
PR\1212406PL.docx PE657.191v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Prawna

2020/2129(INL)

11.9.2020

PROJEKT SPRAWOZDANIA
zawierającego zalecenia dla Komisji w sprawie należytej staranności i 
odpowiedzialności przedsiębiorstw
(2020/2129(INL))

Komisja Prawna

Sprawozdawczyni: Lara Wolters

(Inicjatywa – art. 47 Regulaminu)

Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (*):
Raphaël Glucksmann, Komisja Spraw Zagranicznych
Bernd Lange, Komisja Handlu Międzynarodowego

(*) Zaangażowane komisje – art. 57 Regulaminu

http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/afet/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/inta/home/highlights


PE657.191v01-00 2/36 PR\1212406PL.docx

PL

PR_INL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO................................................3

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI: ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI 
POSTULOWANYCH WNIOSKÓW.......................................................................................10



PR\1212406PL.docx 3/36 PE657.191v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie należytej staranności i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw
(2020/2129(INL))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 25 października 2016 r. w sprawie 
odpowiedzialności przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka 
w państwach trzecich (2015/2315(INI))1, z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie 
inicjatywy przewodniej UE dotyczącej przemysłu konfekcyjnego (2016/2140(INI))2 
oraz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zrównoważonego finansowania 
(2018/2007(INI))3,

– uwzględniając Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, przyjętą w 2015 r., 
a zwłaszcza 17 celów zrównoważonego rozwoju,

– uwzględniając dokument ramowy ONZ z 2008 r. w dziedzinie działalności 
gospodarczej i praw człowieka zatytułowany „Protect, Respect and Remedy” [Chronić, 
szanować i naprawiać],

– uwzględniając wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka z 2011 r.4,

– uwzględniając wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych5,

– uwzględniając wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w celu 
odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej6, 

– uwzględniając wytyczne OECD w zakresie należytej staranności dotyczące 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze odzieżowo-obuwniczym7,

– uwzględniając wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka8,

– uwzględniając wytyczne OECD/FAO dotyczące odpowiedzialnego łańcucha dostaw 

1 P8_TA(2016)0405.
2 P8_TA(2017)0196.
3 P8_TA(2018)0215.
4 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.
5 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines.
6 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
7 http://www.oecd.org/industry/inv/mne/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm.
8 https://www.oecd.org/corporate/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-
conflict-affected-and-high-risk-areas-9789264252479-en.htm.
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rolnych9,

– uwzględniając wytyczne OECD dla inwestorów instytucjonalnych, dotyczące należytej 
staranności w celu odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej10,

– uwzględniając deklarację Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) z 1998 r. 
dotyczącą podstawowych zasad i praw w pracy i towarzyszące jej działania następcze11,

– uwzględniając wydaną przez MOP w 2017 r. trójstronną deklarację zasad dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej12, 

– uwzględniając broszurę ONZ pt. „Wymiar płci w wytycznych dotyczących biznesu i 
praw człowieka”13, 

– uwzględniając porozumienie paryskie przyjęte w dniu 12 grudnia 2015 r. 
(„porozumienie paryskie”), 

– uwzględniając unijny Plan działania w zakresie finansowania zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego14,

– uwzględniając Europejski Zielony Ład15, 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 
26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, 
zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającą 
dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG16 („dyrektywa o rachunkowości”),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 
22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do 
ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez 
niektóre duże jednostki oraz grupy17 („dyrektywa w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej”),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 
17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania 
akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania18 („dyrektywa o prawach 
akcjonariuszy”),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 

9 https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculture-supply-chains.htm.
10 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
11 https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm.
12 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.
13 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Gender_Booklet_Final.pdf.
14 COM(2018)0097 final.
15 COM(2019)0640 final.
16 Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19.
17 Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 1.
18 Dz.U. L 132 z 20.5.2017, s. 1.
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23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii19 
(„dyrektywa o ochronie sygnalistów”),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 
27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym 
rozwojem w sektorze usług finansowych20 („rozporządzenie w sprawie ujawniania 
informacji”),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 
18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/208821 („rozporządzenie w sprawie 
systematyki”), 

– uwzględniając wytyczne Komisji dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji 
niefinansowych (metodyka sprawozdawczości niefinansowej)22 oraz wytyczne Komisji 
dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement 
dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem23,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 
17 maja 2017 r. ustanawiające obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu 
dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących 
z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka24 (rozporządzenie w 
sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 
z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno i produkty z drewna25 („rozporządzenie w sprawie drewna”),

– uwzględniając francuską ustawę nr 2017-399 w sprawie obowiązku czujności 
przedsiębiorstw dominujących i zamawiających26,

– uwzględniając holenderską ustawę o wprowadzeniu obowiązku dochowania należytej 
staranności w celu zapobiegania dostawom towarów i świadczeniu usług przy 
wykorzystaniu pracy dzieci27,

– uwzględniając badanie Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Zewnętrznej Unii Europejskiej 
z lutego 2019 r. pt. „Dostęp do środków prawnych dla ofiar naruszeń praw człowieka 
przez przedsiębiorstwa w państwach trzecich”28, 

19 Dz.U. L 305 z 26.11.2019, s. 17.
20 Dz.U. L 317 z 9.12. 2019, s. 1.
21 Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13.
22 Dz.U. C 215 z 5.7.2017, s. 1.
23 Dz.U. C 209 z 20.6.2019, s. 1.
24 Dz.U. L 130 z 19.5.2017, s. 1.
25 Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23.
26 Francuska ustawa nr 2017-399 z dnia 27 marca 2017 r. o należytej staranności jednostek dominujących i 
przedsiębiorstw zlecających, Dz.U. nr 0074 z dnia 28 marca 2017 r.
27 Wet van 24 oktober 2019 n. 401 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering 
van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid).
28 Departament Tematyczny PE ds. Stosunków Zewnętrznych, PE 603.475 – luty 2019 r.



PE657.191v01-00 6/36 PR\1212406PL.docx

PL

– uwzględniając badanie przygotowane dla Komisji Europejskiej pt. „Wymogi w zakresie 
należytej staranności w całym łańcuchu dostaw”29, 

– uwzględniając badanie przygotowane dla Komisji Europejskiej pt. „Obowiązki 
dyrektorów a zrównoważony ład korporacyjny”30,  

– uwzględniając briefingi Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Zewnętrznej Unii Europejskiej 
z czerwca 2020 r. zatytułowane „Prawodawstwo UE dotyczące należytej staranności w 
zakresie praw człowieka – monitorowanie, egzekwowanie i dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości dla ofiar”31 oraz „Istotne elementy potencjalnych przepisów 
dotyczących należytej staranności w zakresie praw człowieka”32,

– uwzględniając art. 47 i 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że globalizacja działalności gospodarczej w wielu przypadkach 
spowodowała i pogłębiła negatywny wpływ na prawa człowieka, w tym prawa socjalne 
i pracownicze, środowisko i dobre rządy państw;

B. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa powinny szanować prawa człowieka, środowisko 
i dobre rządy oraz nie powinny powodować żadnych negatywnych skutków w tym 
zakresie ani się do nich przyczyniać;  

C. mając na uwadze, że kryzys związany z Covid-19 ujawnił niektóre poważne wady 
globalnych łańcuchów dostaw i łatwość, z jaką niektóre przedsiębiorstwa mogą 
przenieść negatywny wpływ na swoją działalność gospodarczą do innych jurysdykcji;

D. mając na uwadze, że według statystyk MOP na całym świecie jest około 25 mln ofiar 
pracy przymusowej, 152 mln ofiar pracy dzieci, 2,78 mln zgonów spowodowanych 
chorobami zawodowymi rocznie i 374 mln nieśmiertelnych wypadków przy pracy 
rocznie; mając na uwadze, że MOP opracowała kilka konwencji mających na celu 
ochronę pracowników, ale nadal nie są one egzekwowane, zwłaszcza jeżeli chodzi o 
rynki pracy krajów rozwijających się; 

E. mając na uwadze, że ta niepokojąca sytuacja wywołała debatę na temat sposobu, w jaki 
przedsiębiorstwa mogą lepiej reagować na negatywne skutki, które powodują lub do 
których się przyczyniają; 

F. mając na uwadze, że debata ta doprowadziła m.in. do przyjęcia ram i standardów 
należytej staranności w ramach ONZ, OECD i MOP; mając na uwadze, że normy te są 
jednak dobrowolne i w związku z tym ich stosowanie jest ograniczone;

G. mając na uwadze, że według badania Komisji jedynie 37% respondentów z sektora 
biznesu zajmuje się obecnie kwestią należytej staranności w zakresie ochrony 
środowiska i praw człowieka, a jedynie 16% dba o należytą staranność w obrębie 

29 Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, styczeń 2020 r.
30 Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, lipiec 2020 r.
31 Departament Tematyczny PE ds. Stosunków Zewnętrznych, PE 603.505 – czerwiec 2020 r.
32 Departament Tematyczny PE ds. Stosunków Zewnętrznych, PE 603.504 – czerwiec 2020 r.
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całego łańcucha dostaw; 

H. mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie, takie jak Francja i Niderlandy, 
przyjęły przepisy mające na celu zwiększenie odpowiedzialności przedsiębiorstw i 
wprowadziły obowiązkowe ramy dotyczące należytej staranności; 

I. mając na uwadze, że Unia przyjęła już przepisy dotyczące należytej staranności, takie 
jak rozporządzenie w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami i 
rozporządzenie w sprawie drewna; 

1. uważa, że dobrowolne standardy należytej staranności mają poważne ograniczenia i że 
Unia powinna w trybie pilnym przyjąć minimalne wymogi dla przedsiębiorstw w celu 
identyfikowania, zapobiegania, zaprzestania, łagodzenia, monitorowania, ujawniania, 
rozliczania, uwzględniania i podejmowania działań naprawczych w związku z 
zagrożeniami dla praw człowieka, środowiska i dobrego zarządzania w całym łańcuchu 
wartości; uważa, że byłoby to korzystne zarówno dla zainteresowanych stron, jak i dla 
przedsiębiorstw pod względem harmonizacji, pewności prawa i równych warunków 
działania; podkreśla, że poprawiłoby to reputację przedsiębiorstw z UE i Unii jako 
podmiotu wyznaczającego standardy; 

2. przypomina, że należyta staranność jest przede wszystkim mechanizmem 
zapobiegawczym i że przedsiębiorstwa powinny być przede wszystkim zobowiązane do 
identyfikowania ryzyka lub negatywnych skutków oraz do przyjmowania strategii 
politycznych i środków mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom; podkreśla, że 
jeżeli przedsiębiorstwo powoduje negatywne skutki lub przyczynia się do ich 
wystąpienia, powinno zapewnić środki zaradcze;

3. podkreśla, że naruszenia i łamanie praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych mogą być wynikiem działalności własnej przedsiębiorstwa lub 
wynikać z jego relacji biznesowych; podkreśla w związku z tym, że należyta staranność 
powinna obejmować cały łańcuch wartości;

4. uważa, że zakres wszelkich przyszłych obowiązkowych unijnych ram należytej 
staranności powinien być szeroki i obejmować wszystkie przedsiębiorstwa podlegające 
prawu państwa członkowskiego lub mające siedzibę na terytorium Unii, w tym 
przedsiębiorstwa oferujące produkty finansowe i świadczące usługi finansowe, 
niezależnie od ich wielkości lub sektora działalności oraz niezależnie od tego, czy są 
przedsiębiorstwami publicznymi czy też kontrolowanymi przez podmioty publiczne; 

5. uważa, że małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa mogą 
potrzebować mniej rozbudowanych i sformalizowanych procesów należytej staranności 
oraz że podejście proporcjonalne mogłoby uwzględniać m.in. sektor działalności, 
wielkość przedsiębiorstwa, kontekst jego działalności, model biznesowy, pozycję w 
łańcuchach wartości oraz charakter produktów i usług; 

6. podkreśla, że strategie w dziedzinie należytej staranności powinny być dostosowane do 
celów zrównoważonego rozwoju i celów polityki UE w dziedzinie praw człowieka i 
środowiska, w tym Europejskiego Zielonego Ładu, oraz do polityki międzynarodowej 
UE;
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7. podkreśla, że należyta staranność nie powinna polegać na mechanicznym „odznaczaniu 
kratek” oraz że strategie w zakresie należytej staranności powinny uwzględniać 
dynamiczny charakter ryzyka; uważa, że strategie te powinny obejmować każdy 
rzeczywisty lub potencjalny niekorzystny wpływ, choć powagę ryzyka należy 
uwzględniać w kontekście polityki ustalania priorytetów;

8. podkreśla, że należyta staranność wymaga skutecznego i znaczącego zaangażowania 
wszystkich zainteresowanych stron i przeprowadzenia z nimi konsultacji; 

9. uważa, że koordynacja na poziomie sektorowym mogłaby zwiększyć spójność i 
skuteczność działań w zakresie należytej staranności;

10. uważa, że w celu egzekwowania należytej staranności państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć organy krajowe do wymiany najlepszych praktyk, a także do prowadzenia 
nadzoru i nakładania sankcji, w tym również sankcji karnych w poważnych 
przypadkach; 

11. uważa, że mechanizmy rozpatrywania skarg na poziomie przedsiębiorstwa mogą 
zapewnić skuteczne środki odwoławcze na wczesnym etapie, pod warunkiem że są one 
zgodne z prawem, dostępne, przewidywalne, sprawiedliwe, przejrzyste i zgodne z 
prawami człowieka; 

12. ponadto uważa, że aby umożliwić poszkodowanym skorzystanie ze środków 
zaradczych, przedsiębiorstwa powinny odpowiadać za szkody wyrządzone przez 
przedsiębiorstwa znajdujące się pod ich kontrolą oraz za szkody, do których 
wystąpienia kontrolowane przedsiębiorstwa przyczyniły się, jeżeli te ostatnie, w ramach 
relacji biznesowych z przedsiębiorstwami sprawującymi nad nimi kontrolę, dopuściły 
się naruszeń praw człowieka uznanych na szczeblu międzynarodowym lub 
spowodowały szkody w środowisku;

13. uważa, że dbanie o należytą staranność nie powinno zwalniać przedsiębiorstw z 
odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub szkody, do których powstania 
przyczyniły się; ponadto uważa jednak, że istnienie w przedsiębiorstwie solidnych 
procedur gwarantujących należytą staranność może pomóc przedsiębiorstwom uniknąć 
szkody;

14. uważa, że zgodnie z zasadami ramowymi ONZ: chronić, szanować i naprawiać, 
dotyczącymi praw ofiar do środków odwoławczych, jurysdykcję sądów UE należy 
rozszerzyć na związane z działalnością gospodarczą roszczenia cywilne wytaczane 
przeciwko przedsiębiorstwom UE ze względu na szkody wyrządzone w ich łańcuchu 
wartości z powodu naruszeń praw człowieka; ponadto uważa, że konieczne jest 
wprowadzenie do prawa UE forum necessitatis w celu zapewnienia dostępu do sądu 
ofiarom, którym grozi odmowa sprawiedliwości;

15. podkreśla, że prawo kraju, w którym szkoda została wyrządzona, często nie chroni w 
wystarczającym stopniu poszkodowanych w związku z działalnością gospodarczą; 
uważa w związku z tym, że ofiarom naruszeń praw człowieka popełnianych przez 
przedsiębiorstwa z UE należy umożliwić wybór prawa obowiązującego w systemie 
prawnym o wysokich standardach w zakresie praw człowieka, którym może być 
miejsce siedziby pozwanego przedsiębiorstwa;
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16. wnioskuje do Komisji o przedłożenie bez zbędnej zwłoki wniosku ustawodawczego w 
sprawie obowiązkowej należytej staranności w łańcuchu dostaw, zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w załączniku; uważa, że bez uszczerbku dla szczegółowych aspektów 
przyszłego wniosku ustawodawczego jako podstawę prawną wniosku należy wybrać 
art. 50, art. 83 ust. 2 i art. 114 TFUE;

17. uważa, że wniosek, o jaki się zwraca, nie będzie miał skutków finansowych dla budżetu 
UE;

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji oraz 
zaleceń zawartych w załączniku Komisji i Radzie oraz rządom i parlamentom 
narodowym państw członkowskich.
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI:
ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI POSTULOWANYCH WNIOSKÓW

I. ZALECENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA DYREKTYWY PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTW I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

TEKST PROPONOWANEGO WNIOSKU

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw 
i odpowiedzialności przedsiębiorstw 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 50, 
art. 83 ust. 2 i art. 114,

uwzględniając wniosek Parlamentu Europejskiego skierowany do Komisji Europejskiej1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego2,
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. Debata na temat odpowiedzialności przedsiębiorstw w odniesieniu do praw człowieka 
stała się widoczna w latach 90., kiedy to nowe praktyki delokalizacji w produkcji 
odzieży i obuwia zwróciły uwagę na złe warunki pracy, z którymi boryka się wielu 
pracowników w globalnych łańcuchach wartości. Jednocześnie wiele przedsiębiorstw 
naftowych, gazowych i wydobywczych przenosiło działalność do coraz bardziej 
oddalonych obszarów, co często prowadziło do wysiedlenia społeczności tubylczych 
bez odpowiednich konsultacji czy rekompensat.

2. W kontekście narastających dowodów na łamanie praw człowieka i degradację 
środowiska rosły obawy o zapewnienie przestrzegania praw człowieka przez 
przedsiębiorstwa, w szczególności podczas prowadzenia działalności w krajach o 
słabych systemach prawnych i słabym egzekwowaniu prawa, a także o 
odpowiedzialność tych przedsiębiorstw za wyrządzanie szkód lub przyczynianie się 
do nich. W związku z tym w 2008 r. Rada Praw Człowieka ONZ z zadowoleniem i 
jednogłośnie przyjęła ramy „Chronić, szanować i naprawiać”. Ramy te opierają się na 
trzech filarach: spoczywającym na państwie obowiązku ochrony przed naruszeniami 
praw człowieka przez strony trzecie, w tym przedsiębiorstwa, dzięki odpowiedniej 
polityce, regulacjom i orzecznictwu; odpowiedzialności przedsiębiorstw za 

1 Dz.U. ...
2 Dz.U. ...
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przestrzeganie praw człowieka, co oznacza działanie z należytą starannością w celu 
uniknięcia naruszania praw innych osób i przeciwdziałania pojawiającym się 
negatywnym skutkom, a także na większym dostępie ofiar do skutecznych środków 
odwoławczych, zarówno sądowych, jak i pozasądowych.

3. Po tych ramach Rada Praw Człowieka ONZ zatwierdziła w 2011 r. „Wytyczne 
dotyczące biznesu i praw człowieka”. W „Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka” wprowadzono pierwszy światowy standard „należytej staranności” i 
umożliwiono firmom realizację w praktyce ich obowiązków w zakresie przestrzegania 
praw człowieka. Następnie inne organizacje międzynarodowe opracowały standardy 
należytej staranności w oparciu o „Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw 
człowieka”. W wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych z 2011 r. 
szeroko wspomina się o należytej staranności, a OECD opracowała wytyczne mające 
pomóc przedsiębiorstwom w zachowaniu należytej staranności w określonych 
sektorach i łańcuchach dostaw. W 2018 r. OECD przyjęła ogólne wytyczne dotyczące 
należytej staranności w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności 
gospodarczej. Podobnie Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) przyjęła w 
2017 r. Trójstronną deklarację zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej MOP, w której zachęca przedsiębiorstwa do wprowadzenia 
mechanizmów należytej staranności w celu określenia rzeczywistych lub 
potencjalnych negatywnych skutków ich działalności dla uznanych na szczeblu 
międzynarodowym praw człowieka, zapobiegania tym skutkom, łagodzenia ich oraz 
rozliczania sposobu rozwiązywania tego problemu.

4. Przedsiębiorstwa mają zatem do dyspozycji znaczną liczbę międzynarodowych 
instrumentów w zakresie należytej staranności, które mogą im pomóc w wypełnianiu 
ich obowiązków związanych z przestrzeganiem praw człowieka. O ile trudno jest 
przecenić znaczenie tych instrumentów dla przedsiębiorstw, które poważnie traktują 
swój obowiązek przestrzegania praw człowieka, o tyle ich dobrowolny charakter 
ogranicza ich skuteczność, a ich oddziaływanie okazało się rzeczywiście ograniczone, 
przy czym mała liczba przedsiębiorstw dobrowolnie przestrzega należytej staranności 
w zakresie praw człowieka w odniesieniu do ich działalności i relacji biznesowych. 
Poszanowanie praw człowieka nadal odgrywa marginalną rolę w polityce i strategiach 
przedsiębiorstw. Sytuację tę pogarsza fakt, że wiele przedsiębiorstw kładzie zbyt duży 
nacisk na maksymalizację zysków krótkoterminowych.

5. W świetle ograniczeń wynikających z dobrowolnego stosowania zasad należytej 
staranności Unia przyjęła obowiązkowe ramy należytej staranności w określonych 
obszarach w celu zwalczania finansowania terroryzmu i wylesiania. W 2010 r. Unia 
przyjęła rozporządzenie w sprawie drewna3, które nakłada na podmioty 
wprowadzające drewno i produkty z drewna do obrotu na rynku wewnętrznym 
wymogi dotyczące należytej staranności, a na podmioty uczestniczące w łańcuchu 
dostaw obowiązek dostarczania podstawowych informacji na temat ich dostawców i 
nabywców w celu poprawy identyfikowalności drewna i produktów z drewna. 
Rozporządzenie w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami z 2017 r.4 

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. 
ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz.U. L 295 
z 12.11.2010, s. 23).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiające 
obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, 
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ustanawia unijny system należytej staranności w łańcuchu dostaw w celu ograniczenia 
możliwości prowadzenia przez ugrupowania zbrojne i siły bezpieczeństwa handlu 
cyną, tantalem i wolframem, ich rudami oraz złotem.

6. Bardziej ogólne podejście przyjęto w dyrektywie w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej5, która nakłada na niektóre duże przedsiębiorstwa obowiązek składania 
sprawozdań na temat prowadzonej przez nie polityki w odniesieniu do kwestii 
środowiskowych, społecznych i pracowniczych, przestrzegania praw człowieka, 
zwalczania korupcji i łapownictwa, jak również w odniesieniu do należytej 
staranności. Jednakże zakres stosowania tej dyrektywy jest ograniczony i obowiązek 
ten opiera się na zasadzie „przestrzegaj lub wyjaśnij”.

7. W niektórych państwach członkowskich potrzeba sprawniejszego reagowania 
przedsiębiorstw na problemy związane z prawami człowieka oraz środowiskiem 
naturalnym i zarządzaniem doprowadziła do przyjęcia krajowych przepisów 
dotyczących należytej staranności. W Niderlandach ustawa o należytej staranności w 
odniesieniu do pracy dzieci nakłada na przedsiębiorstwa działające na rynku 
niderlandzkim obowiązek zbadania, czy istnieje uzasadnione podejrzenie, że 
dostarczone towary lub usługi zostały wyprodukowane z wykorzystaniem pracy 
dzieci, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia, przyjęcia i wdrożenia planu 
działania. We Francji ustawa o obowiązku zachowania czujności przez spółki 
dominujące i zlecające nakłada na niektóre duże przedsiębiorstwa wymóg przyjęcia 
planu dotyczącego należytej staranności w celu określenia zagrożeń dla praw 
człowieka, zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska naturalnego powodowanych 
przez przedsiębiorstwo, jego spółki zależne lub dostawców, i zapobiegania im. 
W wielu innych państwach członkowskich toczy się debata na temat wprowadzenia 
dla przedsiębiorstw obowiązkowych wymogów dotyczących należytej staranności.

8. Aby zapewnić równe warunki działania odpowiedzialność przedsiębiorstw za 
przestrzeganie praw człowieka zgodnie z normami międzynarodowymi powinna 
zostać przekształcona w obowiązek prawny na poziomie Unii. Poprzez koordynację 
zabezpieczeń w zakresie ochrony praw człowieka, środowiska i dobrych rządów, 
niniejsza dyrektywa zapewni objęcie wszystkich przedsiębiorstw działających na 
rynku wewnętrznym zharmonizowanymi minimalnymi wymogami w zakresie 
należytej staranności, co poprawi funkcjonowanie tego rynku. 

9. Ustanowienie obowiązkowych wymogów w zakresie należytej staranności na 
poziomie UE będzie korzystne dla przedsiębiorstw pod względem harmonizacji, 
pewności prawnej i zapewnienia równych warunków działania, a także zapewni 
przedsiębiorstwom podlegającym tym wymogom przewagę konkurencyjną, ponieważ 
społeczeństwa coraz częściej domagają się od przedsiębiorstw, aby stały się one 
bardziej etyczne i zrównoważone. Niniejsza dyrektywa, poprzez ustanowienie 
europejskiego standardu należytej staranności, mogłaby przyczynić się do powstania 
globalnego standardu odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej.

ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (Dz.U. L 130 
z 19.5.2017, s. 1).
5 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).
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10. Niniejsza dyrektywa ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom dla praw 
człowieka, zarządzania i środowiska w całym łańcuchu wartości oraz ich łagodzenie, 
a także zapewnienie możliwości pociągnięcia przedsiębiorstw do odpowiedzialności 
za te zagrożenia i zagwarantowania, że każdy, kto poniósł szkodę w tym zakresie, 
może skutecznie skorzystać z prawa do dochodzenia roszczeń.

11. Niniejsza dyrektywa nie powinna uniemożliwiać państwom członkowskim utrzymania 
lub wprowadzania dalszych ogólnych lub sektorowych wymogów w zakresie 
należytej staranności, pod warunkiem że nie utrudniają one skutecznego stosowania 
wymogów w zakresie należytej staranności przewidzianych w niniejszej dyrektywie. 
Celem niniejszej dyrektywy nie jest zastąpienie obowiązujących już unijnych 
przepisów dotyczących należytej staranności ani uniemożliwienie wprowadzenia 
dalszych sektorowych przepisów UE, a zatem powinno się ją stosować bez uszczerbku 
dla dalszych wymogów w zakresie należytej staranności ustanowionych w unijnych 
przepisach sektorowych, w szczególności w rozporządzeniu (UE) nr 995/20106 i 
rozporządzeniu (UE) 2017/8217. Niniejsza dyrektywa ustanawia w tym zakresie 
zasadę dotyczącą norm kolizyjnych. W przypadku niemożliwej do przezwyciężenia 
niezgodności zastosowanie powinny mieć przepisy sektorowe.

12. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie powinno w żaden sposób stanowić podstawy dla 
uzasadnienia ograniczenia ogólnego poziomu ochrony praw człowieka lub 
środowiska. W szczególności nie powinno mieć wpływu na inne obowiązujące ramy 
odpowiedzialności w zakresie podwykonawstwa, delegowania pracowników lub 
łańcucha dostaw. Fakt, że przedsiębiorstwo wypełniło swoje obowiązki w zakresie 
należytej staranności zgodnie z niniejszą dyrektywą, nie zwalnia go z obowiązków 
wynikających z innych istniejących ram odpowiedzialności, a zatem wszelkie 
postępowania sądowe wszczęte przeciwko niemu w oparciu o inne istniejące ramy 
odpowiedzialności nie powinny być oddalane z powodu tej okoliczności. 

13. Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw podlegających prawu 
państwa członkowskiego lub mających siedzibę na terytorium Unii, niezależnie od ich 
wielkości, sektora oraz tego, czy są one własnością prywatną czy państwową. 
Wszystkie sektory gospodarki, w tym sektor finansowy, są objęte niniejszą dyrektywą.

14. W proces należytej staranności wbudowany jest pewien stopień proporcjonalności, 
ponieważ procedura ta jest uzależniona od ryzyka, na jakie narażone jest 
przedsiębiorstwo. Oznaczałoby to, że wiele małych i średnich przedsiębiorstw i 
mikroprzedsiębiorstw może potrzebować mniej rozbudowanych i sformalizowanych 
procesów należytej staranności. Przedsiębiorstwo, które po przeprowadzeniu oceny 
ryzyka uzna, że w swoich relacjach biznesowych nie stwierdza żadnego zagrożenia, 
będzie musiało jedynie wypełnić i przekazać oświadczenie, które w każdym 
przypadku powinno zostać poddane przeglądowi, jeżeli pojawiły się zmiany w 
działalności lub kontekście operacyjnym przedsiębiorstwa. Ponieważ 

6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. 
ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Tekst mający 
znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23).
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiające 
obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, 
ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (Dz.U. L 130 
z 19.5.2017, s. 1).
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mikroprzedsiębiorstwa w większości sektorów zwykle narażone są na niskie ryzyko w 
swoich relacjach biznesowych, za właściwe uznaje się pozostawienie państwom 
członkowskim decyzji, czy mikroprzedsiębiorstwa powinny być zwolnione ze 
stosowania wymogów niniejszej dyrektywy.

15. W przypadku przedsiębiorstw będących własnością państwa lub przez nie 
kontrolowanych wypełnianie obowiązków w zakresie należytej staranności powinno 
je zobowiązywać do nabywania usług od przedsiębiorstw, które wypełniły obowiązki 
w zakresie należytej staranności. Zachęca się państwa członkowskie, aby nie udzielały 
nadzwyczajnego wsparcia ze strony państwa przedsiębiorstwom, które naruszają cele 
niniejszej dyrektywy.

16. Należyta staranność jest zdefiniowana w niniejszej dyrektywie jako wdrożony przez 
przedsiębiorstwo proces w celu identyfikacji, eliminacji, łagodzenia, monitorowania i 
ujawniania zagrożeń dla praw człowieka, w tym praw socjalnych i pracowniczych, dla 
środowiska, w tym ze względu na zmianę klimatu, oraz dla zarządzania, zarówno 
wskutek działań własnych, jak i działań podejmowanych w ramach relacji 
biznesowych, a także zapobiegania i przeciwdziałania takim zagrożeniom oraz 
rozliczania i naprawiania skutków odnośnych działań.  

17. W odniesieniu do zagrożeń dla praw człowieka niniejsza dyrektywa wymienia szereg 
instrumentów, które przedsiębiorstwa powinny uwzględnić przy ocenie swojego 
potencjalnego ryzyka. Wykaz ten ma charakter niewyczerpujący, przy czym 
zdecydowanie wzywa się przedsiębiorstwa do uwzględniania innych instrumentów z 
zakresu praw człowieka, które umożliwiłyby im przeprowadzenie pełnego procesu 
należytej staranności w celu zapobiegania jakimkolwiek zagrożeniom dla praw 
człowieka. 

18. Zagrożenia dla środowiska naturalnego są często ściśle związane z zagrożeniami dla 
praw człowieka. Specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka i środowiska 
stwierdził, iż prawo do życia, zdrowia, pożywienia, wody i rozwoju oraz prawo do 
bezpiecznego, czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska są niezbędne do 
pełnego korzystania z praw człowieka; ponadto w rezolucji 64/292 Zgromadzenie 
Ogólne ONZ uznało prawo do bezpiecznej i czystej wody pitnej i urządzeń 
sanitarnych za prawo człowieka. Pandemia COVID-19 uwypukliła nie tylko znaczenie 
bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, ale także przedsiębiorstw 
gwarantujących, że nie powodują zagrożeń dla zdrowia w ich łańcuchach wartości, ani 
się do nich nie przyczyniają. W związku z tym prawa te powinny być ujęte w 
prawodawstwie. 

19. Niniejsza dyrektywa ustanawia niewyczerpujący wykaz zagrożeń dla środowiska. Aby 
przyczynić się do wewnętrznej spójności prawodawstwa UE i zapewnić pewność 
prawa, wykaz ten opiera się na rozporządzeniu (UE) 2020/852 w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, w których 
przedsiębiorstwa mogą znaleźć wytyczne dotyczące oceny ich ryzyka. 

20. Niniejsza dyrektywa nakłada również na przedsiębiorstwa wymóg zachowania 
należytej staranności w celu zapobieżenia wszelkim negatywnym skutkom dla 
dobrych rządów w krajach, regionach lub terytoriach, w których prowadzą one swoją 
działalność biznesową. W szczególności przedsiębiorstwa powinny stosować się do 
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Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa i podejmować środki zapobiegające 
wywieraniu niewłaściwego wpływu na urzędników publicznych w celu uzyskania 
przywilejów lub niesprawiedliwego preferencyjnego traktowania, które stanowi 
naruszenie prawa. Przedsiębiorstwa powinny również powstrzymać się od wywierania 
niewłaściwego wpływu na lokalną działalność polityczną i ściśle przestrzegać 
obowiązujących przepisów podatkowych.

21. Zagrożenia w dziedzinie ochrony środowiska, zarządzania i praw człowieka nie są 
neutralne pod względem płci. Należy zachęcać przedsiębiorstwa do uwzględniania 
aspektu płci w ich procesach należytej staranności. Mogą one znaleźć wytyczne w 
broszurze ONZ pt. „Wymiar płci w wytycznych dotyczących biznesu i praw 
człowieka”. 

22. Negatywne skutki lub naruszenia praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych przez przedsiębiorstwa mogą wynikać z ich własnej działalności lub 
relacji biznesowych, w szczególności dotyczy to dostawców, podwykonawców i 
przedsiębiorstw, w których dokonywane są inwestycje. Aby była skuteczna, należyta 
staranność przedsiębiorstw powinna obejmować cały łańcuch wartości.

23. Należyta staranność jest przede wszystkim mechanizmem prewencyjnym, który 
zobowiązuje przedsiębiorstwa do zidentyfikowania potencjalnych lub rzeczywistych 
negatywnych skutków oraz do przyjęcia polityki i środków mających na celu ich 
zaprzestanie, zapobieganie, łagodzenie, monitorowanie, ujawnianie, uwzględnianie, 
podejmowanie działań naprawczych oraz rozliczanie się z tego, w jaki sposób 
rozwiązują one te problemy. Przedsiębiorstwa powinny być zobowiązane do 
przedstawienia dokumentu, w którym wyraźnie określą swoją strategię w zakresie 
należytej staranności w odniesieniu do każdego z tych etapów. Ta strategia należytej 
staranności powinna być odpowiednio zintegrowana z ogólną strategią biznesową 
przedsiębiorstwa.

24. Należyta staranność nie powinna polegać na zaznaczaniu odpowiednich rubryk, lecz 
powinna stanowić bieżącą ocenę ryzyka, które jest dynamiczne i może ulec zmianie w 
związku z nowymi relacjami biznesowymi lub rozwojem sytuacji. Przedsiębiorstwa 
powinny zatem stale monitorować i odpowiednio dostosowywać swoje strategie w 
zakresie należytej staranności. Strategie te powinny obejmować wszystkie rzeczywiste 
lub potencjalne negatywne skutki, chociaż przy ustalaniu priorytetów należy wziąć 
pod uwagę powagę danego zagrożenia.

25. Przedsiębiorstwa powinny najpierw spróbować zająć się potencjalnym lub 
rzeczywistym zagrożeniem i rozwiązać ten problem w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami. Jeżeli próba ta zakończy się niepowodzeniem, a opcją 
stanie się odpowiedzialne wycofanie się przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo to 
powinno również rozważyć potencjalne negatywne skutki tej decyzji i podjąć 
odpowiednie środki w celu ich wyeliminowania. 

26. Właściwe wypełnienie obowiązku dochowania należytej staranności wymaga 
skutecznych i konstruktywnych konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
a w szczególności odpowiedniego zaangażowania związków zawodowych. 
Konsultacje i współpraca z zainteresowanymi stronami mogą pomóc 
przedsiębiorstwom w precyzyjniejszym określeniu zagrożeń i opracowaniu 
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skuteczniejszej strategii należytej staranności. Niniejsza dyrektywa wymaga w 
związku z tym konsultacji z zainteresowanymi stronami i ich zaangażowania na 
wszystkich etapach procesu należytej staranności. Ponadto to zaangażowanie i te 
konsultacje mogą przyczynić się do zwiększenia odporności na presję ze strony 
rynków finansowych i inwestorów krótkoterminowych oraz do wzmocnienia głosu 
tych, którym zależy na długoterminowej stabilności przedsiębiorstwa. Partycypacja 
zainteresowanych stron może przyczynić się do poprawy długoterminowych wyników 
i rentowności przedsiębiorstw, ponieważ ich większa stabilność miałaby pozytywne 
łączne skutki gospodarcze.

27. Pojęcie „zainteresowanych stron” powinno być rozumiane szeroko i obejmować 
wszystkie osoby, na których prawa i interesy mogą mieć wpływ decyzje 
przedsiębiorstwa, w tym między innymi pracowników, społeczności lokalne, ludy 
tubylcze, stowarzyszenia obywatelskie i udziałowców, a także organizacje, których 
statutowym celem jest zapewnienie przestrzegania praw człowieka i praw socjalnych, 
norm środowiskowych i zasad dobrych rządów, takie jak związki zawodowe i 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego. 

28. Aby uniknąć ryzyka ignorowania lub marginalizacji krytycznych głosów 
zainteresowanych stron w procesie należytej staranności, dyrektywa przyznaje 
zainteresowanym stronom prawo do bezpiecznych i konstruktywnych konsultacji w 
odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa w zakresie należytej staranności oraz 
zapewnia odpowiednie zaangażowanie związków zawodowych.

29. Procedury ujawniania i rozpatrywania skarg powinny zapewniać ochronę 
anonimowości, bezpieczeństwa oraz integralności fizycznej i prawnej sygnalistów 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937.

30. Niniejsza dyrektywa zobowiązuje przedsiębiorstwa do podjęcia wszelkich 
niezbędnych wysiłków w celu zidentyfikowania wszystkich swoich dostawców. Aby 
proces należytej staranności był w pełni skuteczny, nie powinien on ograniczać się do 
jednego szczebla wyżej lub niżej w łańcuchu dostaw, lecz powinien obejmować 
wszystkich dostawców i podwykonawców, w szczególności tych, którzy w trakcie 
procesu należytej staranności mogli zostać zidentyfikowani przez przedsiębiorstwo 
jako podmioty stwarzające poważne zagrożenia. W niniejszej dyrektywie uznaje się 
jednak, że nie wszystkie przedsiębiorstwa dysponują takimi samymi zasobami lub 
zdolnościami, aby zidentyfikować wszystkich swoich dostawców, w związku z czym 
obowiązek ten podlega zasadom racjonalności i proporcjonalności, które w żadnym 
wypadku nie powinny być traktowane przez przedsiębiorstwa jako pretekst do 
niewywiązywania się ze spoczywającego na nich obowiązku dołożenia wszelkich 
niezbędnych starań w tym zakresie.

31. Aby należyta staranność stała się integralnym elementem kultury i struktury 
przedsiębiorstwa, członkowie organów administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych przedsiębiorstwa muszą być odpowiedzialni za przyjęcie i wdrożenie 
strategii należytej staranności. Zarząd powinien dysponować odpowiednią wiedzą, 
umiejętnościami i doświadczeniem w kwestiach należytej staranności. Dyrektywa 
wymaga, aby duże przedsiębiorstwa posiadały komitet doradczy, z którego wiedzy 
fachowej w kwestiach należytej staranności przedsiębiorstwo powinno korzystać. 
Niniejsza dyrektywa wymaga również dostosowania polityki wynagrodzeń do celów 
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niniejszej dyrektywy.

32. Koordynacja wysiłków przedsiębiorstw w zakresie należytej staranności na poziomie 
sektorowym mogłaby zwiększyć spójność i skuteczność ich strategii należytej 
staranności. W związku z tym niniejsza dyrektywa stanowi, że państwa członkowskie 
mogłyby zachęcać do przyjmowania planów działania w zakresie należytej staranności 
na poziomie sektorowym. Aby uniknąć ignorowania opinii zainteresowanych stron, 
dyrektywa wymaga, aby zainteresowane strony uczestniczyły w określaniu tych 
planów.  

33. Aby ramy należytej staranności były skuteczne, powinny one obejmować mechanizmy 
rozpatrywania skarg na szczeblu przedsiębiorstwa lub sektora, a żeby zagwarantować 
skuteczność takich mechanizmów, należy zapewnić udział zainteresowanych stron. 
Mechanizmy te powinny umożliwiać zainteresowanym stronom wyrażanie obaw i 
powinny funkcjonować jako systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. 
Mechanizmy rozpatrywania skarg powinny umożliwiać przedstawianie sugestii co do 
tego, w jaki sposób przedsiębiorstwo powinno reagować na zagrożenia. Powinny one 
również umożliwiać proponowanie odpowiedniego środka zaradczego w przypadku 
otrzymania informacji, że przedsiębiorstwo wyrządziło szkodę lub przyczyniło się do 
jej wystąpienia. 

34. Państwa członkowskie powinny wyznaczyć co najmniej jeden organ krajowy do 
nadzorowania prawidłowego wykonywania przez przedsiębiorstwa obowiązków w 
zakresie należytej staranności oraz do zapewnienia właściwego egzekwowania 
niniejszej dyrektywy. Te organy krajowe powinny być uprawnione do 
przeprowadzania odpowiednich kontroli, z własnej inicjatywy lub na podstawie skarg 
otrzymanych od zainteresowanych stron i osób trzecich, oraz do nakładania kar w celu 
zapewnienia przestrzegania przez przedsiębiorstwa obowiązków określonych w 
przepisach. Na szczeblu Unii Komisja Europejska powinna utworzyć europejski 
komitet skupiający właściwe organy.

35. Wielokrotne naruszenie przez przedsiębiorstwo przepisów krajowych przyjętych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, umyślnie bądź w wyniku rażącego zaniedbania, 
powinno stanowić przestępstwo.

36. Zachęca się organy krajowe do współpracy i wymiany informacji z krajowymi 
punktami kontaktowymi OECD dostępnymi w ich krajach.

37. Zgodnie z wytycznymi ONZ w sprawie biznesu i praw człowieka przeprowadzanie 
procesu należytej staranności w zakresie praw człowieka nie powinno samo w sobie 
zwalniać przedsiębiorstw z odpowiedzialności za spowodowanie naruszeń praw 
człowieka lub szkód w środowisku lub przyczynianie się do takich naruszeń. Jednakże 
posiadanie solidnych procedur gwarantujących należytą staranność może pomóc 
przedsiębiorstwom uniknąć powodowania szkód lub przyczyniania się do nich.

38. Prawo do skutecznego środka prawnego jest międzynarodowo uznanym prawem 
człowieka zapisanym w art. 8 PDPC i w art. 2 ust. 3 ICCPR, a także prawem 
podstawowym Unii (art. 47 Karty); Jak przypomniano w Wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka, państwa mają obowiązek zapewnienia, za 
pośrednictwem środków prawnych, administracyjnych, legislacyjnych lub innych 
odpowiednich środków, aby osoby będące ofiarami naruszeń praw człowieka 
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związanych z działalnością gospodarczą miały dostęp do skutecznego środka 
prawnego. Dlatego w niniejszej dyrektywie zawarto konkretne odniesienie do tego 
obowiązku zgodnie z głównymi zasadami i wytycznymi ONZ dotyczącymi prawa do 
skorzystania ze środka prawnego i do zadośćuczynienia ofiarom rażących przypadków 
łamania międzynarodowego prawa w zakresie praw człowieka oraz poważnych 
naruszeń prawa humanitarnego.

39. Państwa członkowskie powinny wprowadzić dalsze przepisy w celu zapewnienia 
możliwości pociągnięcia przedsiębiorstw do odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone przez przedsiębiorstwa znajdujące się pod ich kontrolą, jeżeli w ramach 
prowadzonej działalności dopuściły się naruszeń powszechnie uznawanych praw 
człowieka lub międzynarodowych norm ochrony środowiska. Nie należy ich jednak 
pociągać do odpowiedzialności, jeżeli są w stanie udowodnić, że dołożyły wszelkich 
starań, aby uniknąć straty lub szkody, lub że szkoda wystąpiłaby nawet w przypadku 
dołożenia wszelkich starań. Wprowadzając systemy odpowiedzialności, państwa 
członkowskie powinny rozważyć przyjęcie odpowiednich terminów przedawnienia i 
wprowadzenie zasady „przegrywający płaci”.

40. W celu zapewnienia jasności, pewności i spójności praktyk stosowanych przez 
przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, niniejsza dyrektywa zobowiązuje Komisję do przygotowania 
wytycznych w porozumieniu z państwami członkowskimi i OECD oraz przy wsparciu 
szeregu wyspecjalizowanych agencji. Istnieje już szereg wytycznych dotyczących 
należytej staranności opracowanych przez organizacje międzynarodowe, które 
mogłyby posłużyć jako punkt odniesienia dla Komisji przy opracowywaniu 
wytycznych dla przedsiębiorstw z UE na mocy niniejszej dyrektywy. Oprócz 
ogólnych wytycznych, które mogłyby stanowić wskazówki dla MŚP w zakresie 
stosowania procedur należytej staranności w ich działalności, Komisja powinna 
rozważyć opracowanie wytycznych dla poszczególnych sektorów oraz regularnie 
aktualizować wykaz krajowych arkuszy informacyjnych, aby pomóc 
przedsiębiorstwom w ocenie ryzyka działalności w danym obszarze. W tych 
arkuszach informacyjnych należy w szczególności wskazać, które konwencje i 
traktaty spośród tych wymienionych w art. 3 dyrektywy zostały ratyfikowane przez 
dane państwo.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 
Przedmiot i cel

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu zapewnienie, aby przedsiębiorstwa działające na rynku 
wewnętrznym wypełniały swoje obowiązki w zakresie poszanowania praw człowieka, 
środowiska i dobrych rządów oraz aby nie stwarzały ani nie przyczyniały się do powstania 
zagrożeń dla praw człowieka, środowiska i dobrych rządów w swojej działalności oraz w 
relacjach biznesowych.

W tym celu ustanawia się minimalne wymogi dla przedsiębiorstw w zakresie identyfikacji, 
eliminacji, łagodzenia, monitorowania i ujawniania zagrożeń dla praw człowieka, środowiska 
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i dobrych rządów, które mogą wynikać z ich działań, a także w zakresie zapobiegania i 
przeciwdziałania takim zagrożeniom oraz rozliczania i naprawiania skutków odnośnych 
działań. Dzięki koordynacji zabezpieczeń w zakresie ochrony praw człowieka, środowiska i 
dobrych rządów te wymogi należytej staranności mają na celu poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.  

2. Niniejsza dyrektywa ma ponadto na celu zapewnienie możliwości pociągnięcia 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za ich niekorzystny wpływ na prawa człowieka, 
środowisko i dobre rządy w całym łańcuchu wartości. 

3. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla dalszych wymogów należytej staranności 
ustanowionych w unijnych przepisach sektorowych, w szczególności w rozporządzeniu (UE) 
nr 995/20108 i rozporządzeniu (UE) 2017/8219. 

W przypadku niezgodności, które są niemożliwe do pogodzenia, stosuje się przepisy 
sektorowe.  

4. Niniejsza dyrektywa nie uniemożliwia państwom członkowskim utrzymania lub 
wprowadzenia dalszych ogólnych lub sektorowych wymogów należytej staranności, pod 
warunkiem że nie utrudniają one skutecznego stosowania wymogów należytej staranności 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie. 

5. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie stanowi w żaden sposób podstawy dla uzasadnienia 
ograniczenia ogólnego poziomu ochrony praw człowieka lub środowiska. W szczególności 
należy ją stosować bez naruszania innych obowiązujących ram prawnych dotyczących 
podwykonawstwa, delegowania pracowników lub odpowiedzialności w łańcuchu dostaw.

Artykuł 2 
Zakres stosowania

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do wszystkich przedsiębiorstw podlegających prawu 
państwa członkowskiego lub mających siedzibę na terytorium Unii. 

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się również do przedsiębiorstw z ograniczoną 
odpowiedzialnością podlegających prawu państwa trzeciego i niemających siedziby na 
terytorium Unii, jeżeli prowadzą one działalność na rynku wewnętrznym, sprzedając towary 
lub świadcząc usługi. Przedsiębiorstwo podlegające prawu państwa trzeciego i niemające 
siedziby na terytorium Unii uznaje się za zgodne z niniejszą dyrektywą, jeżeli spełnia wymogi 
należytej staranności ustanowione w niniejszej dyrektywie, transponowane do ustawodawstwa 
państwa członkowskiego, w którym prowadzi działalność. 

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. 
ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Tekst mający 
znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23).
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiające 
obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, 
ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (Dz.U. L 130 
z 19.5.2017, s. 1).
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3. Państwa członkowskie mogą zwolnić mikroprzedsiębiorstwa zdefiniowane w dyrektywie 
2013/34/UE ze stosowania obowiązków ustanowionych w niniejszej dyrektywie. 

Artykuł 3
Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje: 

– „należyta staranność” oznacza wdrożony przez przedsiębiorstwo proces, którego celem jest 
identyfikacja, eliminacja, łagodzenie, monitorowanie i ujawnianie zagrożeń dla praw 
człowieka, w tym praw socjalnych i pracowniczych, dla środowiska, w tym ze względu na 
zmianę klimatu, oraz dla dobrych rządów, zarówno wskutek działań własnych, jak i działań 
podejmowanych w ramach relacji biznesowych, a także zapobieganie i przeciwdziałanie takim 
zagrożeniom oraz rozliczanie i naprawianie skutków odnośnych działań;  

– „zainteresowane strony” oznaczają osoby fizyczne i grupy osób, na których prawa lub 
interesy mogą mieć wpływ zagrożenia dla praw człowieka, środowiska i dobrych rządów 
stwarzane przez przedsiębiorstwo lub powstałe w ramach jego relacji biznesowych, oznaczają 
także organizacje, których statutowym celem jest obrona praw człowieka, w tym praw 
socjalnych i pracowniczych, środowiska i dobrych rządów, i obejmują między innymi 
pracowników i ich przedstawicieli, społeczności lokalne, ludy tubylcze, stowarzyszenia 
obywatelskie, związki zawodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i udziałowców 
przedsiębiorstw;

– „relacje biznesowe” oznaczają sieć powiązań przedsiębiorstwa z partnerami biznesowymi i 
innymi podmiotami w całym łańcuchu wartości oraz wszelkie inne podmioty niepaństwowe 
lub państwowe bezpośrednio powiązane z działalnością, produktami lub usługami 
przedsiębiorstwa; 

– „dostawca” oznacza każdy podmiot pozostający w relacji biznesowej, który dostarcza 
przedsiębiorstwu produkt lub usługę, bezpośrednio lub pośrednio; 

– „podwykonawca” oznacza wszystkie podmioty w ramach relacji biznesowych, które 
świadczą usługi lub prowadzą działalność niezbędną do realizacji działań innego 
przedsiębiorstwa;

– „łańcuch wartości” oznacza wszystkie działania, operacje, relacje biznesowe i łańcuchy 
inwestycyjne przedsiębiorstwa w UE lub poza nią; łańcuch wartości obejmuje podmioty, z 
którymi przedsiębiorstwo utrzymuje bezpośrednie lub pośrednie relacje biznesowe na wyższym 
i niższym szczeblu łańcucha dostaw i które: a) dostarczają produkty lub świadczą usługi, które 
przyczyniają się do tworzenia przez przedsiębiorstwo własnych produktów lub usług, albo b) 
otrzymują produkty lub usługi od przedsiębiorstwa;

– „zagrożenie” oznacza potencjalny lub rzeczywisty niekorzystny wpływ na osoby fizyczne, 
grupy osób i inne organizacje w odniesieniu do praw człowieka, w tym praw socjalnych i 
pracowniczych, środowiska i dobrych rządów; 

– „zagrożenie dla praw człowieka” oznacza wszelkie potencjalne lub rzeczywiste negatywne 
skutki, które mogą uniemożliwić pełne korzystanie z praw człowieka przez osoby lub grupy 
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osób w odniesieniu do powszechnie uznawanych praw człowieka, rozumianych co najmniej 
jako prawa określone w Międzynarodowej karcie praw człowieka, instrumentach ONZ z 
zakresu praw człowieka dotyczących praw osób należących do szczególnie wrażliwych grup 
lub społeczności, a także zasady dotyczące praw podstawowych określonych w Deklaracji 
MOP dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy, jak również zasady uznane w 
konwencjach MOP w sprawie wolności związkowej i faktycznego uznawania prawa do 
rokowań zbiorowych, Konwencji MOP w sprawie eliminacji wszelkich form pracy 
przymusowej lub obowiązkowej, Konwencji MOP w sprawie skutecznego zniesienia pracy 
dzieci, a także w Konwencji MOP w sprawie likwidacji dyskryminacji w obszarze zatrudnienia 
i wykonywania zawodu; obejmuje to ponadto między innymi negatywny wpływ na inne prawa 
uznane w szeregu konwencji MOP, takie jak wolność zrzeszania się, wiek minimalny, 
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz równe wynagrodzenie, a także na prawa uznane w 
Konwencji o prawach dziecka, Afrykańskiej karcie praw człowieka i ludów, Amerykańskiej 
konwencji praw człowieka, europejskiej konwencji praw człowieka, Europejskiej karcie 
społecznej, Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz krajowych konstytucjach i 
przepisach uznających lub wdrażających prawa człowieka;

– „zagrożenie dla środowiska” oznacza wszelkie potencjalne lub rzeczywiste negatywne skutki, 
które mogą naruszyć prawo do zdrowego środowiska, zarówno tymczasowo, jak i na stałe, 
niezależnie od ich rozmiaru, czasu trwania lub częstotliwości; obejmują one m.in. niekorzystny 
wpływ na klimat, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych oraz różnorodność 
biologiczną i ekosystemy; zagrożenia te obejmują zmianę klimatu, zanieczyszczenie powietrza 
i wody, wylesianie, utratę różnorodności biologicznej i emisje gazów cieplarnianych; 

– „zagrożenie dla dobrych rządów” oznacza wszelkie potencjalne lub rzeczywiste negatywne 
skutki, które mogą wpłynąć na dobre rządy w danym kraju, regionie lub terytorium. Obejmuje 
ono m.in. nieprzestrzeganie wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, 
rozdziału VII dotyczącego zwalczania korupcji, namawiania do korupcji i wymuszenia oraz 
zasad Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy 
publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, a także przypadki korupcji i 
przekupstwa, w których przedsiębiorstwo wywiera niezgodny z przepisami wpływ na 
urzędników publicznych lub przekazuje im nienależne korzyści finansowe w celu uzyskania 
przywilejów lub nieuczciwego preferencyjnego traktowania z naruszeniem prawa; dotyczy to 
również sytuacji, w których przedsiębiorstwo w sposób niezgodny z prawem angażuje się w 
działalność polityczną na szczeblu lokalnym, niezgodnie z prawem współfinansuje kampanię 
lub nie przestrzega obowiązujących przepisów podatkowych.

Artykuł 4
Strategia należytej staranności

1. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy w celu zapewnienia, aby w swojej działalności 
i relacjach biznesowych przedsiębiorstwa przestrzegały należytej staranności w odniesieniu do 
zagrożeń dla praw człowieka, środowiska i dobrych rządów. 

2. Przedsiębiorstwa na bieżąco identyfikują i oceniają za pomocą odpowiedniej metodyki 
monitorowania, czy ich działalność i relacje biznesowe nie powodują zagrożenia dla praw 
człowieka, środowiska lub dobrych rządów lub czy nie przyczyniają się one do takiego 
zagrożenia.
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3. Jeżeli przedsiębiorstwo uzna, że nie powoduje zagrożenia ani nie przyczynia się do jego 
powstania, publikuje odpowiednie oświadczenie obejmujące ocenę zagrożeń; oświadczenie to 
jest poddawane przeglądowi w przypadku pojawienia się nowych zagrożeń lub w przypadku 
nawiązania przez przedsiębiorstwo nowych relacji biznesowych, które mogą stwarzać 
zagrożenie.

4. Jeżeli przedsiębiorstwo zidentyfikuje zagrożenie, ustanawia strategię należytej staranności. 
W strategii należytej staranności przedsiębiorstwo:

(i) określa potencjalne zagrożenia, które zidentyfikowało w ramach swojej działalności i relacji 
biznesowych, oraz stopień ich powagi i pilności;

(ii) podaje do wiadomości publicznej szczegółowe, odnośne i istotne informacje na temat 
łańcucha wartości, w tym nazwy, lokalizacje i inne istotne informacje dotyczące jednostek 
zależnych, dostawców i partnerów biznesowych w swoim łańcuchu wartości;

(iii) wskazuje strategie polityczne i środki, które zamierza przyjąć w celu usunięcia danych 
zagrożeń, zapobieżenia im lub ich ograniczania; 

(iv) ustanawia politykę ustalania priorytetów na wypadek sytuacji, w których nie jest ono w 
stanie jednocześnie stawić czoła wszystkim zagrożeniom; przedsiębiorstwa rozważają stopień 
powagi i pilności różnych współwystępujących zagrożeń, ich zakres, skalę oraz sposób, w jaki 
można im przeciwdziałać, oraz, w razie konieczności, stosują politykę ustalania priorytetów w 
odniesieniu do tych zagrożeń; 

(v) wskazuje metodykę zastosowaną przy określaniu strategii, w tym zainteresowane strony, z 
którymi przeprowadziło konsultacje;

5. przedsiębiorstwa dokładają wszelkich racjonalnych starań w celu zidentyfikowania 
podwykonawców i dostawców w całym łańcuchu wartości; 

6. przedsiębiorstwa wskazują, w jaki sposób ich strategia należytej staranności odnosi się do 
strategii biznesowej i polityki, w tym strategii nabywczej, oraz w jaki sposób się w nią wpisuje. 

7. Uznaje się, że jednostki zależne przedsiębiorstwa lub spółki kontrolowane przez 
przedsiębiorstwo spełniają obowiązek ustanowienia strategii należytej staranności, jeżeli ich 
spółka dominująca lub kontrolująca włącza je do swojej strategii należytej staranności. 

8. Przedsiębiorstwa przeprowadzają taką analizę należytej staranności łańcucha wartości, która 
jest proporcjonalna i współmierna do ich specyfiki, w szczególności do sektora działalności, 
wielkości i długości łańcucha dostaw, wielkości przedsiębiorstwa, jego zdolności, zasobów i 
dźwigni finansowej. 

9. Przedsiębiorstwa zapewniają w drodze postanowień umownych i przyjęcia kodeksów 
postępowania, by ich relacje biznesowe uwzględniały strategie w zakresie praw człowieka, 
ochrony środowiska i dobrych rządów zgodne z ich strategią należytej staranności. 

10. Przedsiębiorstwa regularnie sprawdzają, czy podwykonawcy i dostawcy wypełniają 
obowiązki wynikające z ust. 9.  
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Artykuł 5 
Zaangażowanie związków zawodowych i konsultacje z zainteresowanymi stronami 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby przy ustanawianiu i wdrażaniu strategii należytej 
staranności przedsiębiorstwa przeprowadziły w dobrej wierze skuteczne, konstruktywne i 
świadome konsultacje z zainteresowanymi stronami, odpowiednio do wielkości, charakteru i 
kontekstu działalności przedsiębiorstwa, a także gwarantują w szczególności prawo związków 
zawodowych na odpowiednim szczeblu do udziału w opracowywaniu i wdrażaniu strategii 
należytej staranności w dobrej wierze we współpracy z przedsiębiorstwem. 

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby zainteresowane strony były uprawnione do 
zwracania się do przedsiębiorstwa o konsultację zgodnie z ust. 1. 

3. Przedsiębiorstwo wprowadza skuteczne mechanizmy i środki ochrony, aby zapewnić, że 
zainteresowane strony, których to dotyczy rzeczywiście lub potencjalnie, nie zostaną narażone 
na ryzyko ze względu na udział w konsultacjach, o których mowa w ust. 1.

4. Konsultacje z ludami tubylczymi należy prowadzić zgodnie z międzynarodowymi 
standardami praw człowieka, w tym ze standardem dobrowolnej, uprzedniej i świadomej 
zgody, oraz z poszanowaniem prawa ludów tubylczych do samostanowienia. 

5. Przedsiębiorstwa informują pracowników lub ich przedstawicieli i przeprowadzają z nimi 
konsultacje w sprawie strategii należytej staranności zgodnie z dyrektywą 2002/14/WE 
ustanawiającą ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z 
pracownikami we Wspólnocie Europejskiej, dyrektywą 2009/38/WE w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej oraz z dyrektywą Rady 2001/86/WE uzupełniającą statut 
europejskiego przedsiębiorstwa w odniesieniu do zaangażowania pracowników.

6. Państwa członkowskie zapewniają, że w przypadku gdy przedsiębiorstwo odmawia 
przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami, nie angażuje związków 
zawodowych w dobrej wierze lub nie informuje w odpowiedni sposób pracowników lub ich 
przedstawicieli ani nie konsultuje się z nimi, zainteresowane strony i związki zawodowe mogą 
przekazać sprawę właściwemu organowi krajowemu.

Artykuł 6
Ogłoszenie i informowanie o strategii należytej staranności

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby przedsiębiorstwa podawały swoją strategię 
należytej staranności do wiadomości publicznej w sposób łatwo dostępny i nieodpłatny, w 
szczególności na stronach internetowych przedsiębiorstw.

2. Przedsiębiorstwa przekazują swoją strategię należytej staranności do wiadomości 
pracowników i partnerów biznesowych oraz jednemu z właściwych organów krajowych 
wyznaczonych zgodnie z art. 14. 
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3. Państwa członkowskie ustanawiają scentralizowaną platformę i dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa zamieszczały na niej swoje strategie należytej staranności lub oświadczenie, 
o którym mowa w art. 4. 

Artykuł 7
Ujawnianie informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności

Niniejsza dyrektywa nie narusza obowiązków nałożonych na niektóre przedsiębiorstwa 
dyrektywą 2013/34/UE w zakresie zamieszczania w ich sprawozdaniach z działalności 
sprawozdania niefinansowego zawierającego opis polityki przedsiębiorstwa co najmniej w 
odniesieniu do kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu oraz wdrożonych procedur należytej 
staranności. 

Artykuł 8
Ocena i przegląd strategii należytej staranności

1. Co najmniej raz w roku przedsiębiorstwa dokonują oceny skuteczności i adekwatności swojej 
strategii należytej staranności i, w razie konieczności, przeprowadzają jej przegląd. 

2. Przedsiębiorstwa przeprowadzają ocenę i przegląd strategii należytej staranności w 
porozumieniu z zainteresowanymi stronami i przy zaangażowaniu związków zawodowych w 
taki sam sposób, jak podczas ustanawiania strategii należytej staranności. 

3. W przypadku dużych przedsiębiorstw w ramach oceny i przeglądu strategii należytej 
staranności zasięga się opinii komitetu doradczego, o którym mowa w art. 12.

Artykuł 9
Mechanizmy rozpatrywania skarg

1. Przedsiębiorstwa ustanawiają mechanizm rozpatrywania skarg, stanowiący zarówno system 
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, jak i system zaradczy, umożliwiający wszystkim 
zainteresowanym stronom wyrażanie obaw dotyczących istnienia zagrożeń dla praw człowieka, 
środowiska lub dobrych rządów. Państwa członkowskie zapewniają, aby przedsiębiorstwa 
miały możliwość ustanowienia takiego mechanizmu w drodze porozumień o współpracy z 
innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami.

2. Mechanizmy rozpatrywania skarg muszą być zgodne z prawem, dostępne, przewidywalne, 
bezpieczne, sprawiedliwe, przejrzyste, zgodne z prawami i elastyczne, jak określono 
w kryteriach skuteczności pozasądowych mechanizmów rozpatrywania skarg zawartych 
w zasadzie 31 wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Mechanizmy te 
przewidują skargi anonimowe.

3. Mechanizm rozpatrywania skarg zapewnia szybkie i skuteczne reagowanie na wnioski 
zainteresowanych stron, zarówno w przypadku ostrzeżeń i skarg, jak i środków zaradczych.
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4. Przedsiębiorstwa publikują zastrzeżenia zgłoszone za pośrednictwem mechanizmów 
rozpatrywania skarg, jak również informacje o działaniach naprawczych, a także regularnie 
składają sprawozdania z postępów poczynionych w tych sprawach. 

5. W ramach mechanizmów rozpatrywania skarg należy przewidzieć możliwość 
przedstawiania przedsiębiorstwu propozycji dotyczących sposobu postępowania w przypadku 
zagrożenia. 

6. Mechanizmy rozpatrywania skarg należy opracować i zarządzać nimi we współpracy z 
zainteresowanymi stronami, w szczególności z przedstawicielami pracowników. 
Przedstawiciele pracowników otrzymują środki niezbędne do wykonywania obowiązków w 
tym zakresie, w tym w celu nawiązania kontaktów ze związkami zawodowymi i pracownikami 
przedsiębiorstw, z którymi główne przedsiębiorstwo utrzymuje relacje biznesowe. 

Artykuł 10
Pozasądowe środki odwoławcze

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby przedsiębiorstwo przewidziało środki odwoławcze 
lub współpracowało przy ich stosowaniu w przypadku gdy stwierdzi, w szczególności za 
pośrednictwem mechanizmu rozpatrywania skarg, że wyrządziło szkodę lub przyczyniło się do 
jej powstania. 

2. Środek odwoławczy można zaproponować za pośrednictwem mechanizmu składania skarg 
określonego w art. 9. 

3. Środek odwoławczy ustala się w porozumieniu z zainteresowanymi stronami i może on 
składać się z co najmniej jednego z następujących środków zaradczych z niewyczerpującej 
listy: rekompensata finansowa lub niefinansowa, przywrócenie do pracy, przeprosiny 
publiczne, zwrot, rehabilitacja lub wkład w dochodzenie. 

4. Przedsiębiorstwa zapobiegają dodatkowym szkodom w drodze gwarancji niepowtórzenia.

5. Państwa członkowskie zapewniają, aby propozycja środka odwoławczego złożona przez 
przedsiębiorstwo nie uniemożliwiała zainteresowanym stronom wystąpienia z powództwem 
cywilnym zgodnie z prawem krajowym.

Artykuł 11
Odpowiedzialność za procedurę należytej staranności

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby członkowie organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych przedsiębiorstwa, działający w ramach uprawnień przyznanych 
im na mocy prawa krajowego, ponosili zbiorową odpowiedzialność za zapewnienie zgodności 
procedury należytej staranności i decyzji biznesowych przedsiębiorstwa, w tym polityki 
wynagrodzeń, z niniejszą dyrektywą. 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by w przypadku uchybienia obowiązkom, o których 
mowa w ust. 1, wobec członków organów administracji, zarządu i nadzoru przedsiębiorstwa 
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miały zastosowanie krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne dotyczące 
odpowiedzialności prawnej, przynajmniej wobec przedsiębiorstwa.

Artykuł 12 
Wiedza fachowa w zakresie należytej staranności 

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby organ zarządzający przedsiębiorstwa posiadał 
niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w zakresie należytej staranności.

2. Duże przedsiębiorstwa powołują komitet doradczy, którego zadaniem jest doradzanie 
organom zarządzającym przedsiębiorstw w kwestiach należytej staranności oraz proponowanie 
środków mających na celu zaprzestanie, monitorowanie i ujawnianie zagrożeń, a także 
reagowanie na zagrożenia, zapobieganie im i ich ograniczanie. W skład komitetów doradczych 
wchodzą zainteresowane strony i eksperci.

Artykuł 13
Sektorowe plany działania w zakresie należytej staranności

1. Państwa członkowskie mogą zachęcać przedsiębiorstwa do przyjmowania sektorowych 
planów działania w zakresie należytej staranności mających na celu koordynację strategii 
należytej staranności stosowanych przez przedsiębiorstwa w danym sektorze gospodarki.

2. Państwa członkowskie zapewniają zainteresowanym stronom, w szczególności związkom 
zawodowym, prawo do udziału w określaniu sektorowych planów działania w zakresie 
należytej staranności.

3. Sektorowe plany działania w zakresie należytej staranności mogą przewidywać jeden 
wspólny mechanizm rozpatrywania skarg dla przedsiębiorstw objętych jego zakresem. 
Mechanizm rozpatrywania skarg jest zgodny z art. 9 niniejszej dyrektywy.   

4. Sektorowe mechanizmy rozpatrywania skarg należy opracować i zarządzać nimi we 
współpracy z zainteresowanymi stronami. 

5. Związki zawodowe otrzymują środki niezbędne do wykonywania obowiązków w tym 
zakresie, w tym w celu nawiązania kontaktów ze związkami zawodowymi i pracownikami 
przedsiębiorstw, z którymi główne przedsiębiorstwo utrzymuje relacje biznesowe.

Artykuł 14
Nadzór 

1. Każde państwo członkowskie wyznacza co najmniej jeden właściwy organ krajowy 
odpowiedzialny za nadzór nad stosowaniem niniejszej dyrektywy transponowanej do prawa 
krajowego oraz za rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie należytej staranności. 

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy krajowe wyznaczone zgodnie z ust. 
1 były niezależne i posiadały niezbędne zasoby kadrowe, techniczne i finansowe, 
pomieszczenia, infrastrukturę i wiedzę fachową potrzebne do skutecznego wykonywania 
obowiązków.
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3. Do dnia [data transpozycji dyrektywy] państwa członkowskie przekazują Komisji nazwy i 
adresy właściwych organów. Państwa członkowskie poinformują Komisję o wszelkich 
zmianach nazw i adresów właściwych organów. 

4. Komisja podaje do wiadomości publicznej, także w internecie, wykaz właściwych organów. 
Komisja aktualizuje ten wykaz.

Artykuł 15 
Dochodzenia dotyczące przedsiębiorstw

1. Właściwe organy państw członkowskich są uprawnione do przeprowadzania dochodzeń w 
celu zapewnienia, aby przedsiębiorstwa wypełniały obowiązki określone w niniejszej 
dyrektywie. Właściwe organy są upoważnione do przeprowadzania kontroli przedsiębiorstw i 
wywiadów z zainteresowanymi stronami lub ich przedstawicielami, których sprawa dotyczy 
rzeczywiście lub potencjalnie.

2. Dochodzenia, o których mowa w ust. 1, prowadzi się przy zastosowaniu podejścia opartego 
na analizie ryzyka lub w przypadku gdy właściwy organ posiada odpowiednie informacje, 
w tym uzyskane na podstawie uzasadnionych skarg osób trzecich. 

3. Państwa członkowskie ułatwiają składanie przez osoby trzecie skarg, o których mowa 
w ust. 2, za pomocą takich środków jak formularze skarg, i dopilnowują, aby na wniosek 
skarżącego skargi pozostały anonimowe. Państwa członkowskie zapewniają, aby taki formularz 
można było również wypełnić w internecie. 

4. Właściwy organ informuje skarżącego o postępach i wynikach dochodzenia w rozsądnym 
terminie, w szczególności jeżeli konieczne jest dalsze dochodzenie lub koordynacja z innym 
organem nadzoru.

5. Jeżeli w wyniku działań podjętych zgodnie z ust. 1 właściwy organ stwierdzi naruszenie 
niniejszej dyrektywy, przyznaje danemu przedsiębiorstwu odpowiedni czas na podjęcie działań 
naprawczych. 

6. Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku gdy nieprzestrzeganie niniejszej 
dyrektywy mogłoby doprowadzić do nieodwracalnej szkody, właściwy organ mógł zarządzić 
zastosowanie środków tymczasowych przez dane przedsiębiorstwo lub nakazać tymczasowe 
zawieszenie działalności.

7. Państwa członkowskie przewidują kary zgodnie z art. 19 w odniesieniu do przedsiębiorstw, 
które nie podejmą działań naprawczych w wyznaczonym terminie. 

8. Państwa członkowskie dopilnowują, aby właściwe organy krajowe przechowywały 
protokoły kontroli, o których mowa w ust. 1, określające w szczególności charakter i wyniki 
kontroli, a także protokoły dotyczące wszelkich wezwań do przeprowadzenia działań 
naprawczych, wydanych na podstawie ust. 5. 
 
9. Protokoły kontroli, o których mowa w ust. 1, przechowuje się przez co najmniej pięć lat.
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Artykuł 16
Wytyczne

1. W celu zapewnienia jasności i pewności dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw, a także dla zagwarantowania spójności praktyk 
przez nie stosowanych Komisja – w porozumieniu z państwami członkowskimi i OECD oraz 
przy wsparciu Agencji Praw Podstawowych, Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska i 
Europejskiej Agencji ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw – publikuje ogólne i niewiążące 
wytyczne dla przedsiębiorstw dotyczące najlepszego sposobu wypełnienia obowiązków w 
zakresie należytej staranności określonych w niniejszej dyrektywie. W wytycznych tych 
zawarto praktyczne wskazówki dotyczące możliwych sposobów stosowania zasady 
proporcjonalności w odniesieniu do obowiązków w zakresie należytej staranności w zależności 
od wielkości przedsiębiorstwa i sektora, do którego należy. Wytyczne zostaną udostępnione nie 
później niż 18 miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

2. Komisja – w porozumieniu z państwami członkowskimi i OECD oraz przy wsparciu Agencji 
Praw Podstawowych, Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska i Europejskiej Agencji ds. 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw – może przygotować szczegółowe, niewiążące wytyczne 
dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w niektórych sektorach.

3. Przygotowując niewiążące wytyczne, o których mowa w ust. 1 i 2, należy odpowiednio 
uwzględnić wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, Trójstronną deklarację zasad 
dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej MOP, wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w celu odpowiedzialnego prowadzenia działalności 
gospodarczej, wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, wytyczne OECD 
dotyczące odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów, wytyczne OECD w zakresie 
należytej staranności dotyczące odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze odzieżowo-
obuwniczym, wytyczne OECD dla inwestorów instytucjonalnych dotyczące odpowiedzialnego 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz wytyczne OECD/FAO dotyczące 
odpowiedzialnego łańcucha dostaw rolnych.

4. Komisja Europejska regularnie aktualizuje noty informacyjne dotyczące poszczególnych 
państw i udostępnia je opinii publicznej, aby przekazywać aktualne informacje na temat 
międzynarodowych konwencji i traktatów ratyfikowanych przez każdego z partnerów 
handlowych Unii.  

Artykuł 17
Środki szczegółowe wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 

mikroprzedsiębiorstwa

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby dostępny był specjalny portal dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw, za pośrednictwem którego przedsiębiorstwa te 
mogą zwracać się o wytyczne oraz uzyskiwać dalsze wsparcie i informacje na temat 
najlepszego sposobu wypełniania ich obowiązków w zakresie należytej staranności.

2. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa kwalifikują się do wsparcia 
finansowego umożliwiającego im wypełnianie ich obowiązków w zakresie należytej 
staranności w ramach unijnych programów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiębiorstw.
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Artykuł 18 
Współpraca na szczeblu UE

1. Komisja powołuje europejski komitet właściwych organów w celu ułatwiania koordynacji i 
konwergencji praktyk regulacyjnych i nadzorczych oraz monitorowania działań właściwych 
organów krajowych.

2. Komisja – wspierana przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europejską 
Agencję Ochrony Środowiska oraz Europejską Agencję ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
– publikuje tablicę wyników w zakresie należytej staranności w oparciu o informacje 
przekazywane przez właściwe organy krajowe i we współpracy z innymi ekspertami z sektora 
publicznego i z zainteresowanymi stronami. 

Artykuł 19
Sankcje

1. Państwa członkowskie przewidują sankcje mające zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz podejmują wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia ich wykonania. Przewidziane sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby powtarzające się przypadki naruszania przez 
przedsiębiorstwo przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą stanowiło 
przestępstwo, jeżeli popełniono je umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki, aby zagwarantować, że przestępstwa te podlegają 
skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom karnym.

Artykuł 20
Odpowiedzialność cywilna

Fakt, że przedsiębiorstwo przeprowadziło badanie due diligence zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszej dyrektywie, nie zwalnia go z odpowiedzialności cywilnej, którą może 
ponieść zgodnie z prawem krajowym. 

Artykuł 21
Transpozycja

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy [w terminie 24 miesięcy] po 
jej wejściu w życie. Niezwłocznie powiadamiają o nich Komisję.

2. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy 
lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Państwa członkowskie określają 
sposoby zawarcia takiego odniesienia.
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3. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, 
przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 22
Wejście w życie 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

****

Oprócz wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw i 
odpowiedzialności przedsiębiorstw Komisja przedstawi dwa uzupełniające wnioski 
zmieniające odpowiednio rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 
z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych10 („rozporządzenie Bruksela I”) oraz 
rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. 
dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („rozporządzenie Rzym II”)11, 
uwzględniając poniższy sugerowany tekst. 

****

10 Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1.
11 Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 40. 
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II. ZALECENIE DO SPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 Z DNIA 12 GRUDNIA 2012 R. 
W SPRAWIE JURYSDYKCJI I UZNAWANIA ORZECZEŃ SĄDOWYCH ORAZ ICH 
WYKONYWANIA W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH 
(„ROZPORZĄDZENIE BRUKSELA I”)

TEKST PROPONOWANEGO WNIOSKU

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i 
uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 67 
ust. 4 i art. 81 ust. 2 lit. a), c) i e),

uwzględniając wniosek Parlamentu Europejskiego skierowany do Komisji Europejskiej1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka z 2011 r. stanowiły nowy krok 
w debacie na temat biznesu i praw człowieka, 

2. wytyczne te opierają się na ramach „Chronić, szanować i naprawiać” i 
wprowadzają trzy filary, w których należy podjąć działania; w pierwszym filarze 
skoncentrowano się na spoczywającym na państwie obowiązku ochrony przed 
naruszeniami praw człowieka, w drugim – na odpowiedzialności przedsiębiorstw 
za przestrzeganie praw człowieka, a w trzecim – na prawie ofiary do skutecznego 
środka odwoławczego w przypadku, gdy naruszono jej prawa człowieka, 

3. w wytycznych ONZ w sprawie biznesu i praw człowieka szeroko odniesiono się 
do należytej staranności jako mechanizmu mającego na celu zapewnienie 
funkcjonowania drugiego filaru ram ONZ, a na mocy dyrektywy xxx/xxxx w 
sprawie należytej staranności przedsiębiorstw i odpowiedzialności przedsiębiorstw 
wprowadzono obowiązkowe wymogi dotyczące należytej staranności na szczeblu 
Unii w przypadku przedsiębiorstw objętych zakresem dyrektywy 2013/34/UE,

4. aby wdrożyć trzeci filar ram ONZ i ułatwić ofiarom naruszeń praw człowieka 
dostęp do skutecznych sądowych środków odwoławczych, należy zmienić 
rozporządzenie (UE) nr 1215/2012,

5. niniejsze rozporządzenie wprowadza nowy ust. 5 w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 
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1215/2012, aby zagwarantować, że przedsiębiorstwa UE można pociągnąć do 
odpowiedzialności za ich rolę w naruszaniu praw człowieka w państwach trzecich; 
ten nowy przepis rozszerza jurysdykcję sądów państw członkowskich, które 
mogłyby orzekać w sprawach cywilnych związanych z działalnością gospodarczą 
przeciwko przedsiębiorstwom z UE w związku z naruszeniami praw człowieka 
spowodowanymi przez ich jednostki zależne lub dostawców w państwach trzecich; 
w tym ostatnim przypadku przepis wymaga, aby przedsiębiorstwo pozostawało w 
stosunku umownym z dostawcą,  

6. niniejsze rozporządzenie wprowadza ponadto nowy art. 26a obejmujący forum 
necessitatis, który należy uzależnić od dwóch elementów, a mianowicie ryzyka 
odmowy sprawiedliwości w państwie trzecim, w którym doszło do naruszenia 
praw człowieka, oraz wystarczająco ścisłego związku z danym państwem 
członkowskim; tego rodzaju przepis istnieje już w prawie UE, na przykład w art. 
11 rozporządzenia nr 650/2012 w sprawie dziedziczenia oraz w art. 7 
rozporządzenia 4/2009 w sprawie zobowiązań alimentacyjnych; w drodze wyjątku 
nowy przepis przyznaje jurysdykcję sądom państw członkowskich, choć sądy te 
nie mają jurysdykcji na mocy jakiegokolwiek innego przepisu rozporządzenia 
(UE) nr 1215/2012, do orzekania w sprawie związanych z działalnością 
gospodarczą roszczeń cywilnych dotyczących naruszeń praw człowieka 
wnoszonych przeciwko przedsiębiorstwom mającym siedzibę w państwach 
trzecich, lecz znajdującym się w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa UE, pod 
warunkiem że postępowania nie można w rozsądny sposób wszcząć ani 
przeprowadzić lub nie byłoby ono możliwe w tym państwie trzecim, z którym 
sprawa jest ściśle związana; przepis ten wymaga ponadto, aby roszczenie miało 
wystarczający związek z państwem członkowskim sądu, przed którym wytoczono 
powództwo;

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 
2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w 
sprawach cywilnych i handlowych

w rozporządzeniu (UE) nr 1215/2012 wprowadza się następujące zmiany:

(1) W art. 8 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:

5) W sprawach dotyczących cywilnych roszczeń związanych z działalnością 
gospodarczą z tytułu naruszeń praw człowieka w łańcuchu wartości objętych zakresem 
dyrektywy xxx/xxxx w sprawie należytej staranności i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo mające siedzibę w państwie członkowskim można 
również pozwać w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę lub w którym 
prowadzi działalność, jeżeli szkodę wyrządzoną w państwie trzecim można przypisać 
spółce zależnej lub innemu przedsiębiorstwu, z którym spółka dominująca utrzymuje 
stosunki handlowe w rozumieniu art. 3 dyrektywy xxx/xxxx w sprawie należytej 
staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw. 

(2) Dodaje się nowy art. 26a w brzmieniu: 
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Artykuł 26a
W odniesieniu do związanych z działalnością gospodarczą roszczeń cywilnych 
dotyczących naruszeń praw człowieka w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa mającego 
siedzibę w Unii lub prowadzącego działalność w Unii, objętych zakresem dyrektywy 
xxx/xxxx w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, w przypadku gdy żaden sąd państwa członkowskiego nie ma 
jurysdykcji na mocy niniejszego rozporządzenia, sądy państwa członkowskiego mogą 
w drodze wyjątku orzekać w tej sprawie, jeżeli wymaga tego prawo do rzetelnego 
procesu sądowego lub prawo dostępu do sprawiedliwości, w szczególności: a) jeśli 
postępowania nie można we właściwy sposób wszcząć ani przeprowadzić lub nie jest 
ono możliwe w państwie trzecim, z którym sprawa jest ściśle związana, lub (b) jeżeli 
orzeczenie w sprawie roszczenia wydane w państwie trzecim nie zostałoby uznane i 
wykonane w państwie członkowskim sądu, w którym zawisło powództwo na mocy 
prawa tego państwa, a takie uznanie oraz wykonanie jest konieczne do 
zagwarantowania realizacji praw powoda, oraz sprawa ma wystarczający związek 
z państwem członkowskim sądu, przed którym wytoczono powództwo.

III. ZALECENIA DO SPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 
864/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 11 LIPCA 2007 R. 
DOTYCZĄCE PRAWA WŁAŚCIWEGO DLA ZOBOWIĄZAŃ POZAUMOWNYCH 
(RZYM II)

TEKST PROPONOWANEGO WNIOSKU

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa 

właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 67 
ust. 4 i art. 81 ust. 2 lit. a) i c),

uwzględniając wniosek Parlamentu Europejskiego skierowany do Komisji Europejskiej1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. w celu zwiększenia przewidywalności wyników sporów, pewności dotyczącej prawa 
właściwego i swobodnego przepływu orzeczeń sądowych prawidłowe funkcjonowanie 



PE657.191v01-00 34/36 PR\1212406PL.docx

PL

rynku wewnętrznego wymaga, aby obowiązujące w państwach członkowskich normy 
kolizyjne wskazywały to samo prawo krajowe bez względu na to, do sądu którego 
państwa wniesiono sprawę, 

2. w tym celu Unia przyjęła rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla 
zobowiązań pozaumownych (Rzym II),

3. w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rzym II ustanowiono ogólną zasadę, zgodnie z którą 
prawem właściwym dla zobowiązania pozaumownego wynikającego z czynu 
niedozwolonego jest prawo państwa, w którym powstaje szkoda, niezależnie od tego, 
w jakim państwie miało miejsce zdarzenie powodujące szkodę, oraz niezależnie od 
tego, w jakim państwie lub państwach występują skutki pośrednie tego zdarzenia,

4. zastosowanie ogólnej zasady zapisanej w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rzym II może 
prowadzić do poważnych problemów dla skarżących, którzy są ofiarami naruszeń 
praw człowieka, zwłaszcza w przypadkach, gdy przedsiębiorstwa są dużymi 
korporacjami wielonarodowymi prowadzącymi działalność w krajach o niskich 
standardach w zakresie praw człowieka, gdzie prawie niemożliwe jest uzyskanie przez 
skarżących godziwej rekompensaty; o ile jednak rozporządzenie Rzym II przewiduje 
przepisy szczegółowe w odniesieniu do niektórych sektorów, w tym szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu, nie zawiera ono przepisów szczegółowych w 
zakresie związanych z działalnością gospodarczą roszczeń dotyczących naruszeń praw 
człowieka,

5. aby zaradzić tej sytuacji, należy zmienić rozporządzenie Rzym II, tak aby obejmowało 
szczegółowy przepis dotyczący wyboru prawa w przypadku roszczeń cywilnych 
dotyczących domniemanych naruszeń praw człowieka związanych z działalnością 
gospodarczą popełnionych przez przedsiębiorstwa unijne w państwach trzecich, co 
umożliwiłoby skarżącym, którzy są ofiarą naruszeń praw człowieka rzekomo 
popełnionych przez przedsiębiorstwa działające w Unii, wybór prawa o wysokich 
standardach w zakresie praw człowieka; w rozporządzeniu (WE) 864/2007 należy 
zatem dodać nowy art. 26a, abyumożliwić ofiarom naruszeń praw człowieka 
związanych z działalnością gospodarczą wybór między prawem państwa, w którym 
powstała szkoda (lex loci damni), prawem państwa, w którym miało miejsce zdarzenie 
powodujące szkodę (lex loci delicti commissi), i prawem miejsca, w którym ma 
siedzibę pozwane przedsiębiorstwo, lub – w przypadku braku siedziby w państwie 
członkowskim – miejsca, w którym prowadzi działalność,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

zmiana rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 
2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 864/2007 wprowadza się następujące zmiany:

(1) dodaje się artykuł w brzmieniu:

Artykuł 6a
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Związane z działalnością gospodarczą roszczenia dotyczące naruszeń praw 
człowieka

W kontekście związanych z działalnością gospodarczą roszczeń cywilnych dotyczących 
naruszeń praw człowieka w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa mającego siedzibę w państwie 
członkowskim Unii lub prowadzącego działalność w Unii, objętych zakresem dyrektywy 
xxx/xxxx w sprawie należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw, prawem 
właściwym dla zobowiązania pozaumownego wynikającego z poniesionej szkody jest prawo 
określone zgodnie z art. 4 ust. 1, chyba że osoba ubiegająca się o odszkodowanie za poniesioną 
szkodę wybierze jako podstawę swojego roszczenia prawo państwa, w którym miało miejsce 
zdarzenie powodujące szkodę, lub prawo państwa, w którym spółka dominująca ma siedzibę, 
lub – jeżeli nie ma ona siedziby w państwie członkowskim – prawo państwa, w którym 
prowadzi działalność.
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