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13.5.2015 A8-0141/149 

Poprawka  149 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej 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 7 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 7a 

 Programy branŜowe 

 1. Odpowiednie programy branŜowe mogą 

przedłoŜyć Komisji wniosek o uznanie ich 

programu zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. 

 Do takiego wniosku naleŜy dołączyć 

dowody i informacje. 

 2. JeŜeli na podstawie dowodów 

i informacji przedstawionych zgodnie 

z ust. 1 Komisja stwierdzi, Ŝe program 

branŜowy umoŜliwia odpowiedzialnemu 

importerowi, który go skutecznie stosuje, 

spełnienie obowiązków określonych w art. 

4, 5, 6 i 7, audyty przeprowadzane przez 

podmioty zewnętrzne w ramach tych 

programów są uznawane na mocy 

niniejszego rozporządzenia. 

 3. Zainteresowane strony informują 

Komisję o wszelkich zmianach lub 

aktualizacjach programów branŜowych 

zatwierdzonych zgodnie z ust. 3. 

 4. Komisja cofa zatwierdzenie, jeŜeli 

stwierdzi, Ŝe zmiany lub aktualizacje 

programu branŜowego podwaŜają 

zdolność odpowiedzialnego importera do 

spełnienia obowiązków określonych w art. 
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4, 5, 6 i 7, lub jeŜeli wielokrotne lub 

powaŜne przypadki niespełnienia 

obowiązków przez odpowiedzialnych 

importerów wynikają z braków w 

programie. 

 5. Komisja ustanawia i aktualizuje 

internetowy rejestr zatwierdzonych 

programów branŜowych. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/150 

Poprawka  150 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej 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 7 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 7b 

 Działania prowadzone na rzecz 

zachowania naleŜytej staranności przez 

przedsiębiorstwa działające na niŜszym 

szczeblu łańcucha dostaw  

 1. Przedsiębiorstwa działające na niŜszym 

szczeblu łańcucha dostaw objęte zakresem 

niniejszego rozporządzenia, zgodnie z 

wytycznymi OECD, prowadzą działania w 

dobrej wierze i podejmują wszelkie 

uzasadnione kroki w celu określenia i 

eliminowania czynników ryzyka w 

łańcuchu dostaw zasobów zgodnie z art. 4 

i 5, w tym przez: 

 a) ustanowienie odpowiedniego systemu 

zarządzania przedsiębiorstwem; 

 b) określenie, przy dołoŜeniu wszelkich 

starań, hut i rafinerii w łańcuchu dostaw 

zasobów; 

 c) ocenę praktyk w zakresie naleŜytej 

staranności stosowanych przez te huty i 

rafinerie w oparciu o wszelkie dostępne 

sprawozdania z audytów lub, w 

stosownych przypadkach, inne 

odpowiednie informacje; 

 d) podjęcie uzasadnionych i odpowiednich 

działań w celu ograniczenia ryzyka 
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zgodnie ze swoją polityką w zakresie 

naleŜytej staranności i planem 

zarządzania ryzykiem; oraz 

 e) coroczne publikowanie – w jak 

najszerszym zakresie, w tym w internecie – 

sprawozdań dotyczących prowadzonej 

polityki w zakresie naleŜytej staranności w 

łańcuchu dostaw i praktyk 

odpowiedzialnego pozyskiwania 

surowców. 

 2. Wszystkie przedsiębiorstwa działające 

na niŜszym szczeblu łańcucha dostaw 

mogą realizować te działania w drodze 

uczestnictwa w programach 

prowadzonych przez branŜę i zapewniają 

dokonywanie stałych, wymiernych i 

terminowych postępów zgodnie z 

niniejszym artykułem. 

 3. Mikroprzedsiębiorstwa zdefiniowane w 

art. 2 lit. qb), które są przedsiębiorstwami 

działającymi na niŜszym szczeblu 

łańcucha dostaw, mogą zachowywać 

naleŜytą staranność, o której mowa w ust. 

1 i 2, na zasadzie dobrowolności. 

 4. Przedsiębiorstwa działające na niŜszym 

szczeblu łańcucha dostaw zaczynają 

przestrzegać niniejszego artykułu na 

podstawie kryteriów ustanowionych przez 

Komisję, 24 miesiące po wejściu w Ŝycie 

niniejszego rozporządzenia. Ustęp 1 lit. b) 

stosuje się 48 miesięcy po wejściu w Ŝycie 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/151 

Poprawka  151 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej 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 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 odpowiedzialni 

importerzy minerałów lub metali objętych 

w zakresem stosowania niniejszego 

rozporządzenia wypełniali obowiązki 

określone w art. 4, 5, 6 i 7. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/152 

Poprawka  152 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej 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 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 przeprowadzonych kontroli 

ex post. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/153 

Poprawka  153 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej 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 15 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Trzy lata po wejściu w Ŝycie 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 Ŝycie niniejszego 

rozporządzenia, a następnie co najmniej co 

sześć lat, Komisja dokonuje przeglądu 

funkcjonowania i skuteczności niniejszego 

rozporządzenia, w tym w odniesieniu do 

zasobów naturalnych objętych zakresem 

stosowania niniejszego rozporządzenia, 

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 

 

 


