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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.



RR\1013895PL.doc 3/9 PE521.827v02-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ...........5

UZASADNIENIE .......................................................................................................................6

PROCEDURA ............................................................................................................................9



PE521.827v02-00 4/9 RR\1013895PL.doc

PL



RR\1013895PL.doc 5/9 PE521.827v02-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej zasady i procedury 
umożliwiające udział Grenlandii w systemie certyfikacji Procesu Kimberley
(COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0429),

– uwzględniając art. 203 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego 
Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0232/2013),

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0466/2013),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

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

Omawiany wniosek dotyczący decyzji Rady określającej zasady i procedury umożliwiające 
udział Grenlandii w systemie certyfikacji Procesu Kimberley (COM(2013)0429) jest ściśle 
powiązany z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 2368/2002 w odniesieniu do włączenia Grenlandii do systemu certyfikacji Procesu 
Kimberley.

Celem obu wniosków jest umożliwienie Grenlandii udziału w systemie certyfikacji Procesu 
Kimberley dla handlu surowcem diamentowym poprzez jej współpracę z Unią Europejską. 
Określony we wniosku system umożliwiłby przywóz i wywóz surowca diamentowego z 
Grenlandii do Unii oraz do innych uczestników systemu certyfikacji, pod warunkiem że 
każdy przypadek przywozu i wywozu surowca diamentowego zostanie zweryfikowany, a w 
przypadku wywozu uwierzytelniony przez organy Unii zgodnie z zasadami określonymi w 
rozporządzeniu (WE) nr 2368/2002 wprowadzającym w życie system certyfikacji Procesu 
Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym.

Proces Kimberley

Proces Kimberley to wspólna inicjatywa rządów, przedstawicieli przemysłu i społeczeństwa 
obywatelskiego mająca na celu powstrzymanie przepływu diamentów konfliktowych – 
surowca diamentowego wykorzystywanego przez ruchy rebeliantów do finansowania starć 
wojennych z prawowitymi rządami.

W grudniu 2000 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło przełomową 
rezolucję A/RES/55/56, w której poparło utworzenie międzynarodowego system certyfikacji 
dla surowca diamentowego, natomiast Rada Bezpieczeństwa ONZ poparła ten proces w 
swojej rezolucji nr 1459 przyjętej w styczniu 2003 r. Od tego czasu co roku Zgromadzenie 
Ogólne ponawia swoje poparcie dla Procesu Kimberley.

System certyfikacji Procesu Kimberley to dobrowolna inicjatywa rządowa mająca ma celu 
położenie kresu handlowi surowcem diamentowym, który podsyca konflikty. Działa on od 
2003 r., a na jego straży stoją rządy kontrolujące jego wdrażanie. Proces Kimberley liczy 54 
członków reprezentujących 81 państw. Uczestnicy procesu zobowiązują się do 
przywozu/wywozu diamentów jedynie od/do innych uczestników procesu. Dowodem na to 
jest certyfikat Procesu Kimberley wydawany przez uczestnika procesu.

Unia Europejska występuje w systemie jako jeden podmiot reprezentujący wszystkie 28 
państw członkowskich. UE wdraża Proces Kimberley za pośrednictwem swoich sześciu 
organów. Każdy ładunek surowca diamentowego przywożony do któregoś z państw 
członkowskich UE lub z niego wywożony jest najpierw wysyłany któremuś z organów Unii 
do weryfikacji, a dopiero później wysyłany do miejsca przeznaczenia i wprowadzany do 
swobodnego obrotu w UE. Przy wywozie jeden ze wspomnianych organów wydaje certyfikat 
UE, pod warunkiem że surowiec diamentowy został wcześniej przywieziony do UE zgodnie z 
prawem i że jest przewożony w pojemniku odpornym na manipulacje.

Około 99,8% surowca diamentowego na świecie produkowane jest przez uczestników 
procesu Kimberley. Każde państwo o potencjale diamentowym powinno zatem w pierwszej 
kolejności przystąpić do tego procesu, ponieważ w przeciwnym przypadku nie będzie mogło 
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legalnie wywozić surowca diamentowego. Grenlandia nie jest państwem, więc nie może 
zostać uczestnikiem Procesu Kimberley.

Grenlandia

W 1979 r. Grenlandia uzyskała od Danii autonomię, zaś ustawa o samostanowieniu z 2009 r. 
znacznie rozszerzyła jej uprawnienia, które obejmują teraz zarządzanie jej bogatymi, a 
niewykorzystanymi zasobami naturalnymi. Choć Grenlandia i jej w większości eskimoska 
ludność wciąż w dużym stopniu zależą od finansowania zewnętrznego (w tym od corocznej 
dotacji na swoją administrację od Danii oraz od rozszerzonej umowy o partnerstwie i 
protokołu w sprawie rybołówstwa zawartych z UE), terytorium to stanie się prawdopodobnie 
samowystarczalne w perspektywie średnioterminowej. 

Grenlandia to jedyne terytorium, które wystąpiło z Unii Europejskiej (w 1985 r.). Grenlandia 
nie należy do obszaru Unii, niemniej jednak znajduje się w wykazie krajów i terytoriów 
zamorskich zawartym w załączniku II do Traktatów. Zgodnie z art. 198 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) celem stowarzyszenia krajów i terytoriów 
zamorskich z Unią jest wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego krajów i terytoriów 
zamorskich oraz ustanowienie ścisłych stosunków gospodarczych między nimi a Unią jako 
całością.

Jak na razie 88% PKB Grenlandii pochodzi z rybołówstwa, a 0,8% z eksploatacji surowców 
mineralnych. Niemniej jednak sektor rybołówstwa w Grenlandii – z uwagi na ograniczone 
zasoby, nałożone kwoty i zmianę klimatu – staje się coraz mniej pewnym sektorem, w 
związku z czym Grenlandia musi zdywersyfikować swoją gospodarką i wykorzystać bogaty 
potencjał górniczy. Od zdobycia autonomii w sektorze górnictwa w 2011 r. Grenlandii udało 
się już ustanowić przepisy gwarantujące ludności Grenlandii bezpośrednie korzyści z 
przychodów uzyskiwanych z eksploatacji surowców mineralnych dzięki funduszowi 
publicznemu finansującemu infrastrukturę. 

Ponieważ Grenlandia nie jest państwem, a więc nie może stać się uczestnikiem Procesu 
Kimberley, nie może wydawać certyfikatów Procesu Kimberley i wywozić surowca 
diamentowego, co uniemożliwia jej przyciąganie potencjalnych inwestorów do swojego 
sektora górnictwa. Jej same zasoby nie wystarczą do rozpoczęcia wydobycia na dużą skalę. 

Aby rozwiązać ten problem, Grenlandia wystosowała zapytanie, czy jej status kraju i 
terytorium zamorskiego mógłby umożliwić jej stowarzyszenie się z UE do celów korzystania 
z systemu certyfikacji. Wsparłoby to zdecydowanie rozwój gospodarczy Grenlandii, który jest 
określonym w Traktatach celem takiego stowarzyszenia.

Dwa wnioski Komisji

Jeśli chodzi o konkretne propozycje, proponuje się zwłaszcza dwa akty prawne. 

Niniejszy wniosek dotyczący decyzji Rady na podstawie art. 203 TFUE ustanawia specjalny 
system przepływu surowca diamentowego między Grenlandią a UE. Wprowadza się w nim 
również wymóg, zgodnie z którym wszelki handel surowcem diamentowym między 
państwem trzecim a Grenlandią podlega najpierw kontroli organu UE. Ponieważ Grenlandia 
nie jest częścią unijnego obszaru celnego, należało znaleźć wiarygodne rozwiązanie dla 
ustanowienia procedury, w ramach której unijne organy celne mogłyby przyjmować lub 
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wypuszczać ładunki surowca diamentowego (wydobywane w Grenlandii lub tam wysyłane) 
w oparciu o dokument potwierdzający wydawany przez organ Grenlandii (lub kopię 
certyfikatu Procesu Kimberley poświadczoną przez jeden z organów Unii). Pozostałe wymogi 
dotyczące ładunków pochodzących z Grenlandii i wysyłanych tam, jak pojemniki odporne na 
manipulacje, odzwierciedlają wymogi rozporządzenia 2368/2002.

Artykuł 203 TFUE zobowiązuje Radę do podejmowania decyzji jednogłośnie w oparciu o 
wniosek Komisji. Parlament pełni wyłącznie funkcję konsultacyjną.

Równolegle drugi wniosek (wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 2368/2002 w odniesieniu do włączenia Grenlandii do systemu certyfikacji 
Procesu Kimberley (COM(2013)0427)), oparty na art. 207 TFUE, dotyczy pewnych 
modyfikacji rozporządzenia 2368/2002, które są niezbędne, aby umożliwić Grenlandii udział 
w systemie certyfikacji UE. W zmianach tych chodzi głównie o to, że do celów systemu 
certyfikacji terytorium Unii i Grenlandii uznaje się za jeden obszar bez granic wewnętrznych 
(artykuł 1). W kilku innych artykułach dodano odniesienie do Grenlandii, a także 
wprowadzono alternatywny warunek dotyczący certyfikacji w przypadku diamentów 
wydobywanych w Grenlandii. 

Artykuł 207 TFUE dotyczy wspólnej polityki handlowej, nad którą głosuje się w ramach 
zwykłej procedury ustawodawczej (współdecyzja).

Decyzja Rady może wejść w życie dopiero po zatwierdzeniu zmiany rozporządzenia nr 
2368/2002 przewidującej włączenie Grenlandii do systemu certyfikacji Procesu Kimberley.

Ocena sprawozdawcy 

Proces Kimberley to ważny i innowacyjny instrument mający na celu powstrzymanie 
przepływu diamentów konfliktowych – surowca diamentowego wykorzystywanego przez 
ruchy rebeliantów do finansowania starć wojennych z prawowitymi rządami. Unia Europejska 
jest aktywnym uczestnikiem procesu i chce odgrywać pozytywną rolę, aby działał on jeszcze 
skuteczniej.

Sprawozdawca pragnie również zwrócić uwagę na zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego i przedstawicieli przemysłu, które stanowi dobry punkt wyjścia do tego, by 
proces ten był integracyjny, skuteczny i by opierał się na współpracy (choć oczywiście tego 
nie gwarantuje). Proces Kimberley odnosi sukces. W połowie i pod koniec lat. 90. nawet 15% 
światowej rocznej produkcji surowca diamentowego o wartości 10 mld USD (czyli 
7,7 mld EUR) należało do kategorii diamentów konfliktowych. Od tego czasu odsetek ten 
zmalał do mniej niż 1% wartości przemysłu surowca diamentowego wynoszącej dziś około 
13 mld USD (czyli 9,5 mld EUR), po części dzięki wynegocjowaniu i wdrażaniu Procesu 
Kimberley.

Należy przyjąć każde państwo, które chce przystąpić do systemu i zgadza się przestrzegać i 
skutecznie wdrażać jego zasady. W związku z tym sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje 
kreatywne rozwiązanie, jakie Komisja znalazła, łącząc Grenlandię z systemem certyfikacji 
Procesu Kimberley poprzez stowarzyszenie Grenlandii jako kraju i terytorium zamorskiego.
Sprawozdawca pragnie, aby Parlament ułatwił szybkie rozwiązanie tego problemu. 
Zaproponowane przez Komisję konkretne zmiany właśnie temu służą. Sprawozdawca pragnie 
zatem poprzeć te propozycje i nie proponuje żadnych poprawek. 
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