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13.5.2015 A8-0141/90 

Poprawka  90 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej w zakresie naleŜytej 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) 

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 naleŜytej staranności w 

łańcuchu dostaw zasobów naturalnych 

pochodzących z obszarów dotkniętych 

konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

ustanawiające unijny system certyfikacji 
własnej w zakresie naleŜytej staranności w 

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

dotkniętych konfliktami i obszarów 

wysokiego ryzyka 

 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/91 

Poprawka  91 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej w zakresie naleŜytej 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) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Niniejsze rozporządzenie 
odzwierciedla potrzebę zachowywania 
naleŜytej staranności w obrębie całego 
łańcucha dostaw, począwszy od miejsca 
pozyskania aŜ po gotowy produkt, 
zobowiązując wszystkie przedsiębiorstwa, 
które jako pierwsze wprowadzają objęte 
jego zakresem zasoby, w tym produkty 
zawierające te zasoby, na rynek Unii, do 
postępowania z naleŜytą starannością w 
swoim łańcuchu dostaw oraz do 
publikowania sprawozdań w tym zakresie. 

 Zgodnie z charakterem naleŜytej 
staranności indywidualne obowiązki w 
zakresie naleŜytej staranności zawarte w 
niniejszym rozporządzeniu 
odzwierciedlają progresywny i elastyczny 
charakter procesów dotyczących naleŜytej 
staranności oraz potrzebę odpowiedniego 
dostosowania obowiązków do 
indywidualnych uwarunkowań 
poszczególnych przedsiębiorstw. 
Obowiązki są dostosowane do wielkości 
przedsiębiorstwa, efektu dźwigni i pozycji 
w łańcuchu dostaw. 
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13.5.2015 A8-0141/92 

Poprawka  92 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej w zakresie naleŜytej 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) 

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 naleŜytej 
staranności w łańcuchu dostaw. 

Dokumentację takich kontroli naleŜy 

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 
nałoŜonym na podmioty obowiązkiem 
zachowania naleŜytej staranności poprzez 

przeprowadzenie odpowiednich kontroli ex 

post. Dokumentację takich kontroli naleŜy 

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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13.5.2015 A8-0141/93 

Poprawka  93 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej w zakresie naleŜytej 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) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) Z myślą o zwiększeniu skuteczności 
wykonania niniejszego rozporządzenia 
oraz zaspokajaniu potrzeb rozwojowych 
bezpośrednio powiązanych z eksploatacją 
zasobów naturalnych pochodzących z 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka, naleŜy 
wdroŜyć środki towarzyszące. Komisja i 
Europejska SłuŜba Działań Zewnętrznych 
powinny stosować i dalej rozwijać 
zintegrowane unijne podejście do 
odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów 
zgodnie z inicjatywą zapoczątkowaną we 
wspólnym komunikacie do Parlamentu 
Europejskiego i Rady zatytułowanym 
„Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów 
z obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka. Ku 
zintegrowanemu podejściu UE”. W 
szczególności wspieranie 
odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów 
naturalnych pochodzących z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka oraz ustanowienie 
krajowych i międzynarodowych ram w 
zakresie naleŜytej staranności w 
odniesieniu do odpowiedzialnego 
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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. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na 
kwestię wkładu i problemów sektora 
wydobycia tradycyjnego i nieformalnego 
w odniesieniu do lokalnych źródeł 
dochodów i zrównowaŜonego rozwoju. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/94 

Poprawka  94 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej w zakresie naleŜytej 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) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 

unijny system certyfikacji własnej w 
zakresie naleŜytej staranności w łańcuchu 

dostaw w celu ograniczenia moŜliwości 
handlu cyną, tantalem i wolframem, ich 
rudami oraz złotem przez ugrupowania 

zbrojne i siły bezpieczeństwa
12

. 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 naleŜytej staranności w 

łańcuchu dostaw, który ma charakter 
obowiązkowy, w celu wyeliminowania 
handlu minerałami i metalami przez 

ugrupowania zbrojne i siły 

bezpieczeństwa
12

. Ma ono na celu 

zapewnienie przejrzystości i pewności w 

odniesieniu do łańcucha dostaw 

minerałów i metali pozyskiwanych 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 naleŜytej 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 naleŜytej 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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13.5.2015 A8-0141/95 

Poprawka  95 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej w zakresie naleŜytej 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) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Niniejsze rozporządzenie określa 

obowiązki w zakresie naleŜytej 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 naleŜytej staranności 

w łańcuchu dostaw dla wszystkich 
przedsiębiorstw, które pozyskują minerały 
i metale objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia. Ma ono na celu 
zapewnienie przejrzystości i 
identyfikowalności praktyk 
przedsiębiorstw pozyskujących minerały i 
metale na obszarach dotkniętych 
konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka, 
aby ograniczyć do minimum konflikty z 
uŜyciem siły i przypadki naruszania praw 
człowieka oraz zapobiegać im poprzez 
ograniczanie moŜliwości handlowania 
tymi minerałami i metalami przez 
ugrupowania zbrojne i siły 
bezpieczeństwa. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/96 

Poprawka  96 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej w zakresie naleŜytej 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) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/97 

Poprawka  97 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej w zakresie naleŜytej 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) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Aby zapobiec niezamierzonym 
zakłóceniom rynku, w niniejszym 
rozporządzeniu dokonano rozróŜnienia 
między rolą przedsiębiorstw na wyŜszym 
szczeblu łańcucha dostaw a rolą 
przedsiębiorstw na niŜszym szczeblu tego 
łańcucha. Zachowanie naleŜytej 
staranności musi być dostosowane do 
działalności przedsiębiorstwa, jego 
wielkości i pozycji w łańcuchu dostaw. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/98 

Poprawka  98 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Josu 

Juaristi Abaunz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej w zakresie naleŜytej 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) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2c. Komisja, w ramach współpracy w 
programach branŜowych i zgodnie z 
wytycznymi OECD, moŜe określić dalsze 
wytyczne dotyczące obowiązków, jakie 
muszą wypełniać przedsiębiorstwa w 
zaleŜności od ich pozycji w łańcuchu 
dostaw, oraz zapewnia ujęcie w systemie 
elastycznej procedury uwzględniającej 
sytuację MŚP. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/99 

Poprawka  99 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej w zakresie naleŜytej 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) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) „importer” oznacza osobę fizyczną lub 

prawną zgłaszającą minerały lub metale 

objęte zakresem stosowania niniejszego 

rozporządzenia w celu dopuszczenia do 

swobodnego obrotu w rozumieniu art. 79 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 

2913/199213; 

g) „importer” oznacza osobę fizyczną lub 

prawną wprowadzającą po raz pierwszy na 
rynek minerały lub metale objęte zakresem 

stosowania niniejszego rozporządzenia w 

celu dopuszczenia do swobodnego obrotu 

w rozumieniu art. 79 rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 2913/199213; 

__________________ __________________ 

13
 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 

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 

 

 

 


