki audytów przeprowadzonych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny 
zgodnie z art. 6 niniejszego 
rozporządzenia.

skreślona

Or. en

Poprawka 397
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyniki audytów przeprowadzonych
przez niezależny podmiot zewnętrzny
zgodnie z art. 6 niniejszego 
rozporządzenia.

c) certyfikat wydany w następstwie oceny 
zgodności przeprowadzonej zgodnie z art. 
6 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces ustawodawczy, poprawka uwzględnia pomysł zgłoszony przez 
Holandię, który jest obecnie omawiany w Radzie. Wniesiono ją, aby Parlament mógł 
rozpocząć debatę nad tą propozycją i przyjąć odpowiednie stanowisko.

Poprawka 398
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku odpowiedzialny importer minerałów 
objętych zakresem stosowania niniejszego 

2. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku podmioty niebędące podmiotami 
wymienionymi w załączniku II
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rozporządzenia przedstawia właściwemu 
organowi państwa członkowskiego 
dokumentację za poprzedni rok 
kalendarzowy dotyczącą proporcji 
minerałów pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka w odniesieniu do łącznej 
ilości zakupionych minerałów, 
potwierdzoną wynikami audytów 
przeprowadzonych przez niezależny 
podmiot zewnętrzny zgodnie z art. 6 
niniejszego rozporządzenia.

przedstawiają także właściwemu organowi 
państwa członkowskiego sprawozdania z 
działalności obejmujące dokumentację za 
poprzedni rok kalendarzowy:

Or. en

Uzasadnienie

W związku z szerszym zakresem definicji przedsiębiorstwa obowiązki podmiotów w zakresie 
sprawozdawczości różnią się w zależności od ich pozycji w łańcuchu dostaw. Zgodnie z 
wytycznymi OECD wyznaczone wąskie gardła, wymienione w wykazie znajdującym się w 
załączniku II, podlegają dodatkowym wymogom w zakresie sprawozdawczości w postaci 
audytów przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne. Wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, o których mowa w niniejszym artykule, dotyczą natomiast pozostałych 
podmiotów. Wymogi te odzwierciedlają wymogi określone w wytycznych OECD.

Poprawka 399
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku odpowiedzialny importer minerałów 
objętych zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia przedstawia właściwemu 
organowi państwa członkowskiego 
dokumentację za poprzedni rok 
kalendarzowy dotyczącą proporcji 
minerałów pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka w odniesieniu do łącznej 

2. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku podmioty niebędące podmiotami 
wymienionymi w załączniku Ia 
przedstawiają także właściwemu organowi 
państwa członkowskiego sprawozdania z 
działalności obejmujące dokumentację za 
poprzedni rok kalendarzowy:
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ilości zakupionych minerałów, 
potwierdzoną wynikami audytów 
przeprowadzonych przez niezależny 
podmiot zewnętrzny zgodnie z art. 6 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z szerszym zakresem definicji przedsiębiorstwa obowiązki podmiotów w zakresie 
sprawozdawczości różnią się w zależności od ich pozycji w łańcuchu dostaw. Zgodnie z 
wytycznymi OECD wyznaczone wąskie gardła, wymienione w wykazie znajdującym się w 
załączniku Ia, podlegają dodatkowym wymogom w zakresie sprawozdawczości w postaci 
audytów przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne. Wymogi w zakresie 
sprawozdawczości, o których mowa w niniejszym artykule, dotyczą natomiast pozostałych 
podmiotów. Wymogi te odzwierciedlają wymogi określone w wytycznych OECD.

Poprawka 400
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku odpowiedzialny importer minerałów 
objętych zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia przedstawia właściwemu 
organowi państwa członkowskiego 
dokumentację za poprzedni rok 
kalendarzowy dotyczącą proporcji 
minerałów pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka w odniesieniu do łącznej 
ilości zakupionych minerałów, 
potwierdzoną wynikami audytów 
przeprowadzonych przez niezależny 
podmiot zewnętrzny zgodnie z art. 6 
niniejszego rozporządzenia.

2. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku podmioty na niższym szczeblu 
łańcucha dostaw przedstawiają także
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego sprawozdania z 
działalności obejmujące dokumentację za 
poprzedni rok kalendarzowy:

a) stosowaną przez podmiot politykę 
należytej staranności w odniesieniu do 
łańcucha dostaw oraz funkcjonującą w 
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ramach podmiotu strukturę kierowniczą 
odpowiedzialną za zachowywanie 
należytej staranności oraz bezpośrednio 
odpowiedzialną osobę;

b) stosowany przez podmiot system 
kontroli i przejrzystości dotyczący 
łańcucha dostaw zasobów oraz działania 
podjęte w celu zidentyfikowania osób 
znajdujących się na wyższym szczeblu 
łańcucha dostaw oraz dokonania oceny 
ich praktyk w zakresie należytej 
staranności;

c) nazwę i adres każdej osoby na wyższym 
szczeblu łańcucha dostaw, która została 
zidentyfikowana przez podmiot zgodnie z 
art. 4 i 5 w jego łańcuchu dostaw;

d) wyniki audytów przeprowadzonych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny u 
każdej osoby na wyższym szczeblu 
łańcucha dostaw, która została 
zidentyfikowana przez podmiot zgodnie z 
art. 4 i 5 w jego łańcuchu dostaw, zgodnie 
z zakresem, celami i zasadami 
określonymi w art. 6 rozporządzenia;

e) informacje dotyczące potencjalnego lub 
rzeczywistego ryzyka zidentyfikowanego 
przez podmiot oraz działań podjętych 
przez podmiot w celu zarządzania 
ryzykiem w okresie sprawozdawczym 
zgodnie z art. 5;

f) informacje dotyczące działań podjętych 
przez podmiot w celu zwiększenia 
należytej staranności w okresie 
sprawozdawczym.

Or. en

Poprawka 401
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku odpowiedzialny importer minerałów 
objętych zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia przedstawia właściwemu 
organowi państwa członkowskiego 
dokumentację za poprzedni rok 
kalendarzowy dotyczącą proporcji 
minerałów pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka w odniesieniu do łącznej 
ilości zakupionych minerałów, 
potwierdzoną wynikami audytów 
przeprowadzonych przez niezależny 
podmiot zewnętrzny zgodnie z art. 6 
niniejszego rozporządzenia.

2. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku odpowiedzialny podmiot prowadzący 
działalność w sektorze minerałów objętych 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia przedstawia właściwemu 
organowi państwa członkowskiego 
dokumentację za poprzedni rok 
kalendarzowy dotyczącą proporcji 
minerałów pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka w odniesieniu do łącznej 
ilości zakupionych minerałów, 
potwierdzoną wynikami audytów 
przeprowadzonych przez niezależny 
podmiot zewnętrzny zgodnie z art. 6 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 402
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stosowaną przez podmiot politykę 
należytej staranności w odniesieniu do 
łańcucha dostaw oraz funkcjonującą w 
ramach podmiotu strukturę kierowniczą 
odpowiedzialną za zachowywanie 
należytej staranności oraz bezpośrednio 
odpowiedzialną osobę;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla obejmujące pięć kroków ramy OECD dotyczące zależnej od ryzyka 
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należytej staranności w łańcuchu dostaw minerałów, opisane w załączniku I do wytycznych 
OECD.

Poprawka 403
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stosowany przez podmiot system 
kontroli i przejrzystości dotyczący 
łańcucha dostaw zasobów oraz działania 
podjęte w celu zidentyfikowania osób 
znajdujących się na wyższym szczeblu 
łańcucha dostaw oraz dokonania oceny 
ich praktyk w zakresie należytej 
staranności;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla obejmujące pięć kroków ramy OECD dotyczące zależnej od ryzyka 
należytej staranności w łańcuchu dostaw minerałów, opisane w załączniku I do wytycznych 
OECD.

Poprawka 404
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nazwę i adres każdej osoby określonej w 
załączniku Ia, która została 
zidentyfikowana przez podmiot zgodnie z 
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art. 4 i 5 w jego łańcuchu dostaw;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla zmiany wprowadzone do art. 4 i 5 powyżej oraz obejmujące pięć 
kroków ramy OECD dotyczące zależnej od ryzyka należytej staranności w łańcuchu dostaw 
minerałów, opisane w załączniku I do wytycznych OECD.

Poprawka 405
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wyniki audytów przeprowadzonych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny u 
każdej osoby określonej w załączniku Ia, 
która została zidentyfikowana przez 
podmiot zgodnie z art. 4 i 5 w jego 
łańcuchu dostaw, zgodnie z zakresem, 
celami i zasadami określonymi w art. 6 
niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla zmiany wprowadzone do art. 4, 5 i 6 oraz obejmujące pięć kroków 
ramy OECD dotyczące zależnej od ryzyka należytej staranności w łańcuchu dostaw 
minerałów, opisane w załączniku I do wytycznych OECD. Podmioty niewymienione w 
załączniku Ia nie mają obowiązku przeprowadzania audytów przez niezależne podmioty 
zewnętrzne. Mają one jednak obowiązek – jako element ich należytej staranności –
identyfikacji w łańcuchach dostaw wszystkich istotnych wąskich gardeł określonych w 
załączniku II oraz uzyskania i dokonania przeglądu wyników audytów przeprowadzonych 
przez niezależny podmiot w ramach ich należytej staranności.
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Poprawka 406
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) informacje dotyczące potencjalnego lub 
rzeczywistego ryzyka zidentyfikowanego 
przez podmiot oraz działań podjętych 
przez podmiot w celu zarządzania 
ryzykiem w okresie sprawozdawczym 
zgodnie z art. 5;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla zmiany wprowadzone do art. 5 powyżej oraz obejmujące pięć 
kroków ramy OECD dotyczące zależnej od ryzyka należytej staranności w łańcuchu dostaw 
minerałów, opisane w załączniku I do wytycznych OECD. Istotną kwestią jest to, aby 
przedsiębiorstwa publikowały informacje na temat czynników ryzyka zidentyfikowanych w ich 
łańcuchach dostaw, a także na temat działań podjętych na rzecz ograniczania tych zagrożeń. 
Informacje te mogą mieć kluczowe znaczenie dla wysiłków na rzecz należytej staranności 
podejmowanych przez inne przedsiębiorstwa, a także konsumentów, inwestorów i inne 
zainteresowane strony.

Poprawka 407
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) informacje dotyczące działań podjętych 
przez podmiot w celu zwiększenia 
należytej staranności w okresie 
sprawozdawczym.
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Or. en

Uzasadnienie

Należyta staranność jest bieżącym i elastycznym procesem. W związku z tym podmioty mają 
możliwość usprawnienia wraz z upływem czasu własnych procesów w zakresie należytej 
staranności. To usprawnienie może obejmować opracowywanie lepszych systemów, tworzenie 
efektu dźwigni i budowanie relacji z dostawcami, a także współpracę z innymi 
przedsiębiorstwami lub sektorami przemysłu. Zasadnicze znaczenie ma jednak to, aby 
przedsiębiorstwa miały obowiązek wyraźnego określania, w jaki sposób mają one zamiar 
wprowadzać zgodnie z harmonogramem usprawnienia w przypadkach, gdy ich należyta 
staranność jest na niewystarczającym poziomie.

Poprawka 408
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stosowaną przez podmiot politykę 
należytej staranności w odniesieniu do 
łańcucha dostaw oraz funkcjonującą w 
ramach podmiotu strukturę kierowniczą 
odpowiedzialną za zachowywanie 
należytej staranności oraz bezpośrednio 
odpowiedzialną osobę;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla obejmujące pięć kroków ramy OECD dotyczące zależnej od ryzyka 
należytej staranności w łańcuchu dostaw minerałów, opisane w załączniku I do wytycznych 
OECD.

Poprawka 409
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stosowany przez podmiot system 
kontroli i przejrzystości dotyczący 
łańcucha dostaw zasobów oraz działania 
podjęte w celu zidentyfikowania osób 
znajdujących się na wyższym szczeblu 
łańcucha dostaw oraz dokonania oceny 
ich praktyk w zakresie należytej 
staranności;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla obejmujące pięć kroków ramy OECD dotyczące zależnej od ryzyka 
należytej staranności w łańcuchu dostaw minerałów, opisane w załączniku I do wytycznych 
OECD.

Poprawka 410
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nazwę i adres każdej osoby określonej w 
załączniku II, która została 
zidentyfikowana przez podmiot zgodnie z 
art. 4 i 5 w jego łańcuchu dostaw;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla zmiany wprowadzone do art. 4 i 5 powyżej oraz obejmujące pięć 
kroków ramy OECD dotyczące zależnej od ryzyka należytej staranności w łańcuchu dostaw 
minerałów, opisane w załączniku I do wytycznych OECD.

Poprawka 411
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wyniki audytów przeprowadzonych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny u 
każdej osoby określonej w załączniku II, 
która została zidentyfikowana przez 
podmiot zgodnie z art. 4 i 5 w jego 
łańcuchu dostaw, zgodnie z zakresem, 
celami i zasadami określonymi w art. 6 
niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla zmiany wprowadzone do art. 4, 5 i 6 oraz obejmujące pięć kroków 
ramy OECD dotyczące zależnej od ryzyka należytej staranności w łańcuchu dostaw 
minerałów, opisane w załączniku I do wytycznych OECD. Podmioty niewymienione w 
załączniku II nie mają obowiązku przeprowadzania audytów przez niezależne podmioty 
zewnętrzne. Mają one jednak obowiązek – jako element ich należytej staranności –
identyfikacji w łańcuchach dostaw wszystkich istotnych wąskich gardeł określonych w 
załączniku II oraz uzyskania i dokonania przeglądu wyników audytów przeprowadzonych 
przez niezależny podmiot w ramach ich należytej staranności.

Poprawka 412
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) informacje dotyczące potencjalnego lub 
rzeczywistego ryzyka zidentyfikowanego 
przez podmiot oraz działań podjętych 
przez podmiot w celu zarządzania 
ryzykiem w okresie sprawozdawczym 
zgodnie z art. 5;

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla zmiany wprowadzone do art. 5 powyżej oraz obejmujące pięć 
kroków ramy OECD dotyczące zależnej od ryzyka należytej staranności w łańcuchu dostaw 
minerałów, opisane w załączniku I do wytycznych OECD. Istotną kwestią jest to, aby 
przedsiębiorstwa publikowały informacje na temat czynników ryzyka zidentyfikowanych w ich 
łańcuchach dostaw, a także na temat działań podjętych na rzecz ograniczania tych zagrożeń. 
Informacje te mogą mieć kluczowe znaczenie dla wysiłków na rzecz należytej staranności 
podejmowanych przez inne przedsiębiorstwa, a także konsumentów, inwestorów i inne 
zainteresowane strony.

Poprawka 413
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) informacje dotyczące działań podjętych 
przez podmiot w celu zwiększenia 
należytej staranności w okresie 
sprawozdawczym.

Or. en

Uzasadnienie

Należyta staranność jest bieżącym i elastycznym procesem. W związku z tym podmioty mają 
możliwość usprawnienia wraz z upływem czasu własnych procesów w zakresie należytej 
staranności. To usprawnienie może obejmować opracowywanie lepszych systemów, tworzenie 
efektu dźwigni i budowanie relacji z dostawcami, a także współpracę z innymi 
przedsiębiorstwami lub sektorami przemysłu. Zasadnicze znaczenie ma jednak to, aby 
przedsiębiorstwa miały obowiązek wyraźnego określania, w jaki sposób mają one zamiar 
wprowadzać zgodnie z harmonogramem usprawnienia w przypadkach, gdy ich należyta 
staranność jest na niewystarczającym poziomie.

Poprawka 414
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku odpowiedzialny importer minerałów 
lub metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia przedstawia
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego dokumentację za 
poprzedni rok kalendarzowy zawierającą 
następujące informacje:

3. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku podmioty wymienione w załączniku 
II przedstawiają również właściwemu 
organowi państwa członkowskiego 
dokumentację za poprzedni rok 
kalendarzowy zawierającą następujące 
informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla szerszy zakres przedsiębiorstw i zróżnicowanie wymogów w zakresie 
sprawozdawczości, jak wyżej. Ma również zasadnicze znaczenie dla dopilnowania, aby 
zaproponowana biała lista, o której mowa w art. 8, rzeczywiście obejmowała wyłącznie te 
podmioty, które wywiązały się ze swoich obowiązków w zakresie należytej staranności, co 
zostało potwierdzone w sprawozdaniach sporządzonych w ramach audytu przeprowadzonego 
przez podmiot zewnętrzny.

Poprawka 415
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku odpowiedzialny importer metali 
objętych zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia przedstawia właściwemu
organowi państwa członkowskiego 
dokumentację za ubiegły rok kalendarzowy 
zawierającą następujące informacje:

3. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku podmioty wymienione w załączniku 
Ia również przedstawiają właściwemu 
organowi państwa członkowskiego 
dokumentację za ubiegły rok kalendarzowy 
zawierającą następujące informacje:

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa i zróżnicowanie wymogów 
w zakresie audytu, jak wyżej. Niniejsza poprawka ma również zasadnicze znaczenie dla 
dopilnowania, aby zaproponowana biała lista, o której mowa w art. 8, rzeczywiście 
obejmowała wyłącznie te podmioty i osoby, które wywiązały się ze swoich obowiązków w 
zakresie należytej staranności, co zostało potwierdzone w sprawozdaniach sporządzonych w 
ramach audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Poprawka 416
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku odpowiedzialny importer minerałów 
lub metali objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia przedstawia 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego dokumentację za 
poprzedni rok kalendarzowy zawierającą 
następujące informacje:

3. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku importer metali objętych zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
przedstawia właściwemu organowi 
państwa członkowskiego dokumentację za 
ubiegły rok kalendarzowy zawierającą 
następujące informacje:

Or. de

Poprawka 417
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku odpowiedzialny importer metali 
objętych zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia przedstawia właściwemu 
organowi państwa członkowskiego 
dokumentację za ubiegły rok kalendarzowy 
zawierającą następujące informacje:

3. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku podmioty na wyższym szczeblu 
łańcucha dostaw również przedstawiają
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego dokumentację za 
poprzedni rok kalendarzowy zawierającą 
następujące informacje:
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Or. en

Poprawka 418
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku odpowiedzialny importer metali 
objętych zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia przedstawia właściwemu 
organowi państwa członkowskiego 
dokumentację za ubiegły rok kalendarzowy 
zawierającą następujące informacje:

3. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego 
roku odpowiedzialny podmiot prowadzący 
działalność w sektorze metali objętych 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia przedstawia właściwemu 
organowi państwa członkowskiego 
dokumentację za ubiegły rok kalendarzowy 
zawierającą następujące informacje:

Or. en

Poprawka 419
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Skreślony fragment jest zbędny, ponieważ ten wymóg w zakresie sprawozdawczości dotyczy 
wyłącznie podmiotów wymienionych w załączniku II.

Poprawka 420
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
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Judith Sargentini

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;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Skreślony fragment jest zbędny, ponieważ ten wymóg w zakresie sprawozdawczości dotyczy 
wyłącznie podmiotów wymienionych w załączniku Ia.

Poprawka 421
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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;

skreślona

Or. en

Poprawka 422
Joachim Schuster

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;

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Or. de
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Poprawka 423
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
zgodnie z art.6 niniejszego rozporządzenia;
oraz

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa i zróżnicowanie wymogów 
w zakresie audytu, jak wyżej. Podmioty wymienione w załączniku II mają obowiązek 
przeprowadzania audytów zleconych niezależnym podmiotom zewnętrznym zgodnie z art. 6 i 
wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności. Chodzi głównie o krok 4 w 
obejmujących pięć kroków ramach OECD dotyczących zależnej od ryzyka należytej 
staranności w łańcuchu dostaw minerałów. Kwestią o istotnym znaczeniu jest to, aby te 
informacje stanowiły część publicznej sprawozdawczości podmiotu.

Poprawka 424
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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 

b) wyniki audytów przeprowadzonych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny 
zgodnie z art.6 niniejszego rozporządzenia;
oraz
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rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa i zróżnicowanie wymogów 
w zakresie audytu, jak wyżej. Podmioty wymienione w załączniku Ia mają obowiązek 
przeprowadzania audytów zleconych niezależnym podmiotom zewnętrznym zgodnie z art. 6 i 
wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności. Chodzi głównie o krok 4 w 
obejmujących pięć kroków ramach OECD dotyczących zależnej od ryzyka należytej 
staranności w łańcuchu dostaw minerałów. Kwestią o istotnym znaczeniu jest to, aby te 
informacje stanowiły część publicznej sprawozdawczości podmiotu.

Poprawka 425
Joachim Schuster

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 w jego łańcuchu 
dostaw zgodnie z zakresem, celami i 
zasadami określonymi w art. 6 niniejszego 
rozporządzenia;

Or. de

Poprawka 426
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 

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

oraz

Or. en

Poprawka 427
Daniel Caspary

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) certyfikaty wydane przez niezależną 
zewnętrzną jednostkę oceniającą zgodność
w każdej z odpowiedzialnych hut lub 
rafinerii w jego łańcuchu dostaw zgodnie z 
zakresem, celami i zasadami określonymi 
w art. 6 niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces ustawodawczy, poprawka uwzględnia pomysł zgłoszony przez 
Holandię, który jest obecnie omawiany w Radzie. Wniesiono ją, aby Parlament mógł 
rozpocząć debatę nad tą propozycją i przyjąć odpowiednie stanowisko.

Poprawka 428
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informacje dotyczące proporcji 
minerałów pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka w odniesieniu do łącznej 
ilości minerałów zakupionych przez każdą 

c) informacje dotyczące proporcji zasobów 
objętych zakresem rozporządzenia
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
w odniesieniu do łącznej ilości 
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z tych hut lub rafinerii, potwierdzone 
wynikami audytów przeprowadzonych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny.

zakupionych zasobów objętych zakresem 
rozporządzenia, potwierdzone wynikami 
audytów przeprowadzanych przez 
niezależny podmiot zewnętrzny zgodnie z 
art. 6 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce zmieniono termin „minerały” na „zasoby objęte zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia” w celu odzwierciedlenia szerszego zakresu przedmiotowego, jak 
wyżej. Poprawka odzwierciedla również szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa i 
zróżnicowanie wymogów w zakresie sprawozdawczości zgodnie z art. 6.

Poprawka 429
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informacje dotyczące proporcji 
minerałów pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka w odniesieniu do łącznej 
ilości minerałów zakupionych przez każdą 
z tych hut lub rafinerii, potwierdzone 
wynikami audytów przeprowadzonych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny.

c) informacje dotyczące proporcji zasobów 
objętych zakresem rozporządzenia
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
w odniesieniu do łącznej ilości 
zakupionych zasobów objętych zakresem 
rozporządzenia, potwierdzone wynikami 
audytów przeprowadzanych przez 
niezależny podmiot zewnętrzny zgodnie z
art. 6 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce zmieniono termin „minerały” na „zasoby objęte zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia” w celu odzwierciedlenia szerszego zakresu przedmiotowego, jak 
wyżej. Poprawka odzwierciedla również szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa i 
zróżnicowanie wymogów w zakresie sprawozdawczości zgodnie z art. 6.
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Poprawka 430
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informacje dotyczące proporcji 
minerałów pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka w odniesieniu do łącznej 
ilości minerałów zakupionych przez każdą 
z tych hut lub rafinerii, potwierdzone 
wynikami audytów przeprowadzonych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny.

c) informacje dotyczące proporcji zasobów 
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
w odniesieniu do łącznej ilości 
zakupionych zasobów, potwierdzone 
wynikami audytów przeprowadzanych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny 
zgodnie z art. 6 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 431
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odpowiedzialny importer metali lub 
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.

4. Podmioty udostępniają bezpośrednim 
nabywcom na niższym szczeblu łańcucha 
dostaw wszelkie uzyskane i 
przechowywane informacje dotyczące 
należytej staranności w swoim łańcuchu 
dostaw, z należytym uwzględnieniem 
tajemnicy handlowej i innych kwestii 
związanych z konkurencją, zgodnie z 
wytycznymi OECD.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa oraz zapewnia, że wymogi 
w zakresie sprawozdawczości są spójne z wytycznymi OECD, w których mowa jest o 
zagadnieniach związanych z tajemnicą handlową i konkurencją.

Poprawka 432
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odpowiedzialny importer metali lub 
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.

4. Podmioty udostępniają bezpośrednim 
nabywcom na niższym szczeblu łańcucha 
dostaw wszelkie uzyskane i 
przechowywane informacje dotyczące 
należytej staranności w swoim łańcuchu 
dostaw, z należytym uwzględnieniem 
tajemnicy handlowej i innych kwestii 
związanych z konkurencją, zgodnie z 
wytycznymi OECD.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa oraz zapewnia, że wymogi 
w zakresie sprawozdawczości są spójne z wytycznymi OECD, w których mowa jest o 
zagadnieniach związanych z tajemnicą handlową i konkurencją.

Poprawka 433
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odpowiedzialny importer metali lub 4. Importer metali lub minerałów objętych 
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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.

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.

Or. de

Poprawka 434
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odpowiedzialny importer metali lub 
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.

4. Podmioty udostępniają bezpośrednim 
nabywcom na niższym szczeblu łańcucha 
dostaw wszelkie uzyskane i 
przechowywane informacje dotyczące 
należytej staranności w swoim łańcuchu 
dostaw, z należytym uwzględnieniem 
tajemnicy handlowej i innych kwestii 
związanych z konkurencją, zgodnie z 
wytycznymi OECD.

Or. en

Poprawka 435
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odpowiedzialny importer metali lub 
minerałów objętych zakresem stosowania 

4. Odpowiedzialny podmiot prowadzący 
działalność w sektorze metali lub 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 436
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Odpowiedzialny importer metali lub 
minerałów objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia corocznie 
publikuje w jak najszerszym zakresie, w 
tym w internecie, sprawozdanie dotyczące 
jego polityki należytej staranności w 
łańcuchu dostaw i praktyk 
odpowiedzialnego pozyskiwania 
surowców. Sprawozdanie to określa kroki 
podjęte przez odpowiedzialnego importera
w celu wypełnienia obowiązków w 
zakresie jego systemu zarządzania i 
zarządzania ryzykiem określonych 
odpowiednio w art. 4 i 5, a także zawiera
sprawozdanie podsumowujące wyniki 
audytów przeprowadzonych przez osobę 
trzecią, w tym imię i nazwisko audytora, z 
należytym uwzględnieniem tajemnicy 
handlowej i innych kwestii związanych z 
konkurencją.

5. Podmioty corocznie publicznie 
ujawniają, zgodnie z wytycznymi OECD 
dotyczącymi należytej staranności, a także
w jak najszerszym zakresie, w tym w 
internecie, sprawozdanie dotyczące swojej 
polityki należytej staranności w łańcuchu 
dostaw i praktyk odpowiedzialnego 
pozyskiwania surowców. Sprawozdanie to 
określa kroki podjęte przez podmiot w celu 
wypełnienia obowiązków w zakresie jego 
systemu zarządzania i zarządzania 
ryzykiem określonych odpowiednio w art. 
4 i 5, a także zawiera wszelkie wyniki 
audytów przeprowadzonych przez podmiot 
zewnętrzny u odpowiedzialnych osób 
określonych w załączniku II biorących 
udział w łańcuchu dostaw podmiotu, z 
należytym uwzględnieniem tajemnicy 
handlowej i innych kwestii związanych z 
konkurencją.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa oraz ma na celu 
dopilnowanie, by wymogi w zakresie sprawozdawczości były spójne z wytycznymi OECD. 
Wymogi te obejmują obowiązek publikowania przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne 
audytów, o czym jest mowa np. w kroku 5 część A.2.1. suplementu dotyczącego cyny, tantalu i 
wolframu.

Poprawka 437
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Odpowiedzialny importer metali lub 
minerałów objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia corocznie 
publikuje w jak najszerszym zakresie, w 
tym w internecie, sprawozdanie dotyczące 
jego polityki należytej staranności w 
łańcuchu dostaw i praktyk 
odpowiedzialnego pozyskiwania 
surowców. Sprawozdanie to określa kroki 
podjęte przez odpowiedzialnego importera
w celu wypełnienia obowiązków w 
zakresie jego systemu zarządzania i 
zarządzania ryzykiem określonych 
odpowiednio w art. 4 i 5, a także zawiera
sprawozdanie podsumowujące wyniki 
audytów przeprowadzonych przez osobę 
trzecią, w tym imię i nazwisko audytora, z 
należytym uwzględnieniem tajemnicy 
handlowej i innych kwestii związanych z 
konkurencją.

5. Podmioty corocznie publicznie 
ujawniają, zgodnie z wytycznymi OECD 
dotyczącymi należytej staranności, a także
w jak najszerszym zakresie, w tym w 
internecie, sprawozdanie dotyczące swojej 
polityki należytej staranności w łańcuchu 
dostaw i praktyk odpowiedzialnego 
pozyskiwania surowców. Sprawozdanie to 
określa kroki podjęte przez podmiot w celu 
wypełnienia obowiązków w zakresie jego 
systemu zarządzania i zarządzania 
ryzykiem określonych odpowiednio w art. 
4 i 5, a także zawiera wszelkie wyniki 
audytów przeprowadzonych przez podmiot 
zewnętrzny u odpowiedzialnych osób 
określonych w załączniku Ia biorących 
udział w łańcuchu dostaw podmiotu, z 
należytym uwzględnieniem tajemnicy 
handlowej i innych kwestii związanych z 
konkurencją.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa oraz zapewnia, że wymogi 
w zakresie sprawozdawczości są spójne z wytycznymi OECD. Wymogi te obejmują obowiązek 
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publikowania przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne audytów, o czym jest mowa np. 
w kroku 5 część A.2.1. suplementu dotyczącego cyny, tantalu i wolframu.

Poprawka 438
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Odpowiedzialny importer metali lub 
minerałów objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia corocznie 
publikuje w jak najszerszym zakresie, w 
tym w internecie, sprawozdanie dotyczące 
jego polityki należytej staranności w 
łańcuchu dostaw i praktyk 
odpowiedzialnego pozyskiwania 
surowców. Sprawozdanie to określa kroki 
podjęte przez odpowiedzialnego importera 
w celu wypełnienia obowiązków w 
zakresie jego systemu zarządzania i 
zarządzania ryzykiem określonych 
odpowiednio w art. 4 i 5, a także zawiera 
sprawozdanie podsumowujące wyniki 
audytów przeprowadzonych przez osobę 
trzecią, w tym imię i nazwisko audytora, z 
należytym uwzględnieniem tajemnicy 
handlowej i innych kwestii związanych z 
konkurencją.

5. Importer metali lub minerałów objętych 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia corocznie publikuje w jak 
najszerszym zakresie, w tym w internecie, 
sprawozdanie dotyczące jego polityki 
należytej staranności w łańcuchu dostaw i 
praktyk odpowiedzialnego pozyskiwania 
surowców. Sprawozdanie to określa kroki 
podjęte przez odpowiedzialnego importera 
w celu wypełnienia obowiązków w 
zakresie jego systemu zarządzania i 
zarządzania ryzykiem określonych 
odpowiednio w art. 4 i 5, a także zawiera 
sprawozdanie podsumowujące wyniki 
audytów przeprowadzonych przez osobę 
trzecią, w tym imię i nazwisko audytora, z 
należytym uwzględnieniem tajemnicy 
handlowej i innych kwestii związanych z 
konkurencją.

Or. de

Poprawka 439
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Odpowiedzialny importer metali lub 5. Podmioty corocznie publikują w jak 
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minerałów objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia corocznie 
publikuje w jak najszerszym zakresie, w 
tym w internecie, sprawozdanie dotyczące 
jego polityki należytej staranności w 
łańcuchu dostaw i praktyk 
odpowiedzialnego pozyskiwania 
surowców. Sprawozdanie to określa kroki 
podjęte przez odpowiedzialnego importera
w celu wypełnienia obowiązków w 
zakresie jego systemu zarządzania i 
zarządzania ryzykiem określonych 
odpowiednio w art. 4 i 5, a także zawiera
sprawozdanie podsumowujące wyniki 
audytów przeprowadzonych przez osobę 
trzecią, w tym imię i nazwisko audytora, z 
należytym uwzględnieniem tajemnicy 
handlowej i innych kwestii związanych z 
konkurencją.

najszerszym zakresie, w tym w internecie, 
sprawozdanie dotyczące swojej polityki 
należytej staranności w łańcuchu dostaw i 
praktyk odpowiedzialnego pozyskiwania 
surowców. Sprawozdanie to określa kroki 
podjęte przez podmiot w celu wypełnienia 
obowiązków w zakresie jego systemu 
zarządzania i zarządzania ryzykiem 
określonych odpowiednio w art. 4 i 5, a 
także zawiera wszelkie wyniki audytów 
przeprowadzonych przez niezależną osobę 
trzecią w podmiotach na wyższym szczeblu 
łańcucha dostaw biorących udział w 
łańcuchu dostaw podmiotu, z należytym 
uwzględnieniem tajemnicy handlowej i 
innych kwestii związanych z konkurencją.

Or. en

Poprawka 440
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Odpowiedzialny importer metali lub 
minerałów objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia corocznie 
publikuje w jak najszerszym zakresie, w 
tym w internecie, sprawozdanie dotyczące 
jego polityki należytej staranności w 
łańcuchu dostaw i praktyk 
odpowiedzialnego pozyskiwania 
surowców. Sprawozdanie to określa kroki 
podjęte przez odpowiedzialnego importera
w celu wypełnienia obowiązków w 
zakresie jego systemu zarządzania i 
zarządzania ryzykiem określonych 
odpowiednio w art. 4 i 5, a także zawiera
sprawozdanie podsumowujące wyniki 
audytów przeprowadzonych przez osobę 

5. Odpowiedzialny podmiot prowadzący 
działalność w sektorze metali lub 
minerałów objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia corocznie 
publikuje w jak najszerszym zakresie, w 
tym w internecie, sprawozdanie dotyczące 
jego polityki należytej staranności w 
łańcuchu dostaw i praktyk 
odpowiedzialnego pozyskiwania 
surowców. Sprawozdanie to określa kroki 
podjęte przez odpowiedzialnego podmiotu
w celu wypełnienia obowiązków w 
zakresie jego systemu zarządzania i 
zarządzania ryzykiem określonych 
odpowiednio w art. 4 i 5, a także zawiera
sprawozdanie podsumowujące wyniki 
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trzecią, w tym imię i nazwisko audytora, z 
należytym uwzględnieniem tajemnicy 
handlowej i innych kwestii związanych z 
konkurencją.

audytów przeprowadzonych przez osobę 
trzecią, w tym imię i nazwisko audytora, z 
należytym uwzględnieniem tajemnicy 
handlowej i innych kwestii związanych z 
konkurencją.

Or. en

Poprawka 441
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Odpowiedzialne osoby określone w 
załączniku II, które znajdują się poza 
terytorium Unii Europejskiej, mogą, w 
celu zapewnienia tego, że zostaną 
uwzględnione w przygotowywanych przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 
15 ust. 1, oraz w wykazie, o którym mowa 
w art. 8, przekazać temu organowi:

a) dokumentację zgodnie z ust. 1 i 3 
powyżej; oraz

b) pisemne oświadczenie o przestrzeganiu 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności, które również zawiera ich 
nazwę, adres, pełne dane kontaktowe i 
opis działalności handlowej.

Or. en

Uzasadnienie

Dodany fragment otwiera białą listę, o której mowa w art. 8, dla osób określonych w 
załączniku II mających siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej. Takie rozwiązanie 
umożliwi UE zwiększenie swojego znaczenia handlowego w celu wpływania na zachowanie 
innych przedsiębiorstw i elementów łańcucha dostaw w odniesieniu do pozyskiwania przy 
jednoczesnym ułatwianiu realizowania obowiązków wynikających z należytej staranności 
europejskim przedsiębiorstwom innym niż podmioty wymienione w załączniku II. 
Przedsiębiorstwa te muszą dostarczyć potwierdzenie, że wywiązują się z obowiązków 
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wynikających z należytej staranności zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 442
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Odpowiedzialne osoby określone w 
załączniku Ia, które znajdują się poza 
terytorium Unii Europejskiej, mogą, w 
celu zapewnienia tego, że zostaną 
uwzględnione w przygotowywanych przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 
15 ust. 1, oraz w wykazie, o którym mowa 
w art. 8, przekazać temu organowi:

a) dokumentację zgodnie z ust. 1 i 3 
powyżej; oraz

b) pisemne oświadczenie o przestrzeganiu 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności, które również zawiera ich 
nazwę, adres, pełne dane kontaktowe i 
opis działalności handlowej.

Or. en

Uzasadnienie

Dodany fragment otwiera białą listę, o której mowa w art. 8, dla osób określonych 
wymienionych w załączniku Ia mających siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej. Takie 
rozwiązanie umożliwi UE zwiększenie swojego znaczenia handlowego w celu wpływania na 
zachowanie innych przedsiębiorstw i elementów łańcucha dostaw w odniesieniu do 
pozyskiwania przy jednoczesnym ułatwianiu realizowania obowiązków wynikających z 
należytej staranności europejskim przedsiębiorstwom innym niż podmioty wymienione w 
załączniku Ia. Przedsiębiorstwa te muszą dostarczyć potwierdzenie, że wywiązują się z 
obowiązków wynikających z należytej staranności zgodnie z wymogami niniejszego 
rozporządzenia.
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Poprawka 443
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Odpowiedzialne osoby na wyższym 
szczeblu łańcucha dostaw, które znajdują 
się poza terytorium Unii Europejskiej, 
mogą, w celu zapewnienia tego, że zostaną 
uwzględnione w przygotowywanych przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 
15 ust. 1, oraz w wykazie, o którym mowa 
w art. 8, przekazać temu organowi:

a) dokumentację zgodnie z ust. 1 i 3 
powyżej; oraz

b) pisemne oświadczenie o przestrzeganiu 
wytycznych OECD dotyczących należytej 
staranności, które również zawiera ich 
nazwę, adres, pełne dane kontaktowe i 
opis działalności handlowej.

Or. en

Uzasadnienie

W ten sposób pozaeuropejskie wąskie gardła również można dodać do białej listy, jeżeli 
również są odpowiedzialnymi podmiotami, co pozwoli zwiększyć przejrzystość podmiotów na 
niższym szczeblu łańcucha dostaw.

Poprawka 444
Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a

Obowiązki hut i rafinerii w zakresie 
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należytej staranności

1. Huty i rafinerie europejskie, które 
przetwarzają i importują minerały i ich 
koncentraty, zobowiązane są do 
stosowania unijnego systemu należytej 
staranności w łańcuchu dostaw lub 
systemu należytej staranności uznanego 
za równoważny przez unijne instytucje 
certyfikujące;

2. Unijne instytucje certyfikujące 
sprawdzają, czy huty i rafinerie wdrożyły 
unijny system należytej staranności w 
sposób prawidłowy. W przypadku 
uchybienia tym obowiązkom instytucje 
certyfikujące zawiadamiają o tym fakcie 
hutę lub rafinerię i zwracają się do niej o 
podjęcie działań naprawczych mających 
na celu spełnienie wymogów unijnego 
systemu należytej staranności. Jeżeli 
uchybienie nie zostanie usunięte, 
instytucje certyfikujące UE nakładają 
sankcje za naruszenie niniejszego 
rozporządzenia. Sankcje te zostają 
uchylone z chwilą, gdy huta lub rafineria 
dostosuje się do przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Huty i rafinerie są kluczowymi ogniwami łańcucha dostaw, ponieważ dołączają do niego w 
momencie przetwarzania minerałów i ich koncentratów. Mają więc większe możliwości, by 
gromadzić, przekazywać i weryfikować informacje na temat pochodzenia minerałów i 
kolejnych podmiotów, które za nie odpowiadały. Z tego powodu powinny obowiązkowo 
stosować się do przepisów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 445
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a

Programy branżowe

1. W okresie przejściowym odpowiednie 
stowarzyszenia branżowe mogą przedłożyć 
Komisji wniosek o uznanie programu 
branżowego za równoważny z wymogami 
niniejszego rozporządzenia.

Do takiego wniosku należy dołączyć 
dowody i informacje.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 
można składać wyłącznie w odniesieniu 
do programów branżowych istniejących w 
momencie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

3. Jeżeli na podstawie dowodów 
i informacji przedstawionych zgodnie 
z ust. 1 Komisja stwierdzi, że program 
branżowy umożliwia odpowiedzialnemu 
podmiotowi, który go skutecznie stosuje, 
spełnienie obowiązków określonych w art. 
4, 5, 6 i 7, uznaje ten program za 
równoważny.

4. Zainteresowane strony informują 
Komisję o wszelkich zmianach lub 
aktualizacjach programów branżowych, 
których równoważność uznano zgodnie z 
ust. 3.

5. Komisja cofa uznanie równoważności, 
jeżeli stwierdzi, że zmiany programu 
branżowego podważają zdolność 
odpowiedzialnego podmiotu do spełnienia 
obowiązków określonych w art. 4, 5, 6 i 7, 
lub jeżeli wielokrotne lub poważne 
przypadki niespełnienia obowiązków przez 
odpowiedzialne podmioty wynikają z 
braków w programie.

6. Komisja ustanawia i na bieżąco 
aktualizuje internetowy rejestr programów 
branżowych, które uznano za 
równoważne.

7. Odpowiedzialne podmioty minerałów i 
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metali, w przypadku których można 
dowieść, że pochodzą wyłącznie od 
podmiotów certyfikowanych w ramach 
programu branżowego uznanego za 
równoważny, lub którzy sami zostali 
certyfikowani w ramach programu 
branżowego uznanego za równoważny, są 
zwolnieni z obowiązku przeprowadzenia 
audytu przez niezależny podmiot 
zewnętrzny. Certyfikat taki przesyła się 
właściwym organom.

Or. en

Poprawka 446
Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a

Programy branżowe

1. W okresie przejściowym odpowiednie 
stowarzyszenia branżowe mogą przedłożyć 
Komisji wniosek o uznanie programu 
branżowego zatwierdzonego zgodnie z 
wymogami niniejszego rozporządzenia. 
Do takiego wniosku należy dołączyć 
dowody i informacje.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 
można składać wyłącznie w odniesieniu 
do programów branżowych istniejących w 
momencie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

3. Jeżeli na podstawie dowodów 
i informacji przedstawionych zgodnie 
z ust. 1 Komisja stwierdzi, że program 
branżowy umożliwia odpowiedzialnemu 
importerowi, który go skutecznie stosuje, 
spełnienie obowiązków określonych w art. 
4, 5, 6 i 7, zatwierdza go.



PE546.838v01-00 276/351 AM\1051627PL.doc

PL

4. Zainteresowane strony informują 
Komisję o wszelkich zmianach lub 
aktualizacjach programów branżowych, 
które zostały zatwierdzone.

5. Komisja cofa zatwierdzenie, jeżeli 
stwierdzi, że zmiany programu 
branżowego podważają zdolność 
odpowiedzialnego importera do spełnienia 
obowiązków określonych w art. 4, 5, 6 i 7, 
lub jeżeli wielokrotne lub poważne 
przypadki niespełnienia obowiązków przez 
odpowiedzialnych importerów wynikają z 
braków w programie.

6. Komisja ustanawia i na bieżąco 
aktualizuje internetowy rejestr 
zatwierdzonych programów branżowych.

7. Odpowiedzialni importerzy minerałów i 
metali, w przypadku których można 
dowieść, że pochodzą wyłącznie od 
podmiotów certyfikowanych w ramach 
zatwierdzonego programu branżowego, 
lub którzy sami zostali certyfikowani w 
ramach zatwierdzonego programu 
branżowego, są zwolnieni z obowiązku 
przeprowadzenia audytu przez niezależny 
podmiot zewnętrzny. Certyfikat taki 
przesyła się właściwym organom.

Or. en

Poprawka 447
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz odpowiedzialnych hut i rafinerii Wykaz odpowiedzialnych osób 
określonych w załączniku II

Or. en
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Uzasadnienie

Obecnie wykaz ograniczony jest do hut i rafinerii. Stanowią one istotne wąskie gardła w 
łańcuchach dostaw wielu metali. Nie są one jednak istotnymi wąskimi gardłami w łańcuchach 
dostaw innych minerałów objętych przedmiotowym zakresem stosowania zmienionego 
rozporządzenia. Zob. komentarze dotyczące zakresu przedmiotowego powyżej. Dodanie 
sformułowania „osoby określone w załączniku II” umożliwia wyznaczenie innych istotnych 
wąskich gardeł w łańcuchu dostaw oraz umieszczenie ich w tym wykazie.

Poprawka 448
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz odpowiedzialnych hut i rafinerii Wykaz odpowiedzialnych osób 
określonych w załączniku Ia

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie wykaz ograniczony jest do hut i rafinerii. Stanowią one istotne wąskie gardła w 
łańcuchach dostaw wielu metali. Nie są one jednak istotnymi wąskimi gardłami w łańcuchach 
dostaw innych minerałów objętych przedmiotowym zakresem stosowania zmienionego 
rozporządzenia. Zob. komentarze dotyczące zakresu przedmiotowego powyżej. Dodanie 
sformułowania „osoby określone w załączniku Ia” umożliwia wyznaczenie innych istotnych 
wąskich gardeł w łańcuchu dostaw oraz umieszczenie ich w tym wykazie.

Poprawka 449
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz odpowiedzialnych hut i rafinerii Wykaz odpowiedzialnych podmiotów na 



PE546.838v01-00 278/351 AM\1051627PL.doc

PL

wyższym szczeblu łańcucha dostaw

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku zmian w przedmiotowym artykule oraz zmian w art. 7 i 15 biała lista zawiera 
jedynie te podmioty działające w wąskich gardłach, które zachowują należytą staranność. W 
propozycji Komisji wystarczyło, aby huta lub rafineria znajdowała się w łańcuchu dostaw 
odpowiedzialnych importerów. Po zmianie wąskie gardła muszą wykazać, że są 
odpowiedzialne, a Komisja musi to sprawdzić.

Poprawka 450
Paul Rübig, Othmar Karas

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 właściwy organ ogólnounijny w jego
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.

Or. en

Poprawka 451
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

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

decyzję zawierającą wykaz nazw i adresów 
odpowiedzialnych osób określonych w 
załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję wykaz jest zdefiniowany jako lista wszystkich hut i rafinerii w 
łańcuchu dostaw odpowiedzialnego importera bez względu na to, czy te huty lub rafinerie, 
mające siedzibę na terytorium UE lub poza nim, spełniają normy określone w wytycznych 
OECD. Aby wykaz ten stał się rzeczywistą zachętą, powinny one np. publikować 
sprawozdania dotyczące należytej staranności oraz udostępniać wyniki audytów, zgodnie z 
wytycznymi OECD. System ten powinien być również otwarty dla hut/rafinerii, która nie 
znajdują się obecnie w łańcuchu dostaw europejskich przedsiębiorstw.

Poprawka 452
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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 osób określonych 
wymienionych w załączniku Ia.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji wykaz jest zdefiniowany jako lista wszystkich hut i rafinerii w łańcuchu 
dostaw odpowiedzialnego importera bez względu na to, czy te huty lub rafinerie, mające 
siedzibę na terytorium UE lub poza nim, spełniają normy określone w wytycznych OECD. Aby 
wykaz ten stał się rzeczywistą zachętą, powinny one np. publikować sprawozdania dotyczące 
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należytej staranności oraz udostępniać wyniki audytów, zgodnie z wytycznymi OECD. System 
ten powinien być również otwarty dla hut/rafinerii, która nie znajdują się obecnie w łańcuchu 
dostaw europejskich przedsiębiorstw.

Poprawka 453
Christofer Fjellner

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, 
w internecie i za pomocą odpowiednich 
kanałów informacyjnych i 
komunikacyjnych, decyzję zawierającą 
wykaz nazw i adresów odpowiedzialnych 
hut i rafinerii minerałów objętych 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 454
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 podmiotów na wyższym 
szczeblu łańcucha dostaw.
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Or. en

Poprawka 455
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, 
Komisja identyfikuje odpowiedzialne huty 
i rafinerie, które pozyskują surowce –
przynajmniej częściowo – z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka.

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, 
Komisja identyfikuje 
odpowiedzialne osoby określone w 
załączniku II, które pozyskują surowce –
przynajmniej częściowo – z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla szerszy zakres przedmiotowy, jak wyżej.

Poprawka 456
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, 
Komisja identyfikuje odpowiedzialne huty 
i rafinerie, które pozyskują surowce –
przynajmniej częściowo – z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka.

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, 
Komisja identyfikuje osoby określone w 
załączniku Ia, które pozyskują surowce –
przynajmniej częściowo – z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla szerszy zakres przedmiotowy, jak wyżej.

Poprawka 457
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, 
Komisja identyfikuje odpowiedzialne huty 
i rafinerie, które pozyskują surowce –
przynajmniej częściowo – z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka.

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, 
Komisja identyfikuje odpowiedzialne huty 
i rafinerie, które pozyskują surowce –
przynajmniej częściowo – z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka. Wykaz sporządza się z 
uwzględnieniem istniejących 
równoważnych branżowych, rządowych 
lub innych programów należytej 
staranności obejmujących minerały i 
metale wchodzące w zakres niniejszego 
rozporządzenia, zgodnie z załącznikiem I. 

Or. en

Poprawka 458
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, 
Komisja identyfikuje odpowiedzialne huty 
i rafinerie, które pozyskują surowce –
przynajmniej częściowo – z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka.

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, 
Komisja identyfikuje 
odpowiedzialne podmioty na wyższym 
szczeblu łańcucha dostaw, które pozyskują 
surowce – przynajmniej częściowo – z 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka.
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Or. en

Poprawka 459
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje wykaz zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku II oraz 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 13 ust. 2. Komisja konsultuje się z 
sekretariatem OECD.

3. Komisja przyjmuje wykaz zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku III. 
Komisja konsultuje się z sekretariatem 
OECD.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana ze zmianą numeracji załączników.

Poprawka 460
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje wykaz zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku II oraz 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 13 ust. 2. Komisja konsultuje się z 
sekretariatem OECD.

3. Komisja przyjmuje wykaz zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku II. 
Komisja konsultuje się z sekretariatem 
OECD.

Or. en

Poprawka 461
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

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. 4. Komisja we właściwym czasie 
uaktualnia informacje zawarte w wykazie, 
jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 
Komisja usuwa z wykazu nazwy osób 
określonych w załączniku II, które 
przestają być uznawane przez państwa 
członkowskie za odpowiedzialne osoby 
określone w załączniku II zgodnie z art. 
14 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do „odpowiedzialnych hut i rafinerii” oraz „odpowiedzialnych importerów” 
zostało zastąpione terminem „osoby określone w załączniku II”, jak wyżej. Zmiany te 
odzwierciedlają fakt, że wykaz obecnie obejmuje inne wyznaczone wąskie gardła w innych 
łańcuchach dostaw zasobów, a także uwzględniają poprawki mające na celu zapewnienie, aby 
wykaz nie obejmował hut lub rafinerii, które nie przestrzegają obowiązków z zakresu 
należytej staranności wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia, ale które znajdują 
się w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw, które z tych obowiązków się wywiązują.

Poprawka 462
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

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 

4. Komisja we właściwym czasie 
uaktualnia informacje zawarte w wykazie, 
jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
Komisja usuwa z wykazu nazwy osób 
określonych w załączniku Ia, które 
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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.

przestają być uznawane przez państwa 
członkowskie za odpowiedzialne osoby 
określone w załączniku Ia zgodnie z art. 
14 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienia do „odpowiedzialnych hut i rafinerii” i „odpowiedzialnych importerów” 
zmieniono na odniesienia do „osób określonych w załączniku Ia”, jak wyżej. Zmiany te 
odzwierciedlają fakt, że wykaz obecnie obejmuje inne wyznaczone wąskie gardła w innych 
łańcuchach dostaw zasobów, a także uwzględniają poprawki mające na celu zapewnienie, aby 
wykaz nie obejmował hut lub rafinerii, które nie przestrzegają obowiązków z zakresu 
należytej staranności wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia, ale które znajdują 
się w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw, które z tych obowiązków się wywiązują.

Poprawka 463
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

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, 
jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 
Komisja usuwa z wykazu nazwy 
podmiotów na wyższym szczeblu łańcucha 
dostaw, które przestają być uznawane 
przez państwa członkowskie za 
odpowiedzialne podmioty na wyższym 
szczeblu łańcucha dostaw zgodnie z art. 14 
ust. 3.

Or. en
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Poprawka 464
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

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. 
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 podmiotów.

Or. en

Poprawka 465
Paul Rübig, Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe ograny państw członkowskich Właściwe organy ogólnounijne

Or. en

Poprawka 466
Paul Rübig, Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie wyznacza co 
najmniej jeden właściwy organ ds. 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

Jeden właściwy organ ogólnounijny 
odpowiada za stosowanie niniejszego 
rozporządzenia.
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Or. en

Poprawka 467
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie wyznacza co 
najmniej jeden właściwy organ ds. 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

Każde państwo członkowskie wyznacza co 
najmniej jeden właściwy organ, któremu 
przedkładane są sprawozdania importera i 
który weryfikuje je pod kątem zgodności z 
przepisami niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 468
Paul Rübig, Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przekazują Komisji 
nazwy i adresy właściwych organów w 
terminie trzech miesięcy od dnia wejścia 
niniejszego rozporządzenia w życie. 
Państwa członkowskie informują Komisję 
o wszelkich zmianach nazw lub adresów 
właściwych organów.

skreślony

Or. en

Poprawka 469
Paul Rübig, Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje decyzję o 
opublikowaniu, w tym w internecie, 
wykazu właściwych organów zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku III oraz 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 13 ust. 2. Komisja regularnie 
uaktualnia ten wykaz.

2. Komisja publikuje, w tym w internecie, 
wszystkie właściwe informacje na temat 
właściwego organu ogólnounijnego.

Or. en

Poprawka 470
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje decyzję o 
opublikowaniu, w tym w internecie, 
wykazu właściwych organów zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku III oraz 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 13 ust. 2. Komisja regularnie 
uaktualnia ten wyraz.

2. Komisja przyjmuje decyzję o 
opublikowaniu, w tym w internecie, 
wykazu właściwych organów zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku III. 
Komisja regularnie uaktualnia ten wykaz.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana ze zmianą numeracji załączników.

Poprawka 471
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje decyzję o 
opublikowaniu, w tym w internecie, 
wykazu właściwych organów zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku III oraz 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 13 ust. 2. Komisja regularnie 
uaktualnia ten wyraz.

2. Komisja przyjmuje decyzję o 
opublikowaniu, w tym w internecie, 
wykazu właściwych organów zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku III. 
Komisja regularnie uaktualnia ten wykaz.

Or. en

Poprawka 472
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrole ex post dotyczące 
odpowiedzialnych importerów

Kontrole ex post dotyczące podmiotów

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa.

Poprawka 473
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrole ex post dotyczące
odpowiedzialnych importerów

Kontrole ex post dotyczące podmiotów
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa.

Poprawka 474
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrole ex post dotyczące 
odpowiedzialnych importerów

Kontrole ex post dotyczące podmiotów

Or. en

Poprawka 475
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrole ex post dotyczące 
odpowiedzialnych importerów

Kontrole ex post dotyczące 
odpowiedzialnych podmiotów

Or. en

Poprawka 476
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy państw członkowskich 1. Właściwe organy państw członkowskich 
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przeprowadzają właściwe kontrole ex post 
celem zapewnienia, aby posiadający 
certyfikację własną odpowiedzialni 
importerzy minerałów lub metali objętych
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia wypełniali obowiązki 
określone w art. 4, 5, 6 i 7.

przeprowadzają właściwe kontrole ex post 
celem zapewnienia, aby podmioty objęte
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia wypełniały obowiązki 
określone w art. 4, 5, 6 i 7.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa.

Poprawka 477
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy państw członkowskich 
przeprowadzają właściwe kontrole ex post 
celem zapewnienia, aby posiadający 
certyfikację własną odpowiedzialni 
importerzy minerałów lub metali objętych 
w zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia wypełniali obowiązki 
określone w art. 4, 5, 6 i 7.

1. Właściwe organy państw członkowskich 
przeprowadzają właściwe kontrole ex post 
celem zapewnienia, aby podmioty 
wypełniały obowiązki określone w art. 4, 5, 
6 i 7.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa.

Poprawka 478
Joachim Schuster
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy państw członkowskich 
przeprowadzają właściwe kontrole ex post 
celem zapewnienia, aby posiadający 
certyfikację własną odpowiedzialni
importerzy minerałów lub metali objętych 
w zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia wypełniali obowiązki 
określone w art. 4, 5, 6 i 7.

1. Właściwe organy państw członkowskich 
przeprowadzają właściwe kontrole ex post 
celem zapewnienia, aby importerzy 
minerałów lub metali objętych w zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wypełniali obowiązki określone w art. 4, 5, 
6 i 7.

Or. de

Poprawka 479
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy państw członkowskich 
przeprowadzają właściwe kontrole ex post 
celem zapewnienia, aby posiadający 
certyfikację własną odpowiedzialni 
importerzy minerałów lub metali objętych 
w zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia wypełniali obowiązki 
określone w art. 4, 5, 6 i 7.

1. Właściwe organy państw członkowskich 
przeprowadzają właściwe kontrole ex post 
celem zapewnienia, aby samodzielnie 
składający oświadczenie odpowiedzialni 
importerzy minerałów lub metali objętych 
w zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia wypełniali obowiązki 
określone w art. 4, 5, 6 i 7.

Or. en

Uzasadnienie

Na potrzeby rozporządzenia „samodzielne składanie oświadczenia” jest odpowiedniejszym 
terminem niż „certyfikacja własna”.

Poprawka 480
Pablo Zalba Bidegain



AM\1051627PL.doc 293/351 PE546.838v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy państw członkowskich 
przeprowadzają właściwe kontrole ex post 
celem zapewnienia, aby posiadający 
certyfikację własną odpowiedzialni
importerzy minerałów lub metali objętych 
w zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia wypełniali obowiązki 
określone w art. 4, 5, 6 i 7.

1. Właściwe organy państw członkowskich 
przeprowadzają właściwe kontrole ex post 
celem zapewnienia, aby posiadający 
certyfikację własną odpowiedzialne
podmioty prowadzące działalność w 
sektorze minerałów lub metali objętych w 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia wypełniali obowiązki 
określone w art. 4, 5, 6 i 7.

Or. en

Poprawka 481
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy państw członkowskich 
przeprowadzają właściwe kontrole ex post 
celem zapewnienia, aby posiadający 
certyfikację własną odpowiedzialni 
importerzy minerałów lub metali objętych
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia wypełniali obowiązki 
określone w art. 4, 5, 6 i 7.

1. Właściwe organy państw członkowskich 
przeprowadzają właściwe kontrole ex post 
celem zapewnienia, aby podmioty objęte
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia wypełniały obowiązki 
określone w art. 4, 5, 6 i 7.

Or. en

Poprawka 482
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, 
przeprowadza się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka. 
Ponadto kontrole mogą być 
przeprowadzane, gdy właściwy organ 
posiada istotne informacje, w tym na 
podstawie uzasadnionych wątpliwości 
wyrażonych przez osoby trzecie, dotyczące 
przestrzegania przepisów niniejszego 
rozporządzenia przez odpowiedzialnego 
importera.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, 
przeprowadza się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka. 
Ponadto kontrole mogą być 
przeprowadzane, gdy właściwy organ 
posiada istotne informacje, w tym na 
podstawie uzasadnionych wątpliwości 
wyrażonych przez osoby trzecie, dotyczące 
przestrzegania przepisów niniejszego 
rozporządzenia przez dany podmiot.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa.

Poprawka 483
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, 
przeprowadza się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka. 
Ponadto kontrole mogą być 
przeprowadzane, gdy właściwy organ 
posiada istotne informacje, w tym na 
podstawie uzasadnionych wątpliwości 
wyrażonych przez osoby trzecie, dotyczące 
przestrzegania przepisów niniejszego 
rozporządzenia przez odpowiedzialnego 
importera.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, 
przeprowadza się na podstawie jednolitych 
i zharmonizowanych kryteriów i 
standardów w zakresie kontroli, 
ustanowionych przez właściwe organy 
państw członkowskich przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka. 
Ponadto kontrole mogą być 
przeprowadzane, gdy właściwy organ 
posiada istotne informacje, w tym na 
podstawie uzasadnionych wątpliwości 
wyrażonych przez osoby trzecie, dotyczące 
przestrzegania przepisów niniejszego 
rozporządzenia przez odpowiedzialnego 
importera.
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Or. it

Poprawka 484
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, 
przeprowadza się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka. 
Ponadto kontrole mogą być 
przeprowadzane, gdy właściwy organ 
posiada istotne informacje, w tym na 
podstawie uzasadnionych wątpliwości 
wyrażonych przez osoby trzecie, dotyczące 
przestrzegania przepisów niniejszego 
rozporządzenia przez odpowiedzialnego 
importera.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, 
przeprowadza się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka. 
Ponadto kontrole mogą być 
przeprowadzane, gdy właściwy organ 
posiada istotne informacje, w tym na 
podstawie uzasadnionych wątpliwości 
wyrażonych przez osoby trzecie, dotyczące 
przestrzegania przepisów niniejszego 
rozporządzenia przez dany podmiot.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa.

Poprawka 485
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, 
przeprowadza się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka. 
Ponadto kontrole mogą być 
przeprowadzane, gdy właściwy organ 
posiada istotne informacje, w tym na 

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, 
przeprowadza się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka. 
Ponadto kontrole mogą być 
przeprowadzane, gdy właściwy organ 
posiada istotne informacje, w tym na 
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podstawie uzasadnionych wątpliwości 
wyrażonych przez osoby trzecie, dotyczące 
przestrzegania przepisów niniejszego 
rozporządzenia przez odpowiedzialnego
importera.

podstawie uzasadnionych wątpliwości 
wyrażonych przez osoby trzecie, dotyczące 
przestrzegania przepisów niniejszego
rozporządzenia przez importera.

Or. de

Poprawka 486
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, 
przeprowadza się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka. 
Ponadto kontrole mogą być
przeprowadzane, gdy właściwy organ 
posiada istotne informacje, w tym na 
podstawie uzasadnionych wątpliwości 
wyrażonych przez osoby trzecie, dotyczące 
przestrzegania przepisów niniejszego 
rozporządzenia przez odpowiedzialnego 
importera.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, 
przeprowadza się przy zastosowaniu
podejścia opartego na analizie ryzyka. 
Ponadto kontrole są przeprowadzane, gdy 
właściwy organ posiada istotne informacje, 
w tym na podstawie uzasadnionych 
wątpliwości wyrażonych przez osoby 
trzecie, dotyczące przestrzegania 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
przez odpowiedzialnego importera.

Or. en

Poprawka 487
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, 
przeprowadza się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka. 
Ponadto kontrole mogą być
przeprowadzane, gdy właściwy organ 
posiada istotne informacje, w tym na 

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, 
przeprowadza się przy zastosowaniu 
podejścia opartego na analizie ryzyka. 
Ponadto kontrole są przeprowadzane, gdy 
właściwy organ posiada istotne informacje, 
w tym na podstawie uzasadnionych 
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podstawie uzasadnionych wątpliwości 
wyrażonych przez osoby trzecie, dotyczące 
przestrzegania przepisów niniejszego 
rozporządzenia przez odpowiedzialnego
importera.

wątpliwości wyrażonych przez osoby 
trzecie, dotyczące przestrzegania 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
przez odpowiedzialny podmiot.

Or. en

Poprawka 488
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badanie wdrożenia przez 
odpowiedzialnego importera wymogów 
dotyczących należytej staranności w 
łańcuchu dostaw, w tym w zakresie
systemu zarządzania, zarządzania 
ryzykiem, audytów przeprowadzanych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny i 
ujawniania informacji;

a) badanie wdrożenia przez podmiot
wymogów dotyczących należytej 
staranności w łańcuchu dostaw, w tym w 
zakresie systemu zarządzania, zarządzania 
ryzykiem, audytów przeprowadzanych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny i 
ujawniania informacji;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa.

Poprawka 489
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badanie wdrożenia przez 
odpowiedzialnego importera wymogów 

a) badanie wdrożenia przez podmiot
wymogów dotyczących należytej 



PE546.838v01-00 298/351 AM\1051627PL.doc

PL

dotyczących należytej staranności w 
łańcuchu dostaw, w tym w zakresie 
systemu zarządzania, zarządzania 
ryzykiem, audytów przeprowadzanych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny i 
ujawniania informacji;

staranności w łańcuchu dostaw, w tym w 
zakresie systemu zarządzania, zarządzania 
ryzykiem, audytów przeprowadzanych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny i 
ujawniania informacji;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa.

Poprawka 490
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 - litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badanie wdrożenia przez 
odpowiedzialnego importera wymogów 
dotyczących należytej staranności w 
łańcuchu dostaw, w tym w zakresie 
systemu zarządzania, zarządzania 
ryzykiem, audytów przeprowadzanych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny i 
ujawniania informacji;

a) badanie wdrożenia przez importera 
wymogów dotyczących należytej 
staranności w łańcuchu dostaw, w tym w 
zakresie systemu zarządzania, zarządzania 
ryzykiem, audytów przeprowadzanych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny i 
ujawniania informacji;

Or. de

Poprawka 491
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badanie wdrożenia przez 
odpowiedzialnego importera wymogów 

a) badanie wdrożenia przez podmiot
wymogów dotyczących należytej 
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dotyczących należytej staranności w 
łańcuchu dostaw, w tym w zakresie 
systemu zarządzania, zarządzania 
ryzykiem, audytów przeprowadzanych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny i 
ujawniania informacji;

staranności w łańcuchu dostaw, w tym w 
zakresie systemu zarządzania, zarządzania 
ryzykiem, audytów przeprowadzanych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny i 
ujawniania informacji;

Or. en

Poprawka 492
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badanie wdrożenia przez 
odpowiedzialnego importera wymogów 
dotyczących należytej staranności w 
łańcuchu dostaw, w tym w zakresie 
systemu zarządzania, zarządzania 
ryzykiem, audytów przeprowadzanych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny i 
ujawniania informacji;

a) badanie wdrożenia przez 
odpowiedzialny podmiot wymogów 
dotyczących należytej staranności w 
łańcuchu dostaw, w tym w zakresie 
systemu zarządzania, zarządzania 
ryzykiem, audytów przeprowadzanych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny i 
ujawniania informacji;

Or. en

Poprawka 493
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 - litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) badanie dokumentacji i zapisów 
dowodzących właściwe przestrzeganie 
obowiązków związanych z należytą 
starannością w łańcuchu dostaw,

b) badanie dokumentacji i zapisów 
dowodzących właściwe przestrzeganie 
wytycznych OECD dotyczących
obowiązków związanych z należytą 
starannością w łańcuchu dostaw,

Or. de



PE546.838v01-00 300/351 AM\1051627PL.doc

PL

Poprawka 494
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) badanie dopełnienia wymogów w 
zakresie sprawozdawczości zgodnie z 
zakresem, celem i zasadami określonymi 
w art. 7,

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla zmiany wprowadzone do wymogów w zakresie sprawozdawczości na 
podstawie art. 7 powyżej.

Poprawka 495
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) badanie dopełnienia wymogów w 
zakresie sprawozdawczości zgodnie z 
zakresem, celem i zasadami określonymi 
w art. 7,

Or. en

Uzasadnienie

Odzwierciedlenie zmian dotyczących wymogów w zakresie sprawozdawczości, które są 
określone powyżej, w art. 7.
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Poprawka 496
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) badanie dopełnienia wymogów w 
zakresie sprawozdawczości zgodnie z 
zakresem, celem i zasadami określonymi 
w art. 7,

Or. en

Poprawka 497
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odpowiedzialni importerzy udzielają 
niezbędnej pomocy celem ułatwienia 
przeprowadzenia kontroli, o których mowa 
w ust. 1, w szczególności odnośnie do 
dostępu do pomieszczeń oraz 
przedstawiania dokumentacji i zapisów.

4. Podmioty udzielają niezbędnej pomocy 
celem ułatwienia przeprowadzenia 
kontroli, o których mowa w ust. 1, w 
szczególności odnośnie do dostępu do 
pomieszczeń oraz przedstawiania 
dokumentacji i zapisów.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa.

Poprawka 498
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odpowiedzialni importerzy udzielają 
niezbędnej pomocy celem ułatwienia 
przeprowadzenia kontroli, o których mowa 
w ust. 1, w szczególności odnośnie do 
dostępu do pomieszczeń oraz 
przedstawiania dokumentacji i zapisów.

4. Podmioty udzielają niezbędnej pomocy 
celem ułatwienia przeprowadzenia 
kontroli, o których mowa w ust. 1, w 
szczególności odnośnie do dostępu do 
pomieszczeń oraz przedstawiania 
dokumentacji i zapisów.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa.

Poprawka 499
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odpowiedzialni importerzy udzielają 
niezbędnej pomocy celem ułatwienia 
przeprowadzenia kontroli, o których mowa 
w ust. 1, w szczególności odnośnie do 
dostępu do pomieszczeń oraz 
przedstawiania dokumentacji i zapisów.

4. Importerzy udzielają niezbędnej pomocy 
celem ułatwienia przeprowadzenia 
kontroli, o których mowa w ust. 1, w 
szczególności odnośnie do dostępu do 
pomieszczeń oraz przedstawiania 
dokumentacji i zapisów.

Or. de

Poprawka 500
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odpowiedzialni importerzy udzielają 
niezbędnej pomocy celem ułatwienia 
przeprowadzenia kontroli, o których mowa 
w ust. 1, w szczególności odnośnie do 
dostępu do pomieszczeń oraz 
przedstawiania dokumentacji i zapisów.

4. Podmioty udzielają niezbędnej pomocy 
celem ułatwienia przeprowadzenia 
kontroli, o których mowa w ust. 1, w 
szczególności odnośnie do dostępu do 
pomieszczeń oraz przedstawiania 
dokumentacji i zapisów.

Or. en

Poprawka 501
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odpowiedzialni importerzy udzielają 
niezbędnej pomocy celem ułatwienia 
przeprowadzenia kontroli, o których mowa 
w ust. 1, w szczególności odnośnie do 
dostępu do pomieszczeń oraz 
przedstawiania dokumentacji i zapisów.

4. Odpowiedzialne podmioty udzielają 
niezbędnej pomocy celem ułatwienia 
przeprowadzenia kontroli, o których mowa 
w ust. 1, w szczególności odnośnie do 
dostępu do pomieszczeń oraz 
przedstawiania dokumentacji i zapisów.

Or. en

Poprawka 502
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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.
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Or. en

Uzasadnienie

Jednym z głównym celów rozporządzenia jest zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności 
w zakresie praktyk przedsiębiorstw dotyczących zaopatrzenia. Ujawnianie takiej informacji 
wspiera realizację tego celu, ponieważ zapewnia przejrzystość w odniesieniu do praktyk 
zaopatrzeniowych, a tym samym zachęca przedsiębiorstwa do pozyskiwania w sposób 
odpowiedzialny.

Poprawka 503
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

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.

Or. en

Poprawka 504
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
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także wszelką dokumentację, na której 
właściwy organ oparł swoje ustalenia.

Or. en

Poprawka 505
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumentacja kontroli dotyczących 
odpowiedzialnych importerów

Dokumentacja kontroli dotyczących 
podmiotów

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa.

Poprawka 506
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumentacja kontroli dotyczących 
odpowiedzialnych importerów

Dokumentacja kontroli dotyczących 
podmiotów

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa.
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Poprawka 507
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumentacja kontroli dotyczących 
odpowiedzialnych importerów

Dokumentacja kontroli dotyczących 
podmiotów

Or. en

Poprawka 508
Paul Rübig, Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe ograny prowadzą dokumentację 
kontroli, o których mowa w art. 10 ust. 1, 
w szczególności określającą charakter i 
wyniki kontroli, a także dokumentację 
dotyczącą wszystkich wezwań do 
przeprowadzenia działań naprawczych 
wydanych na mocy art. 14 ust. 2.

Właściwy organ ogólnounijny prowadzi
dokumentację kontroli, o których mowa w 
art. 10 ust. 1, w szczególności określającą
charakter i wyniki kontroli, a także 
dokumentację dotyczącą wszystkich 
wezwań do przeprowadzenia działań 
naprawczych wydanych na mocy art. 14 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 509
Paul Rübig, Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumentację kontroli przeprowadzonych 
przez właściwe ograny przechowuje się 
przez co najmniej pięć lat.

Dokumentację kontroli przeprowadzonych 
przez właściwy organ ogólnounijny
przechowuje się przez co najmniej pięć lat.
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Or. en

Poprawka 510
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a

Ustanowienie „europejskiego znaku 
odpowiedzialności w dziedzinie importu 

minerałów” dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na niższym 
szczeblu łańcucha dostaw minerałów

1. Przedsiębiorstwa działające na niższym 
szczeblu łańcucha dostaw, które decydują 
się na wprowadzenie systemów należytej 
staranności w oparciu o wytyczne OECD 
lub równoważne inicjatywy branżowe w 
tym zakresie, otrzymują od Komisji 
„europejski znak odpowiedzialności w 
dziedzinie importu minerałów”.

2. Przedsiębiorstwa europejskie, które 
chcą otrzymać taki certyfikat, 
przedstawiają Komisji dokumentację 
zawierającą szczegółowe informacje na 
temat wprowadzanych środków należytej 
staranności.

3. Komisja dokonuje certyfikacji 
przedsiębiorstw europejskich 
prowadzących działalność na niższym 
szczeblu łańcucha dostaw minerałów na 
podstawie uprzednio zdefiniowanych 
kryteriów. W celu zdefiniowania kryteriów 
przyznawania znaku Komisja opiera się 
na wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności i może zasięgnąć 
opinii sekretariatu OECD. Warunki 
przyznania „europejskiego znaku 
odpowiedzialności w dziedzinie importu 
minerałów” muszą być taka samo ścisłe 
jak wymogi systemu certyfikacji OECD.
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4. Komisja może uznać równoważność 
unijnego systemu należytej staranności i 
wprowadzonych już przez sektory 
biznesowe branżowych systemów należytej 
staranności, które realizują takie same co 
system unijny cele w zakresie 
zabezpieczenia łańcucha dostaw 
minerałów.

5. Zachęca się przedsiębiorstwa, które 
otrzymały „europejski znak 
odpowiedzialności w dziedzinie importu 
minerałów”, do umieszczania tego znaku 
na swoich stronach internetowych lub do 
informowania konsumentów europejskich 
o fakcie jego posiadania.

Or. fr

Uzasadnienie

Europejski znak odpowiedzialności dla firm, które chciałyby podejmować inicjatywy w 
zakresie należytej staranności jest dobrowolnym i stanowiącym zachętę systemem, który może 
doprowadzić do wytworzenia presji rynkowej oddziałującej na inne podmioty łańcucha 
dostaw. Znaku tego nie będzie się umieszczało na produktach. Przedsiębiorstwa europejskie 
będą mogły posługiwać się nim na swoich stronach internetowych lub do celów strategii 
komunikacyjnej.

Poprawka 511
Paul Rübig, Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy, w tym odpowiednie 
organy celne, wymieniają się 
informacjami dotyczącymi certyfikacji 
własnej i przeprowadzonych kontroli ex 
post.

1. Właściwy organ ogólnounijny 
wymienia się informacjami dotyczącymi 
certyfikacji własnej i przeprowadzonych 
kontroli ex post, również z odpowiednimi 
organami celnymi.

Or. en
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Poprawka 512
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy, w tym odpowiednie 
organy celne, wymieniają się informacjami 
dotyczącymi certyfikacji własnej i 
przeprowadzonych kontroli ex post.

1. Właściwe organy, w tym odpowiednie 
organy celne, wymieniają się informacjami 
dotyczącymi sprawozdań importerów i 
przeprowadzonych kontroli ex post.

Or. de

Poprawka 513
Paul Rübig, Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wymieniają się one informacjami 
dotyczącymi brakami wykrytymi podczas 
kontroli ex post, o których mowa w art. 10, 
oraz przepisów mających zastosowanie do 
naruszeń zgodnie z art. 14 z właściwymi 
organami innych państw członkowskich i z 
Komisją.

2. Właściwy organ ogólnounijny 
wymienia się informacjami dotyczącymi 
brakami wykrytymi podczas kontroli ex 
post, o których mowa w art. 10, oraz 
przepisów mających zastosowanie do 
naruszeń zgodnie z art. 14 z właściwymi 
organami innych państw członkowskich i z 
Komisją.

Or. en

Poprawka 514
Paul Rübig, Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Współpraca między organami obywa 
się w pełnym poszanowaniu przepisów 

3. Współpraca między właściwym 
organem ogólnounijnym, Komisją i 
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dyrektywy 95/46/WE, rozporządzenia 
(WE) nr 45/2001 w sprawie ochrony 
danych oraz rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 2913/92 dotyczącego ujawniania 
informacji poufnych.

komitetem, o którym mowa w art. 2e,
obywa się w pełnym poszanowaniu 
przepisów dyrektywy 95/46/WE, 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 w 
sprawie ochrony danych oraz 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 
dotyczącego ujawniania informacji 
poufnych.

Or. en

Poprawka 515
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a

Wykazy zasobów i wąskich gardeł

1. Komisja dokonuje regularnego 
przeglądu rozwoju sytuacji w zakresie 
wpływu globalnego handlu zasobami 
naturalnymi na konflikt i naruszenia 
praw człowieka lub nadużycia w tym 
zakresie na obszarach dotkniętych 
konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka, 
rozwoju międzynarodowych norm 
odpowiedzialnego pozyskiwania oraz 
doświadczenia zdobytego przy wykonaniu 
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 dokonuje regularnego 
przeglądu zakresu załącznika I i Ia w 
świetle informacji uzyskanych na 
podstawie ust. 1, tak aby umożliwić 
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skuteczne osiągnięcie celu niniejszego 
rozporządzenia, który określono w art. 1. 
Przeglądu załącznika I dokonuje się w 
celu rozszerzenia wykazu zasobów 
objętych zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Przeglądu załącznika Ia 
dokonuje się w celu wskazania 
dodatkowych wąskich gardeł w zakresie 
przetwarzania i identyfikowalności w 
łańcuchach dostaw zasobów objętych 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia, aby wzmocnić należytą 
staranność w łańcuchu dostaw w 
odniesieniu do wszystkich zasobów 
wymienionych w załączniku I. Taki 
przegląd odbywa się nie rzadziej niż raz 
sześć miesięcy.

3. Komisja jest uprawniona do zmiany 
załączników I i Ia zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 13.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze poprawki wspólnie z poprawkami dotyczącymi zasobów i produktów objętych 
zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia – przy jednoczesnym uwzględnieniu 
potrzeby określenia odbiorców zobowiązań w zakresie należytej staranności w wąskich 
gardłach – skutecznie wprowadzają mechanizm, w którym zasoby i podmioty będące wąskimi 
gardłami mogą zostać dodane do zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia w drodze 
aktów delegowanych, a nie w drodze całej zwykłej procedury legislacyjnej.

Poprawka 516
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedura komitetowa Akty delegowane

Or. en
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Poprawka 517
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedura komitetowa Wykonywanie przekazanych uprawnień

Or. en

Poprawka 518
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedura komitetowa Akty delegowane

Or. en

Poprawka 519
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym
artykule.

Or. en
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Uzasadnienie

Standardowa procedura dotycząca aktów delegowanych.

Poprawka 520
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

Or. en

Poprawka 521
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

Or. en

Poprawka 522
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w 
odpowiednich artykułach, powierza się 
Komisji na okres 5 lat od (daty wejścia 
w życie podstawowego aktu 
ustawodawczego lub innej daty ustalonej 
przez ustawodawcę).

Or. en

Poprawka 523
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Określone w art. 14 uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych są 
powierzane Komisji na czas nieokreślony 
począwszy od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Standardowa procedura dotycząca aktów delegowanych

Poprawka 524
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komitet zwraca szczególną uwagę na 
to, aby przy wykonywaniu niniejszego 
rozporządzenia uwzględniono przepisy 
równoważne wobec przepisów ustawy 
Dodd-Frank w celu uniknięcia 
podwójnych wymogów certyfikacji.

Or. de

Poprawka 525
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w odpowiednich artykułach, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna od następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 526
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 14, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Standardowa procedura dotycząca aktów delegowanych

Poprawka 527
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 528
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Standardowa procedura dotycząca aktów delegowanych

Poprawka 529
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
odpowiednich artykułów wchodzi w życie, 
tylko jeśli Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Okres ten podlega 
przedłużeniu o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 530
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 14 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Okres ten podlega 
przedłużeniu o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Standardowa procedura dotycząca aktów delegowanych.

Poprawka 531
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

skreślony

W przypadku gdy opinia komitetu ma być 
uzyskana w drodze procedury pisemnej, 
procedura ta kończy się bez osiągnięcia 
rezultatu gdy, przed upływem terminu na 
wydanie opinii, zdecyduje o tym 
przewodniczący komitetu lub wniesie o to 
zwykła większość członków komitetu.

Or. en
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Poprawka 532
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

skreślony

W przypadku gdy opinia komitetu ma być 
uzyskana w drodze procedury pisemnej, 
procedura ta kończy się bez osiągnięcia 
rezultatu gdy, przed upływem terminu na 
wydanie opinii, zdecyduje o tym 
przewodniczący komitetu lub wniesie o to 
zwykła większość członków komitetu.

Or. en

Poprawka 533
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

skreślony

Or. en

Poprawka 534
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 13a wchodzi w życie tylko wówczas, 
gdy ani Parlament Europejski ani Rada 
nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 535
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy opinia komitetu ma być 
uzyskana w drodze procedury pisemnej, 
procedura ta kończy się bez osiągnięcia 
rezultatu gdy, przed upływem terminu na 
wydanie opinii, zdecyduje o tym 
przewodniczący komitetu lub wniesie o to 
zwykła większość członków komitetu.

skreślony

Or. en

Poprawka 536
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy opinia komitetu ma być 
uzyskana w drodze procedury pisemnej, 
procedura ta kończy się bez osiągnięcia 
rezultatu gdy, przed upływem terminu na 
wydanie opinii, zdecyduje o tym 
przewodniczący komitetu lub wniesie o to 
zwykła większość członków komitetu.

Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 13a 
ust. 2, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 537
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

Or. en

Uzasadnienie

Aby przyspieszyć proces ustawodawczy, poprawka uwzględnia pomysł zgłoszony przez 
Holandię, który jest obecnie omawiany w Radzie. Wniesiono ją, aby Parlament mógł 
rozpocząć debatę nad tą propozycją i przyjąć odpowiednie stanowisko.

Poprawka 538
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 13a ust. 2, może zostać 
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w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 539
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 540
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a

Wprowadzanie zmian do załącznika I i 
załącznika II

1. Komisja dokonuje regularnego 
przeglądu rozwoju sytuacji w zakresie 
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wpływu globalnego handlu zasobami 
naturalnymi na konflikt i naruszenia 
praw człowieka lub nadużycia w tym 
zakresie na obszarach dotkniętych 
konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka, 
rozwoju międzynarodowych norm 
odpowiedzialnego pozyskiwania oraz 
doświadczenia zdobytego przy wykonaniu 
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 dokonuje regularnego 
przeglądu zakresu załącznika I i II w 
świetle informacji uzyskanych na 
podstawie ust. 1, tak aby umożliwić 
skuteczne osiągnięcie celu niniejszego 
rozporządzenia, który określono w art. 1. 
Przeglądu załącznika I dokonuje się w 
celu rozszerzenia wykazu zasobów 
objętych zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Przeglądu załącznika II 
dokonuje się w celu wskazania 
dodatkowych wąskich gardeł w zakresie 
przetwarzania i identyfikowalności w 
łańcuchach dostaw zasobów objętych 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia, aby zwiększyć należytą 
staranność w łańcuchu dostaw w 
odniesieniu do wszystkich zasobów 
wymienionych w załączniku I. Taki 
przegląd odbywa się nie rzadziej niż raz 
sześć miesięcy.

3. Komisja może przyjąć akty delegowane 
w celu rozszerzenia wykazu zasobów 
objętych zakresem rozporządzenia, jak 
wskazano w ust. 2.

4. Akty delegowane przyjęte w trybie 
niniejszego artykułu wchodzą w życie 
niezwłocznie i mają zastosowanie dopóki 
nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z 
ust. 5. Przekazując akt delegowany 
przyjęty na mocy tego artykułu 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
podaje się powody zastosowania trybu 
pilnego.

5. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 13a ust. 1. W takim 
przypadku Komisja uchyla akt 
niezwłocznie po doręczeniu przez 
Parlament Europejski lub Radę decyzji o 
sprzeciwie.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze poprawki łącznie z poprawkami dotyczącymi zasobów i produktów objętych 
zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia – przy jednoczesnym uwzględnieniu 
potrzeby określenia odbiorców zobowiązań w zakresie należytej staranności w wąskich 
gardłach – skutecznie wprowadzają mechanizm, w którym zasoby i podmioty będące wąskimi 
gardłami mogą zostać dodane do zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia w drodze 
aktów delegowanych, a nie w drodze całej zwykłej procedury legislacyjnej.

Poprawka 541
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a

Rozszerzenie zakresu zasobów

1. Komisja dokonuje regularnego 
przeglądu rozwoju sytuacji w zakresie 
wpływu globalnego handlu zasobami 
naturalnymi na konflikt i naruszenia 
praw człowieka lub nadużycia w tym 
zakresie na obszarach dotkniętych 
konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka, 
rozwoju międzynarodowych norm 
odpowiedzialnego pozyskiwania oraz 
doświadczenia zdobytego przy wykonaniu 
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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 dokonuje regularnego 
przeglądu zakresu zasobów w załączniku I 
w świetle informacji uzyskanych na 
podstawie ust. 1, tak aby umożliwić 
skuteczne osiągnięcie celu niniejszego 
rozporządzenia, który określono w art. 1. 
Przeglądu załącznika I dokonuje 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 należytą 
staranność w łańcuchu dostaw. Taki 
przegląd odbywa się nie rzadziej niż raz 
sześć miesięcy.

3. Komisja może przyjąć akty delegowane 
w celu rozszerzenia wykazu zasobów 
objętych zakresem rozporządzenia, jak 
wskazano w ust. 2. Komisja jest 
uprawniona do zmiany załączników I i II 
zgodnie z art. 290 TFUE.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł wraz ze zmianami w art. 13 umożliwia automatyczne rozszerzanie zakresu 
rozporządzenia o nowe zasoby naturalne wraz z upływem czasu, zapewniając tym samym 
osiągnięcie celów zerwania powiązań między finansowaniem konfliktów a handlem zasobami 
naturalnymi.

Poprawka 542
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
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Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy mające zastosowanie do naruszeń Przepisy mające zastosowanie do naruszeń 
i kar

Or. en

Poprawka 543
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie określają 
przepisy stosowane w przypadku 
naruszenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

1. Komisja Europejska określa kary 
finansowe stosowane w przypadku 
naruszenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 544
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie określają 
przepisy stosowane w przypadku 
naruszenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy dotyczące kar mających 
zastosowanie w przypadkach naruszenia 
przepisów niniejszego rozporządzenia oraz 
stosują wszelkie niezbędne środki, aby 
zapewnić ich wykonanie i egzekwowanie.
Przewidziane kary są skuteczne, 
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proporcjonalne i odstraszające.

Or. en

Uzasadnienie

To standardowe zapisy, które zostały uzgodnione w innych rozporządzeniach. 

Poprawka 545
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 wydają 
wezwanie do przeprowadzenia przez 
podmiot działań naprawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie terminu „podmioty” odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa i 
zapewnia, że obowiązki wynikające z zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw 
będą miały zastosowanie do wszystkich podmiotów gospodarczych objętych zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 546
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

niniejszego rozporządzenia właściwe 
organy państw członkowskich wydają 
wezwanie do przeprowadzenia przez 
podmiot działań naprawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie terminu „podmioty” odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa i 
zapewnia, że obowiązki wynikające z zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw 
będą miały zastosowanie do wszystkich podmiotów gospodarczych objętych zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 547
Joachim Schuster

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 wydają 
wezwanie do przeprowadzenia przez 
importera działań naprawczych.

Or. de

Poprawka 548
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia właściwe 

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

organy państw członkowskich wydają 
wezwanie do przeprowadzenia przez 
podmiot działań naprawczych.

Or. en

Poprawka 549
Pablo Zalba Bidegain

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 wydają 
wezwanie do przeprowadzenia przez 
odpowiedzialny podmiot działań 
naprawczych.

Or. en

Poprawka 550
Joachim Schuster

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli działania naprawcze podjęte przez 
odpowiedzialnego importera są 
niewystarczające, właściwy organ wydaje 
importerowi powiadomienie o 
nieuznawaniu jego certyfikatu 
odpowiedzialnego importera w 
odniesieniu do minerałów lub metali 
objętych zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia i informuje o tym fakcie 
Komisję.

3. Jeśli działania naprawcze podjęte przez 
importera są niewystarczające, właściwy 
organ wydaje importerowi powiadomienie 
o tym, jakie kary finansowe zostały na 
niego nałożone przez Komisję Europejską
i informuje o tym fakcie Komisję 
Europejską.

Or. de
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Poprawka 551
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli działania naprawcze podjęte przez 
odpowiedzialnego importera są 
niewystarczające, właściwy organ wydaje 
importerowi powiadomienie o 
nieuznawaniu jego certyfikatu 
odpowiedzialnego importera w 
odniesieniu do minerałów lub metali 
objętych zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia i informuje o tym fakcie 
Komisję.

3. Jeśli działania naprawcze podjęte przez 
podmiot są niewystarczające, właściwy 
organ wydaje podmiotowi powiadomienie 
o niezgodności i informuje o tym fakcie 
Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa. Odniesienia do 
certyfikatu odpowiedzialnego importera są zbędne w związku z obowiązkowym charakterem 
rozporządzenia.

Poprawka 552
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli działania naprawcze podjęte przez 
odpowiedzialnego importera są 
niewystarczające, właściwy organ wydaje 
importerowi powiadomienie o 
nieuznawaniu jego certyfikatu 
odpowiedzialnego importera w 
odniesieniu do minerałów lub metali 

3. Jeśli działania naprawcze podjęte przez 
podmiot są niewystarczające, właściwy 
organ wydaje podmiotowi powiadomienie 
o niezgodności i informuje o tym fakcie 
Komisję.
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objętych zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia i informuje o tym fakcie 
Komisję.

Or. en

Poprawka 553
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli działania naprawcze podjęte przez 
odpowiedzialnego importera są 
niewystarczające, właściwy organ wydaje 
importerowi powiadomienie o 
nieuznawaniu jego certyfikatu 
odpowiedzialnego importera w odniesieniu 
do minerałów lub metali objętych 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia i informuje o tym fakcie 
Komisję.

3. Jeśli działania naprawcze podjęte przez 
odpowiedzialny podmiot są 
niewystarczające, właściwy organ wydaje 
importerowi powiadomienie o 
nieuznawaniu jego certyfikatu 
odpowiedzialnego importera w odniesieniu 
do minerałów lub metali objętych 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia i informuje o tym fakcie 
Komisję.

Or. en

Poprawka 554
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 a

Środki towarzyszące UE

W terminie sześciu miesięcy od dnia 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek 
ustawodawczy dotyczący przyjęcia 
środków towarzyszących w postaci 
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pomocy i zachęt, mających na celu 
wspieranie pełnego zaangażowania 
przedsiębiorstw w odpowiedzialne 
pozyskiwanie oraz przestrzegania 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
obowiązków, ze szczególnym 
uwzględnieniem szczególnych potrzeb i 
trudności małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. it

Poprawka 555
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego 
roku państwa członkowskie składają do
Komisji sprawozdanie z wykonania 
niniejszego rozporządzenia w poprzednim 
roku kalendarzowym, łącznie z wszelkimi 
informacjami dotyczącymi 
odpowiedzialnych importerów
określonymi w art. 7 ust. 1 lit. a), art. 7 ust.
2 i art. 7 ust. 3 lit. a) i c).

1. Najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego 
roku państwa członkowskie składają do 
Komisji sprawozdanie z wykonania 
niniejszego rozporządzenia w poprzednim 
roku kalendarzowym, łącznie z wszelkimi 
informacjami dotyczącymi 
odpowiedzialnych osób określonych w 
załączniku II określonymi w art. 7 ust. 1 
lit. a), art. 7 ust. 3 lit. a)–b) i art. 7 ust. 7
lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa. Zob. powyżej 
definicję „podmiotu”. Dodanie terminu „osoby określone w załączniku II” odzwierciedla 
zmiany wprowadzone do wymogów w zakresie sprawozdawczości na podstawie art. 7 
powyżej. Zob. także komentarze dotyczące „odpowiedzialnej osoby określonej w załączniku 
II” oraz art. 8 powyżej.

Poprawka 556
Ska Keller
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w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego 
roku państwa członkowskie składają do 
Komisji sprawozdanie z wykonania 
niniejszego rozporządzenia w poprzednim 
roku kalendarzowym, łącznie z wszelkimi 
informacjami dotyczącymi 
odpowiedzialnych importerów
określonymi w art. 7 ust. 1 lit a), art. 7 ust. 
2 i art. 7 ust. 3 lit. a) i c).

1. Najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego 
roku państwa członkowskie składają do 
Komisji sprawozdanie z wykonania 
niniejszego rozporządzenia w poprzednim 
roku kalendarzowym, łącznie z wszelkimi 
informacjami dotyczącymi 
odpowiedzialnych osób określonych w 
załączniku Ia określonymi w art. 7 ust. 1 
lit. a), art. 7 ust. 3 lit. b)–c) i art. 7 ust. 6
lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji przedsiębiorstwa. Zob. powyżej 
definicję „podmiotu”. Dodanie terminu „osoby określone w załączniku Ia” odzwierciedla 
zmiany wprowadzone do wymogów w zakresie sprawozdawczości na podstawie art. 7 
powyżej. Zob. także komentarze dotyczące „odpowiedzialnej osoby określonej w załączniku 
Ia” oraz art. 8 powyżej.

Poprawka 557
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego 
roku państwa członkowskie składają do 
Komisji sprawozdanie z wykonania 
niniejszego rozporządzenia w poprzednim 
roku kalendarzowym, łącznie z wszelkimi 
informacjami dotyczącymi 
odpowiedzialnych importerów

1. Najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego 
roku państwa członkowskie składają do 
Komisji sprawozdanie z wykonania 
niniejszego rozporządzenia w poprzednim 
roku kalendarzowym, łącznie z wszelkimi 
informacjami dotyczącymi 
odpowiedzialnych podmiotów 
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określonymi w art. 7 ust. 1 lit a), art. 7 ust. 
2 i art. 7 ust. 3 lit. a) i c).

wymienionych w załączniku II
określonymi w art. 7 ust. 1 lit. a), art. 7 ust. 
3 lit. a)–b) nowa i art. 7 ust. 6 lit. a).

Or. en

Poprawka 558
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Trzy lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co najmniej co 
sześć lat, Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia, w tym w odniesieniu do 
promocji i kosztów odpowiedzialnego 
pozyskiwania objętych zakresem jego 
stosowania minerałów pochodzących z 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka. Komisja 
składa sprawozdanie z przeglądu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Trzy lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co najmniej co 
sześć lat, Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia, w tym w odniesieniu do 
promocji i kosztów odpowiedzialnego 
pozyskiwania objętych zakresem jego 
stosowania zasobów pochodzących z 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka. Komisja 
składa sprawozdanie z przeglądu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji zasobów.

Poprawka 559
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Trzy lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co najmniej co 
sześć lat, Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia, w tym w odniesieniu do 
promocji i kosztów odpowiedzialnego 
pozyskiwania objętych zakresem jego 
stosowania minerałów pochodzących z 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka. Komisja 
składa sprawozdanie z przeglądu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Trzy lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co najmniej co 
sześć lat, Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia, w tym w odniesieniu do 
promocji i kosztów odpowiedzialnego 
pozyskiwania objętych zakresem jego 
stosowania zasobów pochodzących z 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka. Komisja 
składa sprawozdanie z przeglądu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji zasobów.

Poprawka 560
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Trzy lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co najmniej co 
sześć lat, Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia, w tym w odniesieniu do 
promocji i kosztów odpowiedzialnego 
pozyskiwania objętych zakresem jego 
stosowania minerałów pochodzących z 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka. Komisja 
składa sprawozdanie z przeglądu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Dwa lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co najmniej co 
pięć lat, Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia, w tym w odniesieniu do 
promocji i kosztów odpowiedzialnego 
pozyskiwania objętych zakresem jego 
stosowania minerałów pochodzących z 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka. Komisja 
składa sprawozdanie z przeglądu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en
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Poprawka 561
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Trzy lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co najmniej co 
sześć lat, Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia, w tym w odniesieniu do 
promocji i kosztów odpowiedzialnego 
pozyskiwania objętych zakresem jego 
stosowania minerałów pochodzących z 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka. Komisja 
składa sprawozdanie z przeglądu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Trzy lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co najmniej co 
sześć lat, Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia, w tym w odniesieniu do 
promocji i kosztów odpowiedzialnego 
pozyskiwania objętych zakresem jego 
stosowania zasobów pochodzących z 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka. Komisja 
składa sprawozdanie z przeglądu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 562
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Trzy lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co najmniej co 
sześć lat, Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania i skuteczności niniejszego 
rozporządzenia, w tym w odniesieniu do 
promocji i kosztów odpowiedzialnego 
pozyskiwania objętych zakresem jego 
stosowania minerałów pochodzących z 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka. Komisja 
składa sprawozdanie z przeglądu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Trzy lata po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, a następnie co 
najmniej co trzy lata, Komisja dokonuje 
przeglądu funkcjonowania i skuteczności 
niniejszego rozporządzenia, w tym w 
odniesieniu do promocji i kosztów 
odpowiedzialnego pozyskiwania objętych 
zakresem jego stosowania minerałów 
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. 
Komisja składa sprawozdanie z przeglądu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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Or. en

Poprawka 563
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a

Środki towarzyszące

1. W celu skutecznego zerwania powiązań 
między eksploatacją zasobów naturalnych 
a konfliktem, a także w celu zapewnienia 
odpowiedzialnego pozyskiwania tych 
zasobów Komisja i Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych wdrażają środki 
towarzyszące niniejszemu rozporządzeniu, 
które są ukierunkowane na wzmocnienie 
odpowiedzialnego pozyskiwania, 
skuteczne ustanowienie krajowych i 
międzynarodowych ram należytej 
staranności oraz powiązanych systemów 
wsparcia, w tym rzetelnych systemów 
certyfikacji i identyfikowalności, a także 
na zaspokojenie potrzeb rozwojowych 
powiązanych z:

a) eksploatacją zasobów naturalnych 
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka i 
handlem nimi; oraz

b) wykonaniem niniejszego 
rozporządzenia, co obejmuje:

(i) zapewniane przedsiębiorstwom 
wsparcie dotyczące odpowiedzialnego 
pozyskiwania na obszarach dotkniętych 
konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka 
w zakresie pomocy technicznej i pomocy o 
innym charakterze oraz wskazówek 
udzielanych podmiotom, z 
uwzględnieniem sytuacji małych i 
średnich przedsiębiorstw i ich 
usytuowania w łańcuchu dostaw, w celu 
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ułatwienia zachowania zgodności z 
wymogami niniejszego rozporządzenia;

(ii) ukierunkowaną, opartą na prawach 
współpracę rozwojowa, koncentrującą się 
w szczególności na wyzwaniach 
związanych ze stosowaniem metod 
odpowiedzialnego pozyskiwania w 
warunkach lokalnych na obszarach 
dotkniętych konfliktami i obszarach 
wysokiego ryzyka, i obejmującą 
ograniczanie ubóstwa, dobre zarządzanie i 
sektor bezpieczeństwa;

(iii) konstruktywne dialogi strategiczne w 
przedmiocie odpowiedzialnego 
pozyskiwania z państwami trzecimi i 
innymi zainteresowanymi stronami;

(iv) ścisłą współpracę z państwami
członkowskimi, zwłaszcza inicjatywy 
uzupełniające w dziedzinie informowania 
konsumentów i inwestorów oraz podczas 
świadczenia pomocy technicznej i innego 
rodzaju pomocy zgodnie z ust. 1 lit. a).

2. W stosownych przypadkach Komisja i 
Europejska Służba Działań Zewnętrznych 
realizują cele środków towarzyszących w 
ramach dialogu politycznego i 
strategicznego, programowania i 
odpowiednich strategii wewnętrznych i 
zewnętrznych. W odpowiednich 
przypadkach, wnioski ustawodawcze 
powinny być przedkładane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

3. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie dotyczące środków 
towarzyszących wdrażanych na podstawie 
niniejszego artykułu, ich oddziaływania 
oraz skuteczności.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia skuteczności wykonania niniejszego rozporządzenia oraz zaspokojenia 
potrzeb rozwojowych bezpośrednio powiązanych z eksploatacją zasobów naturalnych 
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pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka konieczne jest 
wdrożenie środków towarzyszących. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych 
stosują i w dalszym ciągu rozwijają zintegrowane podejście UE do odpowiedzialnego 
pozyskiwania, które zostało zapoczątkowane we wspólnym komunikacie zatytułowanym 
„Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka. Ku zintegrowanemu podejściu UE”.

Poprawka 564
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a

Środki towarzyszące

1.W celu skutecznego zerwania powiązań 
między eksploatacją zasobów naturalnych 
a konfliktem, a także w celu zapewnienia 
odpowiedzialnego pozyskiwania tych 
zasobów, Komisja i Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych wdrażają środki 
towarzyszące niniejszemu rozporządzeniu, 
które są ukierunkowane na wzmocnienie 
odpowiedzialnego pozyskiwania, 
skuteczne ustanowienie krajowych i 
międzynarodowych ram należytej 
staranności oraz powiązanych systemów 
wsparcia, w tym rzetelnych systemów 
certyfikacji i identyfikowalności, a także 
na zaspokojenie potrzeb rozwojowych 
powiązanych z:

a) eksploatacją zasobów naturalnych 
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka i 
handlem nimi; oraz

b) wykonaniem niniejszego 
rozporządzenia, co obejmuje:

(i) zapewniane przedsiębiorstwom 
wsparcie dotyczące odpowiedzialnego 
pozyskiwania na obszarach dotkniętych 
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konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka 
w zakresie pomocy technicznej i pomocy o 
innym charakterze oraz wskazówek 
udzielanych podmiotom, z 
uwzględnieniem sytuacji małych i 
średnich przedsiębiorstw i ich 
usytuowania w łańcuchu dostaw, w celu 
ułatwienia zachowania zgodności z 
wymogami niniejszego rozporządzenia;

(ii) ukierunkowaną, opartą na prawach 
współpracę rozwojowa, koncentrującą się 
w szczególności na wyzwaniach 
związanych ze stosowaniem metod 
odpowiedzialnego pozyskiwania w 
warunkach lokalnych na obszarach 
dotkniętych konfliktami i obszarach 
wysokiego ryzyka, i obejmującą 
ograniczanie ubóstwa, dobre zarządzanie i 
sektor bezpieczeństwa;

(iii) konstruktywne dialogi strategiczne w 
przedmiocie odpowiedzialnego 
pozyskiwania z państwami trzecimi i 
innymi zainteresowanymi stronami;

(iv) ścisłą współpracę z państwami 
członkowskimi, w szczególności w zakresie 
inicjatyw uzupełniających na obszarze 
informacji przekazywanych 
konsumentom, inwestorom i klientom, a 
także przy udzielaniu pomocy technicznej 
i pomocy o innym charakterze zgodnie z 
ppkt (i).

2. W stosownych przypadkach Komisja i 
Europejska Służba Działań Zewnętrznych 
realizują cele środków towarzyszących w 
ramach dialogu politycznego i 
strategicznego, programowania i 
odpowiednich strategii wewnętrznych i 
zewnętrznych. W stosownych przypadkach 
wnioski ustawodawcze powinny być 
przedkładane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

3. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie dotyczące środków 
towarzyszących wdrażanych na podstawie 
niniejszego artykułu, ich oddziaływania 
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oraz skuteczności.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia skuteczności wykonania niniejszego rozporządzenia oraz zaspokojenia 
potrzeb rozwojowych bezpośrednio powiązanych z eksploatacją zasobów naturalnych 
pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka konieczne jest 
wdrożenie środków towarzyszących. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych 
stosują i w dalszym ciągu rozwijają zintegrowane podejście UE do odpowiedzialnego 
pozyskiwania, które zostało zapoczątkowane we wspólnym komunikacie zatytułowanym 
„Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka. Ku zintegrowanemu podejściu UE”.

Poprawka 565
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a

Środki towarzyszące

1. W celu skutecznego zerwania powiązań 
między eksploatacją zasobów naturalnych 
a konfliktem, a także w celu zapewnienia 
odpowiedzialnego pozyskiwania tych 
zasobów, Komisja i Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych wdrażają środki 
towarzyszące niniejszemu rozporządzeniu, 
które są ukierunkowane na wzmocnienie 
odpowiedzialnego pozyskiwania, 
skuteczne ustanowienie krajowych i 
międzynarodowych ram należytej 
staranności oraz powiązanych systemów 
wsparcia, w tym rzetelnych systemów 
certyfikacji i identyfikowalności, a także 
na zaspokojenie potrzeb rozwojowych 
powiązanych z: (i) eksploatacją zasobów 
naturalnych pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
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wysokiego ryzyka i handlem nimi; oraz 
(ii) wykonaniem niniejszego 
rozporządzenia, w tym poprzez:

a. zapewniane przedsiębiorstwom 
wsparcie dotyczące odpowiedzialnego 
pozyskiwania na obszarach dotkniętych 
konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka 
w zakresie pomocy technicznej i pomocy o 
innym charakterze oraz wskazówek 
udzielanych podmiotom, z 
uwzględnieniem sytuacji małych i 
średnich przedsiębiorstw i ich 
usytuowania w łańcuchu dostaw, w celu 
ułatwienia zachowania zgodności z 
wymogami niniejszego rozporządzenia;

b. ukierunkowaną, opartą na prawach 
współpracę rozwojowa, koncentrującą się 
w szczególności na wyzwaniach 
związanych ze stosowaniem metod 
odpowiedzialnego pozyskiwania w 
warunkach lokalnych na obszarach 
dotkniętych konfliktami i obszarach 
wysokiego ryzyka, i obejmującą 
ograniczanie ubóstwa, dobre zarządzanie i 
sektor bezpieczeństwa;

c. konstruktywne dialogi strategiczne w 
przedmiocie odpowiedzialnego 
pozyskiwania z państwami trzecimi i 
innymi zainteresowanymi stronami;

d. ścisłą współpracę z państwami 
członkowskimi, zwłaszcza inicjatywy 
uzupełniające w dziedzinie informowania 
konsumentów i inwestorów oraz podczas 
świadczenia pomocy technicznej i innego 
rodzaju pomocy zgodnie z ust. 1 lit. a).

2. W stosownych przypadkach Komisja i 
Europejska Służba Działań Zewnętrznych 
realizują cele środków towarzyszących w 
ramach dialogu politycznego i 
strategicznego, programowania i 
odpowiednich strategii wewnętrznych i 
zewnętrznych. W odpowiednich 
przypadkach, wnioski ustawodawcze 
powinny być przedkładane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
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3. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie dotyczące środków 
towarzyszących wdrażanych na podstawie 
niniejszego artykułu, ich oddziaływania 
oraz skuteczności.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia skuteczności wykonania niniejszego rozporządzenia oraz zaspokojenia 
potrzeb rozwojowych bezpośrednio powiązanych z eksploatacją zasobów naturalnych 
pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka konieczne jest 
wdrożenie środków towarzyszących. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych 
stosują i w dalszym ciągu rozwijają zintegrowane podejście UE do odpowiedzialnego 
pozyskiwania, które zostało zapoczątkowane we wspólnym komunikacie zatytułowanym 
„Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka. Ku zintegrowanemu podejściu UE”.

Poprawka 566
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia …*

___________________________

*Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 567
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 - ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia […] r.*

_______________________

*Dz. U.: proszę wstawić datę: 18 miesięcy 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 568
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – wyszczególnienie produktów – wiersze od 17a do 17n (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Chrom

Węgiel kamienny

Kobalt

Miedź

Diamenty

Złoto

Nefryt

Lapis Lazuli

Metale ziem rzadkich

Rubiny

Szafir

Tantal

Cyna

Wolfram

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odzwierciedla szerszy zakres definicji zasobów. Zob. definicję „zasobów 
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objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia”. Należy zauważyć, że Komisja 
przeprowadza obecnie przegląd załącznika I w celu rozszerzenia wykazu zasobów objętych 
zakresem stosowania (zob. nowy art. 14).

Poprawka 569
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

Wykaz minerałów i metali objętych zakresem rozporządzenia, sklasyfikowanych w ramach 
Nomenklatury scalonej 

Kod CN Wyszczególnienie produktów

2609 00 00 Rudy i koncentraty cyny

2611 00 00 Rudy i koncentraty wolframu

2615 90 00 Rudy i koncentraty tantalu

2616 90 00 Rudy i koncentraty złota

2825 90 40 Tlenki i wodorotlenki wolframu

2849 90 30 Węgliki wolframu

2849 90 50 Węgliki tantalu

7108 Złoto w stanie surowym lub półproduktu, lub 
w postaci proszku

8001 Cyna, nieobrobiona plastycznie

8003 00 00 Sztaby, pręty, kształtowniki i druty z cyny

8007 00 Pozostałe artykuły z cyny

8101 10 00 Wolfram, proszki

8101 94 00 Wolfram, nieobrobiony plastycznie, włączając 
sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe 
spiekanie

8101 96 00 Drut z wolframu

8101 99 Sztaby, pręty z wolframu inne niż te 
otrzymane przez zwykłe spiekanie, 
kształtowniki, blachy grube, cienkie, taśma i 
folia i pozostałe artykuły z wolframu

8103 20 00 Tantal nieobrobiony plastycznie, włączając 
sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe 
spiekanie, oraz proszki
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8103 90 Sztaby, pręty z tantalu inne niż te otrzymane 
przez zwykłe spiekanie, kształtowniki, druty, 
blachy grube, cienkie, taśma i folia i pozostałe 
artykuły z tantalu

Poprawka

Wykaz zasobów objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Minerały

Metale

Kamienie półszlachetne

Kamienie szlachetne

Or. en

Poprawka 570
Ska Keller, Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

Kod CN Wyszczególnienie produktów

2609 00 00 Rudy i koncentraty cyny

2611 00 00 Rudy i koncentraty wolframu

2615 90 00 Rudy i koncentraty tantalu

2616 90 00 Rudy i koncentraty złota

2825 90 40 Tlenki i wodorotlenki wolframu

2849 90 30 Węgliki wolframu

2849 90 50 Węgliki tantalu

7108 Złoto w stanie surowym lub półproduktu, 
lub w postaci proszku

8001 Cyna, nieobrobiona plastycznie

8003 00 00 Sztaby, pręty, kształtowniki i druty z cyny

8007 00 Pozostałe artykuły z cyny

8101 10 00 Wolfram, proszki



AM\1051627PL.doc 347/351 PE546.838v01-00

PL

8101 94 00 Wolfram, nieobrobiony plastycznie, 
włączając sztaby i pręty otrzymane przez 
zwykłe spiekanie

8101 96 00 Drut z wolframu

8101 99 Sztaby, pręty z wolframu inne niż te 
otrzymane przez zwykłe spiekanie, 
kształtowniki, blachy grube, cienkie, 
taśma i folia i pozostałe artykuły z 
wolframu

8103 20 00 Tantal nieobrobiony plastycznie, 
włączając sztaby i pręty otrzymane przez 
zwykłe spiekanie, oraz proszki

8103 90 Sztaby, pręty z tantalu inne niż te 
otrzymane przez zwykłe spiekanie, 
kształtowniki, druty, blachy grube, 
cienkie, taśma i folia i pozostałe artykuły z 
tantalu

Poprawka

Minerały

Metale

Kamienie szlachetne

Kamienie półszlachetne

Or. en

Poprawka 571
Ska Keller, Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Ia

Wykaz wąskich gardeł zidentyfikowanych 
w łańcuchach dostaw zasobów objętych 

zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia

- „huty”
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- „rafinerie”

Or. en

Uzasadnienie

Nowy załącznik Ia jest istotnie powiązany z definicjami „podmiotów wymienionych w 
załączniku Ia”, „osób określonych w załączniku Ia” oraz „odpowiedzialnych osób 
określonych w załączniku Ia”. Szczególne obowiązki dotyczą podmiotów stanowiących wąskie 
gardła w odpowiednich łańcuchach dostaw, w tym hut i rafinerii.

Poprawka 572
Ska Keller, Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wzór wykazu odpowiedzialnych hut i 
rafinerii, o którym mowa w art. 8

Wykaz odpowiedzialnych osób 
określonych w załączniku Ia

Or. en

Poprawka 573
Ska Keller, Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kolumna A: Nazwy huty lub rafinerii w 
porządku alfabetycznym

Kolumna A: Nazwa osoby określonej w 
załączniku Ia w porządku alfabetycznym

Kolumna B: Adres huty lub rafinerii Kolumna B: Adres osoby określonej w 
załączniku Ia

Kolumna C: Oznaczenie (*), jeżeli dana 
huta lub rafineria pozyskuje minerały 
pochodzące z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka

Kolumna C: Kategoria osoby zgodnie z 
załącznikiem Ia
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Kolumna D: Oznaczenie (*), jeżeli dana 
osoba określona w załączniku Ia angażuje 
się w odpowiedzialne pozyskiwanie 
zasobów pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka

Or. en

Poprawka 574
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IIa

Wykaz wąskich gardeł zidentyfikowanych 
w łańcuchach dostaw zasobów objętych 

zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia

- „huty”

- „rafinerie”

- „odlewnie”

- „giełdy surowcowe”

- „giełdy diamentów i kamieni 
szlachetnych”

Or. en

Poprawka 575
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IIa
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Wzór wykazu odpowiedzialnych 
podmiotów na wyższym szczeblu łańcucha 
dostaw, o którym mowa w art. 8

Kolumna A: Nazwa podmiotu na wyższym 
szczeblu łańcucha dostaw w porządku 
alfabetycznym

Kolumna B: Adres huty lub rafinerii

Kolumna C: Działalność gospodarcza 
podmiotu

Kolumna D: Oznaczenie (*), jeżeli dany 
podmiot na wyższym szczeblu łańcucha 
dostaw angażuje się w odpowiedzialne 
pozyskiwanie zasobów pochodzących z 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka

Or. en

Poprawka 576
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IIb

Wykaz odpowiedzialnych osób 
określonych w załączniku II

Kolumna A: Nazwa osoby określonej w 
załączniku II w porządku alfabetycznym

Kolumna B: Adres osoby określonej w 
załączniku II

Kolumna C: Kategoria osoby określonej w 
załączniku II

Kolumna D: (*) wskazanie, czy osoba 
określona w załączniku II angażuje się w 
odpowiedzialne pozyskiwanie zasobów 
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.

Or. en
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