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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego 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 
(COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2014)0111),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0092/2014), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji 
Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju (A8-0000/2015),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/95/UE1a

określa wymóg ujawniania przez 
przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 
pracowników informacji dotyczących 
szeregu polityk, w tym praw człowieka, 
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zwalczania korupcji i należytej 
staranności w łańcuchu dostaw. 
Dyrektywa przewiduje, że Komisja 
opracowuje wytyczne w celu ułatwienia 
ujawniania tych informacji. Komisja 
powinna rozważyć uwzględnienie w tych 
wytycznych wskaźników efektywności w 
odniesieniu do minerałów z regionów 
dotkniętych konfliktami.

__________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 
2014 r. zmieniająca dyrektywę 
2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania 
informacji niefinansowych i informacji 
dotyczących różnorodności przez niektóre 
duże jednostki oraz grupy (Dz.U. L 330 z 
15.11.2014, s. 1).

Or. en

Uzasadnienie

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups 
and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 
2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and 
environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will 
need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards 
and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. 
In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain 
due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and 
companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by 
the Commission. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Do osiągnięcia celów 
rozporządzenia przyczynić mogłoby się 
wiele istniejących systemów zasad 
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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

Uzasadnienie

Sprawozdawca chce uniknąć powielania audytów i zapewnić spójność istniejących systemów 
zasad należytej staranności w łańcuchu dostaw. W tym celu sprawozdawca chce określić 
procedurę uznawania równoważności po przeprowadzeniu weryfikacji przez Komisję.

Poprawka 3

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. 
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Or. en

Uzasadnienie

Surowce wtórne, minerały poddane recyklingowi zasługują na szczególne traktowanie, 
ponieważ zakończył się już ich cykl życia i nie można prześledzić ich pochodzenia. Aby 
uniknąć mieszania minerałów poddanych recyklingowi z minerałami z regionów dotkniętych 
konfliktami, pozostawiono wymóg zachowania należytej staranności, a metale, co do których 
można zasadnie przyjąć, że zostały poddane recyklingowi, powinny być wykluczone z zakresu 
rozporządzenia. 

Poprawka 4

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 182/2011.

(15) W celu zapewnienia właściwego 
wykonania niniejszego rozporządzenia 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Komisja powinna 
wykonywać uprawnienia wykonawcze 
dotyczące wykazu odpowiedzialnych 
importerów, wykazu odpowiedzialnych hut 
i rafinerii oraz wykazu właściwych 
organów państw członkowskich zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca chce dodać wykaz odpowiedzialnych importerów jako załącznik do 
rozporządzenia. Ponieważ Komisja sporządza te wykazy z niewielkim marginesem swobody 
decyzyjnej, nie wykraczając poza zwykłe wykonanie przepisów, akty wykonawcze wydają się 
właściwym wyborem.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca zdaje sobie sprawę ze złożonych wyzwań, które się z tym wiążą, lecz ma 
nadzieję, że w ciągu dwóch lat Komisja będzie w stanie wprowadzić struktury potrzebne do 
obsługi systemu. 

Poprawka 6

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 

(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, 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 
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odpowiednie wnioski legislacyjne, które 
mogą wprowadzać środki obowiązkowe.

odpowiednie wnioski legislacyjne, które 
mogą wprowadzać środki obowiązkowe.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zdania, że rozporządzenie powinno funkcjonować przez co najmniej dwa 
lata, zanim możliwy będzie właściwy przegląd. Biorąc pod uwagę, że Komisja będzie 
potrzebować dwóch lat na wprowadzenie struktur potrzebnych do obsługi systemu, przegląd 
powinien nastąpić dwa lata po rozpoczęciu stosowania rozporządzenia. Drugi przegląd nie 
powinien mieć miejsca po sześciu latach (jak proponuje Komisja), lecz po trzech.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) We wspólnym komunikacie z dnia 5 
marca 20141a 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, 
w celu osiągnięcia wysokiego poziomu 
uczestnictwa przedsiębiorstw w unijnym 
systemie przewidzianym w niniejszym 
rozporządzeniu. 

__________________
1a Wspólny komunikat do Parlamentu 
Europejskiego i Rady „Odpowiedzialne 
pozyskiwanie minerałów z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka” z 5.3.2014 
(JOIN(2014) 8 final).

Or. en
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Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zdania, że chociaż rozporządzenie to jest aktem dotyczącym wyłącznie 
handlu, należy postrzegać je w szerszym kontekście, aby ocenić jego skuteczność. W związku z 
tym należy wziąć pod uwagę środki towarzyszące zaproponowane przez Komisję Europejską i 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz 
wspierać ich wprowadzenie. 

Poprawka 8

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 decydują się na 
certyfikację własną jako odpowiedzialni 
importerzy minerałów i metali 
zawierających cynę, wolfram, tantal i złoto 
lub składających się z cyny, tantalu,
wolframu i złota, zgodnie z załącznikiem I. 

2. Niniejsze rozporządzenie określa 
obowiązki w zakresie 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. 
Metale, co do których można zasadnie 
przyjąć, że zostały poddane recyklingowi, 
są wyłączone z zakresu niniejszego 
rozporządzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Dodany tekst jest definicją zawartą w wytycznych OECD. Metale, co do których można 
zasadnie przyjąć, że zostały poddane recyklingowi, zasługują na szczególne traktowanie, 
ponieważ zakończył się już ich cykl życia i nie można prześledzić ich pochodzenia. Aby 
uniknąć mieszania metali poddanych recyklingowi z metalami z regionów dotkniętych 
konfliktami, pozostawiono wymóg zachowania należytej staranności, a metale, co do których 
można zasadnie przyjąć, że zostały poddane recyklingowi, powinny być wykluczone z zakresu 
rozporządzenia. 
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 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 
2913/1992;

g) „importer” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną mającą miejsce zamieszkania lub 
siedzibę w Unii, dokonującą zgłoszenia w 
celu dopuszczenia minerałów i metali 
objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia do swobodnego obrotu w 
imieniu własnym, lub osobę, na rzecz 
której zgłoszenie takie jest dokonywane; 
przedstawiciela dokonującego zgłoszenia, 
działającego w imieniu i na rzecz innej 
osoby, lub przedstawiciela działającego w 
imieniu własnym i na rzecz innej osoby 
również uznaje się za importera do celów 
niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyeliminowania ewentualnych luk prawnych sprawozdawca dąży do uwzględnienia w 
definicji importera zarówno agenta dokonującego przywozu, jak i przedsiębiorstwa, w 
imieniu którego dokonywane jest zgłoszenie celne. Na mocy rozporządzenia certyfikacji 
własnej powinien dokonywać zarówno agent, jak i przedsiębiorstwo dokonujące przywozu, w 
imieniu którego dokonywane jest zgłoszenie celne.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt g a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „metale poddane recyklingowi” 
oznaczają zregenerowane produkty 
przeznaczone dla użytkownika końcowego 
lub produkty poużytkowe lub 
zezłomowane metale przetworzone 
powstałe podczas wytwarzania produktów; 
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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

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje definicję metali poddanych recyklingowi zastosowaną przez OECD 
w Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego 
ryzyka. Również z wytycznych OECD wykluczono metale, co do których można zasadnie 
uznać, że zostały poddane recyklingowi.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt o a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oa) „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

Uzasadnienie

Sprawozdawca chce uniknąć powielania audytów i zapewnić spójność z istniejącymi 
programami branżowymi. W tym celu sprawozdawca chce określić procedurę uznawania 
równoważności po przeprowadzeniu weryfikacji przez Komisję. Przede wszystkim należy 
zdefiniować te programy branżowe.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a 

Wykaz odpowiedzialnych importerów

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

2. Komisja przyjmuje wykaz z 
zastosowaniem wzoru określonego w 
załączniku Ia oraz zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 13 ust. 2.

3. Komisja we właściwym czasie 
uaktualnia i publikuje, w tym w 
internecie, informacje zawarte w wykazie. 
Komisja usuwa z wykazu nazwy 
importerów, których w przypadku podjęcia 
przez nich nieodpowiednich działań 
naprawczych państwa członkowskie nie 
uznają już za odpowiedzialnych 
importerów zgodnie z art. 14 ust. 3. 

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca chce wyeksponować starania przedsiębiorstw podejmujących zobowiązania w 
tej dziedzinie. Sprawozdawca chce, aby w tym celu Komisja sporządziła wykaz 
odpowiedzialnych importerów na podstawie sprawozdań z wykonania rozporządzenia przez 
państwa członkowskie. Wykaz ten może stanowić dla przedsiębiorstw dodatkową zachętę do 
uczestnictwa w systemie, a po pozytywnym nagłośnieniu ich działań (w mediach) może być 
bodźcem dla konkurentów, aby poszli w ich ślady.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7b 

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 
importerowi, 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 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 
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braków w programie.

6. Komisja ustanawia i na bieżąco 
aktualizuje internetowy rejestr programów 
branżowych, które uznano za 
równoważne. 

7. Odpowiedzialni importerzy minerałów i 
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

Uzasadnienie

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with the existing 
industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations. 
To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after 
verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as 
well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give 
publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that 
sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to 
be exempted from the independent third party audit.

Poprawka 14

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 z 
zastosowaniem wzoru określonego w 
załączniku II oraz zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 13 ust. 2. 
Komisja konsultuje się z sekretariatem 
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OECD.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca zmienia sformułowania dotyczące procedury komitetowej, z wykorzystaniem 
właściwych wzorów, i uzgadnia art. 9 ust. 2 z art. 13 ust. 2, w którym zaproponowano 
procedurę doradczą.

Poprawka 15

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 i publikuje, w tym w internecie,
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. 

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca zmienia sformułowania dotyczące procedury komitetowej, z wykorzystaniem 
właściwych wzorów, i uzgadnia art. 9 ust. 2 z art. 13 ust. 2, w którym zaproponowano 
procedurę doradczą. 

Poprawka 16

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 z 
zastosowaniem wzoru określonego w 
załączniku III oraz zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 2 ust. 13. 
Komisja regularnie uaktualnia ten wyraz.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca zmienia sformułowania dotyczące procedury komitetowej, z wykorzystaniem 
właściwych wzorów, i uzgadnia art. 9 ust. 2 z art. 13 ust. 2, w którym zaproponowano 
procedurę doradczą. 

Poprawka 17

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

Uzasadnienie

Sprawozdawca chce uniemożliwić nadużycie swobody decyzyjnej przez właściwy organ 
państwa członkowskiego oraz zapewnić, aby prowadził on kontrole, gdy posiada istotne 
uzasadnione zastrzeżenia. Z tego względu sprawozdawca chce zastąpić wyrazy „mogą być” 
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wyrazem „są”.

Poprawka 18

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 
większość zwykła członków komitetu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zdania, że uwzględnienie przepisu dotyczącego braku opinii w niniejszym 
sprawozdaniu jest nieuzasadnione, a zatem proponuje skreślenie drugiej części art. 13 ust. 2.

Poprawka 19

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 importerów 
określonymi w art. 7 ust. 1 lit a), art. 7 ust. 
2, art. 7 ust. 3 lit. a) i c) i art. 7a ust. 1. 

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ państwa członkowskie muszą przekazać informacje dotyczące nazw i adresów 
odpowiedzialnych importerów (zob. art. 7a ust. 1), należy to również uwzględnić w art. 15 ust. 
1.

Poprawka 20

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 dacie rozpoczęcia 
stosowania 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. 

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zdania, że rozporządzenie powinno funkcjonować przez co najmniej dwa 
lata, zanim możliwy będzie właściwy przegląd. Biorąc pod uwagę, że Komisja będzie 
potrzebować dwóch lat na wprowadzenie struktur potrzebnych do obsługi systemu, przegląd 
powinien nastąpić dwa lata po rozpoczęciu stosowania rozporządzenia. Drugi przegląd nie 
powinien mieć miejsca po sześciu latach (jak proponuje Komisja), lecz po trzech.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia […] r.*

__________________
*Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca rozumie, że wprowadzenie struktur potrzebnych do obsługi systemu będzie 
trwać dwa lata, a zatem proponuje rozpoczęcie stosowania rozporządzenia po dwóch latach 
od jego wejścia w życie. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Ia 

Wzór wykazu odpowiedzialnych 
importerów, o którym mowa w art. 3

Kolumna A: Nazwy importerów w 
porządku alfabetycznym

Kolumna B: Adres importera

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca popiera zawartą w komunikacie propozycję wyeksponowania starań 
przedsiębiorstw podejmujących zobowiązania w tej dziedzinie. Sprawozdawca chce, aby w 
tym celu Komisja sporządziła wykaz odpowiedzialnych importerów na podstawie sprawozdań 
z wykonania rozporządzenia przez państwa członkowskie. Wykaz ten może stanowić dla 
przedsiębiorstw dodatkową zachętę do uczestnictwa w systemie, a po pozytywnym 
nagłośnieniu ich działań (w mediach) może być bodźcem dla konkurentów, aby poszli w ich 
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ślady.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – Wzór wykazu odpowiedzialnych hut i rafinerii, o którym mowa w art. 8 –
kolumna C a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kolumna Ca: Rodzaj minerału

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca chce zapewnić jak najwyższy poziom przejrzystości i dostępności wykazów hut 
i rafinerii. Dobrze byłoby, jeżeli wykaz zawierałby dodatkową kolumnę wskazującą rodzaj 
minerału (cyna, tantal, wolfram lub złoto). Jeżeli narzędzie to byłoby wyposażone w 
odpowiednią funkcję wyszukiwania, mogłoby być bardzo przystępne i pomagać w wywieraniu 
presji rynkowej na wszystkie huty i rafinerie, aby dążyły one do zakwalifikowania się do 
wpisu do wykazu odpowiedzialnych hut i rafinerii.



PR\1047684PL.doc 23/26 PE546.838v01-00

PL

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy mający na 
celu utrudnienie ugrupowaniom zbrojnym na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach 
wysokiego ryzyka finansowania ich działań za pomocą wydobywania minerałów i handlu 
nimi. Podejście koncentruje się na ułatwieniu przedsiębiorstwom odpowiedzialnego 
pozyskiwania cyny, tantalu, wolframu i złota oraz zachęceniu do korzystania z legalnych 
kanałów handlu.

Kontekst historyczny

Wniosek ten stanowi wkład UE w międzynarodowe starania na rzecz rozwiązania problemów 
w krajach bogatych w zasoby, lecz narażonych na konflikty zbrojne, takich jak region 
Wielkich Jezior, i opiera się na tych staraniach. Dwa najlepiej znane środki zostały przyjęte 
odpowiednio w 2011 r. i 2010 r.: Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka (wytyczne OECD dotyczące należytej staranności) oraz sekcja 
1502 amerykańskiej ustawy „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”. 

Treść

Komisja przedstawiła wniosek w sprawie projektu rozporządzenia, również w odpowiedzi na 
rezolucje Parlamentu, które ustanawia unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, 
tantalu i wolframu i złota, którzy decydują się na odpowiedzialny przywóz do Unii. 
Certyfikacja własna oznacza wymóg zachowania przez unijnych importerów tych metali i ich 
rud „należytej staranności” – tj. unikania wyrządzania szkód w miejscu wydobycia – dzięki 
monitorowaniu zakupów i sprzedaży oraz zarządzania zakupami i sprzedażą zgodnie z 
pięcioma etapami określonymi w wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju (OECD) dotyczących należytej staranności. Rozporządzenie umożliwia importerom 
unijnym wzmożenie bieżących wysiłków na rzecz zapewnienia czystych łańcuchów dostaw w 
legalnym handlu z podmiotami w krajach dotkniętych konfliktami. W celu zwiększenia 
odpowiedzialności publicznej hut i rafinerii, podwyższenia poziomu przejrzystości łańcuchów 
dostaw i ułatwienia odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów UE zamierza publikować 
coroczny wykaz unijnych i światowych „odpowiedzialnych hut i rafinerii”. UE, w której 
działa ponad 400 importerów takich rud i metali, należy do największych rynków cyny, 
tantalu wolframu i złota.

Argumenty na poparcie wniosku Komisji

Sprawozdawca ogólnie popiera wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia. Wniosek 
koncentruje się na najskuteczniejszym ogniwie unijnego łańcucha dostaw tych minerałów, 
hutach i rafineriach minerałów, aby ułatwić przepływ informacji dotyczących należytej 
staranności do użytkowników końcowych. Huty i rafinerie są ostatnim punktem, w którym 
można prześledzić pochodzenie minerałów. Wszelkie informacje, które można uzyskać od hut 
i rafinerii na temat ich dostawców, mają znaczenie z perspektywy zachowania należytej 
staranności. Wniosek Komisji umożliwia unijnym przedsiębiorstwom lepsze spełnienie 
wymogów określonych w ustawie Dodda-Franka. 
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Sprawozdawca zgadza się również, że ten system unijny (podobnie jak wytyczne OECD) 
powinien obejmować wszystkie obszary dotknięte konfliktami i obszary wysokiego ryzyka. 
W przeciwieństwie do amerykańskiej ustawy Dodda-Franka, która jak dotąd koncentruje się 
wyłącznie na regionie Wielkich Jezior, UE chce, aby przedsiębiorstwa na całym świecie 
unikały wyrządzania szkód. Sprawozdawca jest zdania, że UE nie powinna sporządzać 
wykazu obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, lecz zapewnić 
przedsiębiorstwom w odpowiednim podręczniku narzędzia, których potrzebują, aby zachować 
należytą staranność. 

Sprawozdawca popiera również podejście oparte na dobrowolności, które odzwierciedlono 
we wniosku Komisji. Sprawozdawca uważa, że presja rynkowa na niewielkim przejrzystym 
rynku importerów oraz hut i rafinerii powinna skutkować wyższym poziomem uczestnictwa. 
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przewidziane w komunikacie uzupełniającym1

środki towarzyszące pomagające w osiągnięciu wyższego poziomu uczestnictwa i wyraża 
nadzieję, że możliwe będzie nie tylko wdrożenie tych środków równolegle z 
rozporządzeniem, lecz również że Parlament będzie informowany o ich wdrażaniu.

Ponadto sprawozdawca jest zdania, że wybór podejścia opartego na dobrowolności umożliwia 
UE skuteczniejszą współpracę z programami dotyczącymi należytej staranności w łańcuchu 
dostaw opracowanymi przez stowarzyszenia przedsiębiorców, które zgodnie z wytycznymi 
OECD ustalają światowe normy w swoich dziedzinach. 

Odpowiedzialni importerzy mogą korzystać wyłącznie ze źródeł, którymi są huty/rafinerie 
objęte audytem prowadzonym przez podmioty zewnętrzne. Dzięki tym audytom system 
unijny zapewni zatem rzetelne informacje dotyczące dostawców i kopalń. Stopniowy wzrost 
liczby hut poddawanych audytowi pozwoli na dostosowanie sektora do przepisów bez 
zaburzeń w dostawach. 

Podejście oparte na dobrowolności skłoni pierwsze odpowiedzialne przedsiębiorstwa do 
uczestnictwa. Grupa ta będzie stopniowo powiększać się dzięki presji wywieranej przez 
konkurencję rynkową. Przedsiębiorstwa mogą przystępować do systemu we własnym tempie. 
Możliwe jest dobre przygotowanie decyzji o przystąpieniu oraz ograniczenie kosztów. 

Sprawozdawca chciałby współpracy z odpowiedzialnymi przedsiębiorstwami, aby uniknąć 
tymczasowych niedoborów dostaw, uniknąć ograniczenia działalności gospodarczej na 
obszarach dotkniętych konfliktami i wspierać legalny handel. 

Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej

Sprawozdawca opowiada się za wykorzystaniem istniejących narzędzi do wsparcia 
sprawozdawczości w zakresie należytej staranności w handlu minerałami w łańcuchu dostaw. 
Dyrektywa w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących 
różnorodności przez duże przedsiębiorstwa oraz grupy określa wymóg ujawniania przez duże 
przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 pracowników informacji na temat polityk 
dotyczących praw człowieka, zwalczania korupcji i należytej staranności w łańcuchu dostaw. 
Dyrektywa ta przewiduje, że w 2016 r. Komisja opracuje wytyczne w celu ułatwienia 
ujawniania tych informacji od momentu wejścia w życie dyrektywy w 2017 r. Sprawozdawca 

                                               
1 Wspólny Komunikat „Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka – Ku zintegrowanemu podejściu” z dnia 5 marca 2014 r. (JOIN (2014) 8).
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pomoże przekonać Komisję do uwzględnienia w tych wytycznych wskaźników efektywności 
w odniesieniu do obowiązku ujawniania informacji dotyczących handlu minerałami objętymi 
zakresem omawianego rozporządzenia. Problemy związane z udziałem przedsiębiorstwa w 
handlu minerałami z regionów dotkniętych konfliktami, który może przynieść skutek uboczny 
w postaci podsycenia konfliktu, są zbyt istotne, aby je pominąć w tym kontekście. Gdy 
Komisja zobowiąże się do tego, wymogi w zakresie sprawozdawczości, takie jak wymogi 
przewidziane w wytycznych OECD, zaczną obowiązywać duże przedsiębiorstwa unijne. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sprawozdawca jest zdania, że należy umożliwić uczestnictwo MŚP w systemie unijnym, 
jeżeli chcą one dołączyć do awangardy, lecz nie chce ich do tego zmuszać. Zdaniem 
sprawozdawcy również w tym przypadku Komisja słusznie wybiera podejście oparte na 
dobrowolności. Przy właściwych zachętach i właściwej pomocy, jak przewidziano w 
środkach towarzyszących, MŚP można przekonać do uczestnictwa z własnej woli i zgodnie z 
ich logiką prowadzenia działalności. 

Zwiększenie efektywności rozporządzenia

Sprawozdawca proponuje większą liczbę poprawek w celu zwiększenia efektywności 
rozporządzenia. Aby nie karać podmiotów przyjaznych dla środowiska, według 
sprawozdawcy należy przyjąć rozwiązanie OECD i wykluczyć metale, co do których można 
zasadnie przyjąć, że zostały poddane recyklingowi. Odzwierciedla to zarówno praktyczną 
słuszność wytycznych OECD, jak i należytą staranność, która będzie nieustannie potrzebna 
do powstrzymania nadużyć. 

Utworzono wiele innych systemów zasad należytej staranności w łańcuchach dostaw. 
Sprawozdawca chce uniknąć podwójnych audytów. Dobrowolny system powinien być jak 
najbardziej efektywny i skuteczny. Komisja powinna opracować właściwe narzędzia służące 
do oceny działania innych systemów zasad należytej staranności w łańcuchach dostaw.  
Należy opracować jasne kryteria umożliwiające podejmowanie decyzji o tym, które z tych 
systemów należy uznać. 

Sprawozdawca opowiada się za prowadzeniem trzyletniego przeglądu jako elementu ważnego 
dla utworzenia najbardziej efektywnego systemu. Termin przeglądu będzie jednak zależał od 
tego, kiedy system zacznie funkcjonować. Aby można było przeprowadzić poważny przegląd, 
muszą upłynąć dwa roczne cykle. 

Zwiększenie uczestnictwa w programie dzięki właściwym zachętom 

Sprawozdawca chce jak najbardziej wyeksponować te przedsiębiorstwa, które podejmują 
właściwe działania. Wykaz hut powinien zawierać kolumnę określającą minerał i grupować 
huty/rafinerie według minerałów, aby importerzy i inne podmioty mogli łatwo przeszukiwać 
dokument.

Z tego samego względu sprawozdawca chce określić wykaz odpowiedzialnych importerów. 
Ci importerzy, którzy postanowią pójść o krok dalej, powinni być za to nagradzani i mieć z 
tego powodu szansę poprawy swojego wizerunku publicznego. Cel ten można by osiągnąć 
dzięki wykazowi odpowiedzialnych importerów. 

Sprawozdawca jest zdania, że uczestnictwo importerów i hut/rafinerii stanowi podstawowy 



PE546.838v01-00 26/26 PR\1047684PL.doc

PL

warunek skuteczności rozporządzenia. Dzięki środkom towarzyszącym, takim jak zachęty dla 
MŚP, uczestniczyć będzie znacznie więcej importerów, co ulepszy system. 

Sprawozdawca chce także rozszerzenia definicji importerów, aby również przedsiębiorstwom 
handlowym umożliwić certyfikację własną i uczestnictwo w nowym systemie.

Udział Parlamentu i procedura komitetowa

Sprawozdawca zdaje sobie sprawę, że wiele zagadnień praktycznych zostanie ujętych w 
podręcznikach i wytycznych. Sprawozdawca chce omówić w Parlamencie w gronie kolegów 
sposoby zapewnienia właściwej równowagi między elastycznością operacyjną w 
wykonywaniu rozporządzenia a prawidłowym zaangażowaniem prawodawcy w istotne 
sprawy praktyczne, takie jak częstotliwość wymaganych audytów.

Ponadto sprawozdawca chce zaproponować kilka poprawek dotyczących procedury 
komitetowej. W przypadkach, gdy rozporządzenie faktycznie nie daje Komisji swobody 
decyzyjnej, tylko wymaga od niej wykonania, stosownym rozwiązaniem są akty 
wykonawcze. Jeżeli jednak podczas procedury ustawodawczej zmieni się charakter tej relacji 
i Komisja uzyska większą swobodę decyzyjną dzięki poprawkom, lepszym rozwiązaniem 
mogą stać się akty delegowane.

Sprawozdawca już teraz chce zrezygnować ze zdezaktualizowanej procedury regulacyjnej i 
zastąpić ją procedurą doradczą przewidzianą w art. 13 ust. 2. Ponadto dla sprawozdawcy nie 
do przyjęcia jest przepis dotyczący braku opinii. 


