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13.5.2015 A8-0141/131 

Poprawka  131 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

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 naleŜytej 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 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 A8-0141/132 

Poprawka  132 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali 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. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/133 

Poprawka  133 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali 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. Rozporządzenie to 
powstało, aby zapewnić przejrzystość i 
identyfikowalność praktyk przedsiębiorstw 
pozyskujących minerały i metale na 
obszarach dotkniętych konfliktami i 
obszarach wysokiego ryzyka, w celu 
ograniczenia konfliktów z uŜyciem siły i 
przypadków naruszania praw człowieka 
oraz zapobiegania im poprzez 
ograniczanie moŜliwości handlowania 
tymi minerałami i metalami przez 
ugrupowania zbrojne i siły 
bezpieczeństwa. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/134 

Poprawka  134 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali 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 wszystkich 
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 A8-0141/135 

Poprawka  135 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali 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 zawarto rozróŜnienie 
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 A8-0141/136 

Poprawka  136 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali 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 ujęcia w systemie 
elastycznej procedury uwzględniającej 
sytuację MŚP. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/137 

Poprawka  137 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali 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 
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13.5.2015 A8-0141/138 

Poprawka  138 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali 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 i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślona 

 (niniejsza poprawka ma zastosowanie w 

całym tekście, jeśli nie został on zmieniony 

innymi poprawkami) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/139 

Poprawka  139 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali 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 q a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 qa) „przedsiębiorstwo na niŜszym szczeblu 
łańcucha dostaw” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną działającą w łańcuchu dostaw 
na niŜszym szczeblu, która wytwarza lub 
zamawia wytworzenie produktu 
obejmującego lub zawierającego objęte 
wykazem minerały i metale i która ma 
siedzibę w UE lub jako pierwsza 
wprowadza te produkty do obrotu na 
rynku wewnętrznym do celów dystrybucji 
lub wykorzystania w ramach działalności 
handlowej; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/140 

Poprawka  140 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali 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 q b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 qb) „wytwarzanie produktów lub 
zawieranie umów dotyczących 
wytwarzania produktów” oznacza 
dysponowanie pewnym rzeczywistym 
wpływem na wytwarzanie produktów 
zawierających minerały lub metale 
zawierające cynę, tantal, wolfram i złoto 
lub składające się z cyny, tantalu, 
wolframu i złota, biorąc pod uwagę fakty i 
okoliczności oraz stopień wpływu, jaki 
jednostki mają na proces produkcji. 
Jednostki nie są uznawane za mające 
wpływ na produkcję, jeśli tylko: 
umieszczają swoją markę, znak, logo lub 
etykiety na produkcie wytworzonym przez 
stronę trzecią; serwisują, konserwują lub 
naprawiają produkt wytworzony przez 
stronę trzecią; określają lub negocjują 
warunki umowy z producentem, które nie 
odnoszą się bezpośrednio do wytwarzania 
produktu; 

Or. en 



 

AM\1061641PL.doc  PE555.216v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

 

13.5.2015 A8-0141/141 

Poprawka  141 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali 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 q c (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 qc) „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 niŜ 
10 osób i takie, którego obroty roczne 
i/lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 mln EUR; 

Or. en 

 


