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ПРЕДГОВОР

Предговор
Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на
полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони („Насоките“) са
първият пример за подкрепена от правителството съвместна инициатива с
множество участници относно отговорното управление на веригата за доставки
на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти зони. Тяхната цел е да
помогнат на дружествата да зачитат правата на човека и да избягват да
допринасят за конфликти чрез техните практики за снабдяване с полезни
изкопаеми. Насоките са предназначени също така за изграждане на прозрачни
вериги

за

доставки

на

полезни

изкопаеми

и

устойчива

корпоративна

ангажираност в сектора на полезните изкопаеми с оглед да се даде възможност
на държавите да се възползват от своите минерални ресурси и да не се допусне
добивът на и търговията с полезни изкопаеми да се превърнат в източник на
конфликти, нарушения на правата на човека и несигурност. Чрез техните
допълнителни указания за калай, тантал, волфрам и злато, Насоките на ОИСР
предоставят на дружествата пълен пакет за отговорно снабдяване с полезни
изкопаеми, за да може търговията с тези полезни изкопаеми да се извършва в
подкрепа на мира и развитието, а не да създава конфликти.
Насоките бяха разработени посредством процес, включващ множество
заинтересовани страни, със задълбочена ангажираност от страна на ОИСР и
единадесет държави от Международната конференция за региона на Големите
африкански езера (Ангола, Бурунди, Централноафриканска република, Република
Конго, Демократична република Конго, Кения, Руанда, Судан, Танзания, Уганда и
Замбия), промишлеността, гражданското общество, както и Групата експерти
на ООН относно Демократична република Конго. За разработването на Насоките
и двата документа с допълнителни указания към тях бяха проведени пет
консултации с множество участници, четири от които в Париж през декември
2009 г. и април 2010 г., както и през май и ноември 2011 г. Съвместна
консултация между МКРГАЕ и ОИСР беше проведена в Найроби през септември
2010 г., на която също присъстваха представители от Бразилия, Малайзия и
Южна Африка. В резултат на това, Насоките са практически, с ударение върху
съвместните

конструктивни

подходи

по

отношение

на

сложни

предизвикателства.
Резолюция 1952 (2010) на Съвета за сигурност на ООН [ S/RES/1952(2010)]
подкрепи доразвиването на препоръките за надлежна проверка, съдържащи се в
окончателния доклад на Групата експерти на ООН относно Демократична
република Конго, предназначени да бъдат в съответствие с Насоките на ОИСР
по надлежната проверка.
Насоките бяха одобрени от Комитета по инвестиции на ОИСР и Комитета
за подпомагане на развитието към ОИСР, и бяха приети от единадесетте
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ПРЕДГОВОР

държави членки на Международната конференция за региона на Големите
африкански езера (МКРГАЕ) в Декларацията от Лусака, приета на 15 декември
2010 г. Препоръка на ОИСР относно Насоките по надлежната проверка беше
приета от Съвета на министерско равнище на 25 май 2011 г. и изменена
впоследствие на 17 юли 2012 г., за да включва позоваване на допълнителните
указания за злато. Въпреки че не е правнообвързваща, Препоръката отразява
общата позиция и политическия ангажимент на членовете на ОИСР и спазващи
трети страни, които не са членове на ОИСР.
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Препоръка на Съвета за насоки
по надлежната проверка за отговорни вериги
за доставки на полезни изкопаеми от засегнати
от конфликти и високорискови зони1
Изменено на 17 юли 2012 г.
СЪВЕТЪТ,
Като взе предвид член 5, буква б) от Конвенцията за Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от 14 декември 1960 г.;
Като взе предвид Насоките за многонационалните предприятия, които
представляват част от Декларацията относно международните инвестиции и
мултинационалните предприятия;
Като припомня, че общата цел на правителствата, които препоръчват
спазването на Насоките за многонационалните предприятия, и общността за
развитие е да насърчават принципи и стандарти за отговорно бизнес поведение;
Като отбелязва, че отговорното снабдяване с полезни изкопаеми има
измерения, свързани с развитието, и бизнес измерения;
Като взе предвид политическата рамка за инвестиции, приета през 2006 г.,
чиято цел е да мобилизира частните инвестиции по начин, който да подкрепя
стабилния икономически растеж и устойчивото развитие;
Като припомня работата на Комитета за подпомагане на развитието в областта
на международната намеса в държави със ситуации на несигурност, чиято цел е
предотвратяване на вреди при намеса в нестабилни и засегнати от конфликти
райони, включително

1

Принципите за добра международна намеса в несигурни държави и ситуации на
несигурност, одобрени на срещата на високо равнище на 3-4 април 2007 г.;

1 По време на приемането, Бразилия направи следното изявление: „Като спазва
настоящата препоръка, Бразилия разбира, че Насоките по надлежната проверка
са разработени въз основа на опита в региона на Големите африкански езера.
Бразилия е на мнение, че дружествата следва да вземат предвид съответните
решения на Обединените нации, включително резолюциите на Съвета за
сигурност на ООН, когато определят дали други зони на дейност могат да се
считат за засегнати от конфликти или високорискови зони.“
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Като припомня усилията на международната общност да си сътрудничи в
борбата с корупцията, включително чрез Конвенцията на ОИСР за борба с
подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки и
Конвенцията на ООН срещу корупцията;
Като признава, че правителствата, международните организации и дружества
могат да използват съответните си правомощия и функции, за да допринесат за това
да се гарантира, че търговията с и инвестициите в природни ресурси са от полза за
обществото като цяло;
Като има предвид усилията на международната общност, и по-специално на
Международната конференция за региона на Големите африкански езера, за борба с
незаконната експлоатация на природни ресурси в засегнати от конфликти и
високорискови зони;
Като

признава,

че

съществува

значителна

експлоатация

на

природни

минерални ресурси в засегнати от конфликти и високорискови зони и че
дружествата, които добиват полезни изкопаеми от или развиват дейност директно в
тези зони, могат да са изправени пред по-голям риск от това да допринесат за даден
конфликт;
Като отбелязва, че надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на
полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони е непрекъснат,
проактивен и последващ процес, чрез който дружествата могат да гарантират, че
спазват правата на човека и не допринасят за конфликти;
Като взе предвид Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни
вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови
зони

(наричани

по-нататък

„Насоките“),

разработени

в

сътрудничество

с

Международната конференция за региона на Големите африкански езера и
одобрени от Инвестиционния комитет и Комитета за подпомагане на развитието;
Като взе предвид допълнителните указания за калай, тантал и волфрам и
допълнителните указания за злато, които са неразделна част от Насоките, и като
отбелязва, че допълнителни указания за други полезни изкопаеми могат да бъдат
добавени към Насоките в бъдеще;
Като отбелязва, че в настоящите Насоки се посочват стъпките, които
дружествата следва да предприемат, за да установят и преодолеят действителни
или потенциални рискове, за да предотвратят или смекчат неблагоприятните
въздействия, свързани с техните дейности или правоотношения, като признава, че е
необходима

гъвкавост

обстоятелства

и

при

фактори,

прилагането
като

им

например

в

зависимост
размера

на

от

конкретните

предприятието,

местоположението на дейностите, положението в конкретната държава, сектора и
естеството на съответните продукти или услуги;
Като

признава,

че

сериозните

злоупотреби,

свързани

с

добива,

транспортирането или търговията с полезни изкопаеми, изброени в приложение II
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към настоящата препоръка, особено когато са извършени по отношение на жени и
деца, следва да не се толерират;
По предложение на Инвестиционния комитет в разширен състав (включително
трети страни, които не са членки, но спазват Декларацията относно международните
инвестиции и мултинационалните предприятия) и Комитета за подпомагане на
развитието;
ПРЕПОРЪЧВА членовете и трети страни, спазващи Декларацията относно
международните инвестиции и мултинационалните предприятия, да насърчават
активно спазването на Насоките от дружествата, работещи на или от техните
територии

и

добиващи

полезни

изкопаеми

от

засегнати

от

конфликти

и

високорискови зони, с цел да се гарантира, че те спазват правата на човека,
избягват да допринасят за конфликти и допринасят успешно за едно устойчиво,
справедливо и ефективно развитие;
ПРЕПОРЪЧВА,
Декларацията

по-специално,

относно

членовете

международните

и

третите

инвестиции

и

страни,

спазващи

мултинационалните

предприятия, да вземат мерки да подкрепят активно включването в корпоративните
системи за управление на Петстепенната рамка за основана на риска надлежна
проверка във веригата за доставки на полезни изкопаеми, като се отчита надлежно
Образецът на политика относно веригата на доставки, посочена съответно в
приложения I и II към настоящата препоръка, от която те са неразделна част;
ПРЕПОРЪЧВА членовете и третите страни, спазващи Декларацията относно
международните инвестиции и мултинационалните предприятия, с подкрепата на
ОИСР, включително чрез дейностите ѝ с Организацията на обединените нации и
международни организации за развитие, да осигурят възможно най-широкото
разпространение
заинтересовани

на

Насоките

страни,

и

тяхното

включително

активно

използване

професионални

сдружения,

от

други

финансови

институции и организациите на гражданското общество;
ПРИКАНВА други трети страни да обърнат необходимото внимание на и да се
придържат към настоящата препоръка;
ВЪЗЛАГА на Инвестиционния комитет и Комитета за подпомагане на
развитието да наблюдават изпълнението на препоръката и да докладват на Съвета
най-късно три години след приемането ѝ и ако е целесъобразно след това.
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Въведение

В

засегнатите от конфликти и високорискови зони, дружествата, които участват в добива

на и търговията с полезни изкопаеми, имат потенциала да генерират приходи, растеж и
просперитет, да осигуряват поминък и насърчават местното развитие. В тези случаи
дружествата могат също така да бъдат изложени на риск да допринесат за или да бъдат
свързани със значителни неблагоприятни въздействия, включително сериозни нарушения на
правата на човека и конфликти.
Настоящите насоки предоставят рамка за подробна надлежна проверка като основа за
отговорно управление на глобалната верига за доставки на калай, тантал, волфрам, техните
руди и производни, и злато (наричани по-нататък „полезни изкопаеми“).

1

Целта на

настоящите Насоки е да помогнат на дружествата да зачитат правата на човека и да
избягват да допринасят за конфликти чрез своите решения за снабдяване, включително
избора на техните доставчици. По този начин, настоящите Насоки ще помогнат на
дружествата да допринесат за устойчивото развитие и да добиват полезни изкопаеми по
отговорен начин от засегнати от конфликти и високорискови зони, като в същото време
създават благоприятни условия за конструктивен ангажимент с доставчиците. Настоящите
Насоки са предназначени да служат като обща база за всички доставчици и други
заинтересовани страни във веригата за доставки на полезни изкопаеми и всякакви схеми,
предназначени за промишлеността, които могат да бъдат разработени, за да се изяснят
очакванията относно естеството на отговорното управление на веригата за доставки на
полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони.
Настоящите Насоки са резултат от съвместна инициатива между правителства,
международни организации, промишлеността и гражданското общество за насърчаване на
отчетността и прозрачността на веригата за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от
конфликти и високорискови зони.

2

Засегнати от конфликти и високорискови зони
Засегнатите от конфликти и високорискови зони се характеризират с
2 Металите, за които с основание може да се прецени, че са рециклирани, са изключени от
обхвата на настоящите Насоки. Рециклираните метали са възстановени крайни или
използвани от потребителя продукти или преработен метален скрап, създадени по време
на производството на продукти. Рециклираните метали включват излишни, остарели,
дефектни и отпадъчни метални материали, които съдържат рафинирани или
преработени метали, подходящи за рециклиране при производството на калай, тантал,
волфрам и/или злато. Частично преработените или непреработените полезни изкопаеми
и вторичните продукти от друга руда не се считат за рециклирани метали.
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наличието на въоръжен конфликт, широкоразпространено насилие или други
рискове от нанасяне на вреди на хората. Въоръженият конфликт може да
приема различни форми, като например конфликт от международен или
местен характер, който може да включва две или повече държави, или може
да представлява освободителна война или бунт, гражданска война и др.
Високорисковите зони могат да включват зони на политическа нестабилност
или репресии, институционална слабост, несигурност, срив на гражданската
инфраструктура и широкоразпространено насилие. Тези зони често се
характеризират с широкоразпространени нарушения на човешките права и на
националното или международното право.

Какво представлява надлежната проверка във
веригата за доставки на полезни изкопаеми и защо е
необходима?
Надлежната проверка е непрекъснат, проактивен и последващ процес, чрез
който дружествата могат да гарантират, че спазват правата на човека и не
3

допринасят за конфликти. Надлежната проверка може също така да помогне на
дружествата да гарантират, че спазват международното право и националните
закони, включително относно незаконната търговия с полезни изкопаеми и санкциите
на ООН. Основаната на риска надлежна проверка се отнася до стъпките, които
дружествата следва да предприемат, за да установят и преодолеят действителни или
потенциални

рискове,

за

да

предотвратят

или

смекчат

неблагоприятните

въздействия, свързани с техните дейности и решения за снабдяване.
За целите на настоящите Насоки, „рисковете“ са определени във връзка с
потенциалното вредно въздействие на работата на дружеството, което е в резултат
от самата дейност на дружеството или от неговите отношения с трети страни,
включително доставчици и други субекти по веригата на доставки. Неблагоприятните
последици могат да включват нанасяне на вреди на хората (т.е. външни
въздействия), или вреди за репутацията или правна отговорност на дружеството (т.е.
вътрешни въздействия), или и двете. Такива вътрешни и външни въздействия често
са взаимосвързани, като външните вреди са съчетани с вреди за репутацията или
излагане на правна отговорност.
Дадено

дружество

оценява

риска

чрез

установяване

на

фактическите

обстоятелства около неговите дейности и правоотношения и оценка на тези факти

3 OИСР (2011 г.), Насоки на ОИСР за мултинационалните предприятия, ОИСР,
Париж; ОИСР (2006 г.), Инструмент на ОИСР за осведоменост по отношение на
риска, предназначен за мултинационалните предприятия в районите със слабо
управление, ОИСР, Париж; и, Ръководни принципи за бизнеса и правата на
човека: Прилагане на рамката на ООН „Утвърждаване, спазване и правни
средства за защита“ (Доклад на специалния представител на генералния
секретар по въпроса за правата на човека и транснационалните корпорации и
други стопански предприятия, Джон Руги, A/HRC/17/31, 21 март 2011 г.).
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спрямо съответните стандарти, предвидени в националното и международното
законодателство, препоръки за отговорно стопанско поведение, направени от
международни

организации,

подкрепени

от

правителството

инструменти,

доброволчески инициативи на частния сектор и вътрешните политики и системи на
дружеството. Този подход също така помага за адаптиране на надлежната проверка
спрямо размера на дейността на дружеството или отношенията му по веригата на
доставки.
Дружествата могат да са изложени на рискове в техните вериги за доставки на
полезни изкопаеми, заради обстоятелства, свързани с добива, търговията или
обработката на полезни изкопаеми, които поради естеството си имат по-висок риск
от значителни неблагоприятни въздействия, като например финансиране на
конфликти или подхранване, улесняване или изостряне на условията на конфликти.
Въпреки разпокъсаността на производствените процеси във веригата на доставки, и
независимо

от

тяхното

състояние

или

възможности

за

въздействие

върху

доставчиците, дружествата не са защитени от риска да допринесат за или да бъдат
свързани с неблагоприятни въздействия, възникващи в различни точки от верига за
доставки на полезни изкопаеми. Поради това дружествата следва да предприемат
разумни стъпки и да положат добросъвестни усилия за провеждане на надлежна
проверка, с цел да установят и предотвратят или смекчат всички рискове от
неблагоприятни въздействия, свързани с условията за добив на полезни изкопаеми и
взаимоотношенията на доставчиците, осъществяващи дейност в засегнати от
конфликти или високорискови зони.

Веригата за доставки на полезни изкопаеми
Процесът по доставяне на необработените полезни изкопаеми на
потребителския пазар включва множество участници и по принцип съдържа
добива,
транспортирането,
обработката,
търговията,
преработката,
претопяването, рафинирането и легирането, производството и продажбата на
крайния продукт. Терминът „верига на доставки" се отнася за системата на
всички дейности, организации, участници, технологии, информация, ресурси и
услуги, свързани с преместването на полезните изкопаеми от мястото на
добива надолу по веригата до включването им в крайния продукт за крайните
потребители.

На практика, надлежната проверка е структурирана около стъпките, които
дружествата
следва да предприемат, за да:
•

установят фактическите обстоятелства, свързани с добива, транспортирането,
обработката,

търговията,

преработката,

претопяването,

рафинирането

и

легирането, производството или продажбата на продукти, които съдържат полезни
изкопаеми с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони;
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•

установят и оценят действителните или потенциалните рискове чрез оценка на
фактическите обстоятелства по отношение на стандартите, определени в
политиката на дружеството относно веригата на доставки (вж. Образец на
политика за веригата на доставки, приложение II);

•

предотвратят или смекчат установените рискове чрез приемане и изпълнение на
план за управление на риска. Те могат да доведат до решение за продължаване
на търговията по време на полагането на усилия за смекчаване на риска,
временно спиране на търговията, като същевременно се цели продължаване на
започналите

дейности

по

смекчаване

на

риска,

или

прекратяване

на

взаимоотношенията с даден доставчик след неуспешни опити за смекчаване или
когато дружеството счита, че смекчаване не е възможно или рисковете са
неприемливи.

Кой следва да извършва надлежна проверка?
Настоящите Насоки се отнасят за всички дружества във веригата за доставки на
полезни изкопаеми, които доставят или използват калай, тантал, волфрам и техните
руди или производни и злато с произход от засегнати от конфликти или
високорискови зони. Въпреки че извършването на надлежна проверка следва да бъде
съобразено с конкретни дейности и правоотношения на дружеството, като например
позицията му във веригата за доставки, всички дружества следва да извършват
надлежна проверка, чиято цел е да се гарантира, че те не допринасят за нарушаване
на правата на човека или конфликти.
Настоящите Насоки признават, че надлежната проверка в засегнати от
конфликти

и

високорискови

зони

създава

практически

предизвикателства.

Необходима е гъвкавост при извършването на надлежна проверка. Характерът и
обхватът на надлежната проверка, която е подходяща, ще зависи от конкретните
обстоятелства и ще се влияе от фактори като размера на предприятието,
местоположението на дейностите, положението в конкретна държава, сектора и
естеството на съответните продукти или услуги. Тези предизвикателства могат да
бъдат посрещнати по различни начини, включително, но не само:
• Сътрудничество в целия сектор по отношение на изграждането на капацитет за
извършване на надлежна проверка.
• Споделяне на разходите в сектора за специфични задачи, свързани с надлежната
проверка.
• Участие в инициативи за отговорно управление на веригите на доставки.

4

4 Например: Инициатива за веригата на доставки на Международния институт
за изследване на калай, ITRI (iTSCi); Програма за снабдяване на топилните
предприятия с полезни изкопаеми от зони без конфликти , разработена от
Коалицията за права и задължения на работещите в електронната промишленост
(EICC) и инициативата „Global e-Sustainability“ (GeSI); Стандарт за злато от зони
без конфликти, Световен съвет по златото (2012 г.); и Сертифициране на
веригата на доставки, Съвет за отговорна бижутерска практика (2012 г.);
Глобална инициатива за отчитане на работната група за веригата на доставки
(2010 г.).
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• Координация

между

представителите

на

промишлеността,

които

споделят

доставчици.
• Сътрудничество между дружества нагоре и надолу по веригата.
• Създаване на партньорства с международни организации и организации на
гражданското общество.
• Интегриране

на

образеца

на

политика

относно

веригата

на

доставки

(приложение II) и конкретните препоръки за надлежна проверка, посочени в
настоящите Насоки, в съществуващите политики и системи на управление,
практиките за надлежна проверка на дружеството, като например практиките за
обществени поръчки, мерките за извършване на надлежна проверка на целостта и
клиентите и устойчивостта, корпоративната социална отговорност или други
годишни доклади.
В допълнение към това да предоставят принципите и процесите за дружествата,
настоящите Насоки препоръчват процеси и процедури за надлежни проверки, които
нововъзникващите инициативи по отношение на веригите на доставки в целия сектор
следва да спазват при работата им за постигане на чувствителни към конфликти
практики за отговорно снабдяване, и могат да подпомагат и допълват разработването
и прилагането на всеобхватни схеми за сертифициране, като например схемата и
инструментите за сертифициране на Международната конференция за региона на
Големите африкански езера.

5

Структура на Насоките
Настоящите Насоки осигуряват 1) всеобхватна рамка за надлежна проверка за
отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и
високорискови зони (вж. приложение I); 2) образец на политика за веригата за
доставки на полезни изкопаеми, който предоставя общ набор от принципи (вж.
приложение II); 3) предложения за мерки за смекчаване на риска и показатели за
измерване на подобренията, които дружества нагоре по веригата могат да разгледат
с евентуалната подкрепа на дружествата надолу по веригата (вж. приложение III); и
4) два документа с допълнителни указания за калай, тантал, волфрам и злато,
съобразени с предизвикателствата, свързани със структурата на веригата за
доставки на тези полезни изкопаеми. Допълнителните указания съдържат конкретни
препоръки за надлежна проверка, които са формулирани въз основа на различните
позиции и роли на дружествата в техните вериги на доставки. Дружествата, които
използват тези полезни изкопаеми или техните рафинирани метални производни,
следва първо да се консултират с „червените флагове", изброени във всеки документ
с допълнителни указания, за да определят дали процедурите за надлежна проверка,
описани в него, са приложими.

5 Вж. Регионалната инициатива на МКРГАЕ срещу незаконната експлоатация на
природни ресурси, www.icglr.org.
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Естество на Насоките
Настоящите Насоки се основават на и са в съответствие с принципите и
стандартите, съдържащи се в Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия
и Инструмента на ОИСР за осведоменост по отношение на риска, предназначен за
мултинационалните предприятия в районите със слабо управление. Те осигуряват
препоръки, съвместно отправени от правителствата към дружествата, работещи във
или добиващи полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони,
за предоставяне на насоки относно принципите и процедурите за надлежна проверка
за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и
високорискови

зони,

в

съответствие

с

приложимите

закони

и

съответните

международни стандарти. Съблюдаването на настоящите Насоки е доброволно и не
е правно обвързващо.

НАСОКИ НА ОИСР ПО НАДЛЕЖНАТА ПРОВЕРКА ЗА ОТГОВОРНИ ВЕРИГИ ЗА ДОСТАВКИ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ ОТ ЗАСЕГНАТИ ОТ КОНФЛИКТИ... ©
ОИСР, 2013 Г.

17

НАСОКИ НА ОИСР ПО НАДЛЕЖНАТА ПРОВЕРКА ЗА ОТГОВОРНИ ВЕРИГИ ЗА ДОСТАВКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Петстепенна рамка за основана на риска
надлежна
проверка във веригата за доставки на
полезни изкопаеми
Въпреки че конкретните изисквания и процедури за надлежна проверка ще бъдат
различни в зависимост от полезните изкопаеми и позицията на дружеството във
веригата на доставки (както е описано в допълнителните указания за полезни
изкопаеми), дружествата следва да преразгледат избора си на доставчици и
решенията си за снабдяване и да интегрират в своите системи за управление
следната петстепенна рамка за основана на риска надлежна проверка за отговорни
вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови
зони:
1. Създаване на стабилни системи за управление на дружеството. Дружествата следва
да:
А. Приемат и съобщават по ясен начин на доставчиците и на обществеността
фирмена политика за веригата за доставки на полезни изкопаеми с произход
от засегнати от конфликти и високорискови зони. Тази политика следва да
включва стандартите, спрямо които трябва да се извършва надлежната
проверка, в съответствие със стандартите, заложени в образеца на политика
относно веригата на доставки в приложение II.
Б. Структурират вътрешно управление така, че да подкрепя надлежната проверка
на веригата на доставки.
В. Създадат система за контрол и прозрачност по веригата за доставки на
полезни

изкопаеми.

Това

включва

система

за

проследяване

или

идентифициране на участниците нагоре по веригата на доставки. Това може да
бъде направено чрез участие в програми, предназначени за промишлеността.

18НАСОКИ НА ОИСР ПО НАДЛЕЖНАТА ПРОВЕРКА ЗА ОТГОВОРНИ ВЕРИГИ ЗА ДОСТАВКИ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ ОТ ЗАСЕГНАТИ ОТ КОНФЛИКТИ.... © ОИСР, 2013 Г.

НАСОКИ НА ОИСР ПО НАДЛЕЖНАТА ПРОВЕРКА ЗА ОТГОВОРНИ ВЕРИГИ ЗА ДОСТАВКИ

Г.

Засилят ангажираността на дружеството по отношение на доставчиците.
Политиката за веригата на доставки трябва да бъде включена в договори и/или
споразумения с доставчиците. Подпомагат, когато е възможно, доставчиците
за изграждането на капацитет с цел подобряване на резултатите от
надлежната проверка.

Д. Създадат механизъм за подаване на оплаквания на равнището на дружеството
или в целия отрасъл, който служи като система за ранно предупреждение и
осведомяване относно риска.
2. Установяване и оценяване на риска във веригата на доставки.
Дружествата следва да:
А. Установят рисковете в тяхната верига на доставки, както се препоръчва в
документите с допълнителни указания.
Б. Оценят рисковете от неблагоприятни въздействия в контекста на стандартите
на тяхната политика за веригата на доставки, в съответствие с приложение II и
препоръките за надлежна проверка в настоящите Насоки.
3. Разработване и прилагане на стратегия за справяне с установените
рискове. Дружествата
следва да:
А. Докладват резултатите от оценката на риска на веригата на доставки пред
определеното висше ръководство на дружеството.
Б. Разработят и приемат план за управление на риска. Разработят стратегия за
управление на риска чрез i) продължаване на търговията през целия период на
полагане на усилия за измеримо смекчаване на риска; ii) временно
прекратяване на търговията, като същевременно се цели продължаване на
започналите дейности за измеримо смекчаване на риска; или iii) прекратяване
на взаимоотношенията с даден доставчик след неуспешни опити за смекчаване
или когато дружеството счита, че смекчаване на риска не е възможно или е
неприемливо. За да определят правилната стратегия, дружествата следва да
разгледат приложение II (Образец на политика относно веригата на
доставки за отговорни глобални вериги за доставки на полезни изкопаеми от
засегнати от конфликти и високорискови зони) и да преценят своите
способности да оказват влияние, и, където е необходимо, да предприемат
стъпки за въздействие върху доставчици, които могат най-ефективно да
предотвратят или смекчат установения риск. Ако дружествата полагат усилия
за смекчаване на риска, като същевременно продължават търговията или
временно спират търговията, те следва да се консултират с доставчиците и
засегнатите

заинтересовани

страни,

включително

местни

и

централни

правителствени органи, международни организации или организации на
гражданското общество и засегнатите трети страни, когато това уместно, и да
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договорят стратегия за измеримо смекчаване на риска в плана за управление
на риска. Дружествата могат да използват предложените мерки и показатели
съгласно приложение III към Насоките по надлежната проверка, за да
създадат стратегии за смекчаване, които са чувствителни към конфликти и
ситуации с висок риск, в плана за управление на рисковете и да измерят
постепенното подобрение.
В. Изпълняват плана за управление на риска, наблюдават и проследяват
резултатите от усилията за смекчаване на риска, както и да докладват пред
определеното

висше

ръководство.

Това

може

да

бъде

направено

в

сътрудничество и/или консултация с местните и централните правителствени
органи, дружествата нагоре по веригата, международните организации или
организациите на гражданското общество и засегнатите трети страни, когато
планът за управление на риска се изпълнява и наблюдава в засегнати от
конфликти и високорискови зони.
Г. Извършват допълнителни оценки на фактите и рисковете по отношение на
рискове, които изискват смекчаване, или при промяна на обстоятелствата.
4. Възлагане на независими трети страни одит на надлежната проверка на
веригата на доставки в определени точки по веригата на доставки. В
определени точки (както е посочено в документите с допълнителни указания) от
веригата на доставки, практиките на дружествата за извършване на надлежна
проверка следва да бъдат одитирани от независими трети страни. Такива одити
могат да се проверяват от независим институционализиран механизъм.
5. Докладване относно надлежната проверка на веригата на доставки.
Дружествата следва да докладват публично своите политики и практики по
отношение на надлежната проверка на веригата на доставки. Те могат да направят
това като разширят обхвата на своите доклади за устойчивост, корпоративна
социална отговорност или годишни доклади, за да обхванат допълнителна
информация относно надлежната проверка на веригата за доставки на полезни
изкопаеми.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец на политика относно веригата на
доставки за отговорни глобални вериги
за доставки на полезни изкопаеми от
засегнати от конфликти и
високорискови зони1
Като признаваме, че рисковете от значителни неблагоприятни въздействия,
които могат да бъдат свързани с добива, търговията, обработката и износа на
полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони, и като
признаваме, че сме отговорни за спазването на правата на човека и не допринасяме
за конфликти, ние се ангажираме да приемем, разпространим широко и включим в
договори и/или споразумения с доставчиците следната политика относно отговорното
снабдяване с полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони,
която представлява обща база за чувствителни към конфликти практики на
снабдяване и осведоменост на доставчиците относно рисковете от мястото на добив
до крайния потребител. Ангажираме се да се въздържаме от всякакви действия,
които допринасят за финансирането на конфликти и поемаме ангажимент за
спазване на съответните резолюции за санкции на Организацията на обединените
нации или, когато е приложимо, националните закони, които прилагат тези
резолюции.

По отношение на сериозните злоупотреби, свързани с добива,
транспортирането или търговията с полезни изкопаеми:
1. При снабдяване от или извършване на дейност в засегнати от конфликти и
високорискови зони, ние няма да толерираме, нито ще извличаме печалба от,
допринасяме за, подпомагаме или улесняваме по какъвто и да е начин
възлагането от каквато и да е страна на:
i)

всякакви форми на изтезание, на жестоко, нечовешко и унизително
отношение;

ii)

всякакви форми на принудителен или задължителен труд, което означава
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работа или служба, изисквана от дадено лице под заплахата от наказание и
iii)

която това лице не е предложило да извърши доброволно;
7
най-тежките форми на детски труд;

6

iv) други груби нарушения и злоупотреби с правата на човека, като например
широко разпространено сексуално насилие;
v) военни престъпления или други тежки нарушения на международното
хуманитарно право, престъпления срещу човечеството или геноцид.

По отношение на управлението на риска от сериозни злоупотреби:
2. Ние незабавно ще преустановим временно или ще прекратим връзките си с
доставчици нагоре по веригата, за които установим, че съществува сериозен риск
да се снабдяват от, или да са свързани с каквато и да е страна, извършваща
сериозни злоупотреби, както е определено в параграф 1.

По отношение на пряката или непряка подкрепа на въоръжени
недържавни групи:8
3. Няма да толерираме никаква пряка или непряка подкрепа на въоръжени
недържавни групи чрез добива, транспортирането, продажбата, преработката или
износа на полезни изкопаеми. „Пряка или непряка подкрепа“ на въоръжени
недържавни групи чрез добива, транспортирането, продажбата, преработката и
износа на полезни изкопаеми включва, но не се ограничава до, набавяне на
полезни изкопаеми от, извършване на плащания до или осигуряване на логистична
помощ или оборудване по друг начин на въоръжени недържавни групи или техни
партньори, които:
i)

9

незаконно контролират мините

за

добив

на полезни

изкопаеми

или

контролират по друг начин транспортните маршрути, местата за търговия на
10

полезни изкопаеми и участниците нагоре по веригата на доставки; и/или

6 Настоящият Образец на политика относно веригата на доставки за отговорни
глобални вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти
и високорискови зони е предназначен да осигури обща база за всички участници
по цялата верига за доставки на полезни изкопаеми. Дружествата се насърчават
да включат образеца на политиката в своите съществуващи политики относно
корпоративна социална отговорност, устойчивост, или други алтернативни
еквивалентни политики.
7 Вж. Конвенция № 182 на МОТ относно най-тежките форми на детския труд (1999
г.).
8 За да идентифицират въоръжени недържавни групи, дружествата следва да се
позовават на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН.
9 „Партньори“ включва търговци, консолидатори, посредници и други лица във
веригата за доставки, които работят пряко с въоръжени групи с цел улесняване на
добива, търговията или обработката на полезни изкопаеми.
10 „Контрол“ на мини, транспортни маршрути, места за търговия на полезни
изкопаеми и участници нагоре по веригата на доставки означава i) надзор на
добива, включително чрез предоставяне на достъп до мини за добив на полезни
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ii)

налагат незаконен данък или събират насила

11

местата за достъп до обекти за добив

пари или полезни изкопаеми в
на полезни изкопаеми, по

транспортните маршрути или на местата за търговия на полезни изкопаеми;
и/или
iii)

налагат незаконен данък или изнудват посредници, дружества за износ или
международни търговци.

По отношение на управлението на риска от пряка или
непряка подкрепа на въоръжени недържавни групи:
4. Ние незабавно ще преустановим временно или ще прекратим връзките си с
доставчици нагоре по веригата, за които установим, че съществува сериозен риск
да се снабдяват от, или да са свързани с каквато и да е страна, предоставяща
пряка или непряка подкрепа на въоръжени недържавни групи, както е определено
в параграф 3.

По отношение на публични или частни охранителни структури:
5. Съгласяваме се да премахнем, в съответствие с параграф 10, пряката или непряка
подкрепа за публични или частни охранителни структури, които контролират
незаконно обекти за добив на полезни изкопаеми, транспортни маршрути и
участници нагоре по веригата на доставки; налагат незаконен данък или събират
насила пари или полезни изкопаеми в местата за достъп до обекти за добив на
полезни изкопаеми, по транспортните маршрути или на местата за търговия на
полезни изкопаеми; или налагат незаконен данък или изнудват посредници,
дружества за износ или международни търговци.

12

6. Признаваме, че ролята на публичните или частни охранителни структури в
обектите за добив на полезни изкопаеми и/или околните райони и/или по
протежението на транспортни маршрути следва

да бъде единствено

за

изкопаеми и/или координиране на продажбите надолу по веригата до
посредниците, дружествата за износ или международните търговци; ii) прибягване
до каквито и да е форми на принудителен или задължителен труд за добив,
транспортиране, търговия или продажба на полезни изкопаеми; или iii) действие в
качеството на директор или служител на дружества нагоре по веригата или мини,
или притежаване на права или други дялови участия по отношение на тези
дружества или мини.
11 „Събиране насила“ от рудници, транспортни маршрути, места за търговия на
полезни изкопаеми или дружества нагоре по веригата означава изискване под
заплаха от насилие или други наказания, и в случай, че лицето не е предложило
доброволно, на парични суми или полезни изкопаеми, често в замяна на
предоставяне на достъп с цел експлоатиране на обект за добив, достъп до
транспортни маршрути, или на транспортиране, закупуване или продажба на
полезни изкопаеми.
12 „Пряка или непряка подкрепа“ не се отнася до изисквани по закон форми на
подкрепа, включително законни данъци, такси и/или лицензионни възнаграждения,
които дружествата плащат на правителството на дадена държава, в която
развиват дейност (вж. параграф 13 по-долу относно оповестяване на такива
плащания).
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поддържане на върховенството на закона, включително опазване на правата на
човека, осигуряване на сигурност за миньорите, оборудването и съоръженията, и
защита на обекта за добив или транспортните маршрути от намеси в законния
добив и търговия.
7. Когато ние или което и да е дружество в нашата верига на доставки сключваме
договор с публични или частни охранителни структури, ние поемаме ангажимент
или ще изискваме от тези охранителни структури да бъдат ангажирани в
съответствие с доброволните принципи за сигурност и правата на човека. Поспециално, ние ще подкрепим или ще предприемем стъпки за приемането на
политики за наблюдение, за да гарантираме, че отделни лица или единици от
охранителните структури, за които е известно, че са отговорни за груби нарушения
на правата на човека, няма да бъдат наети.
8. Ние ще подкрепяме усилията или ще предприемем мерки за работа с централни
или местни органи, международни организации и организации на гражданското
общество, които да допринесат за намирането на работещи решения за това как
могат да бъдат подобрени прозрачността, пропорционалността и отчетността при
плащанията, направени до публичните охранителни структури за предоставянето
на услуги в областта на сигурността.
9. Ние ще подкрепяме усилията или ще предприемем мерки за работа с местни
органи, международни организации и организации на гражданското общество, за
да се избегне или сведе до минимум излагането на уязвими групи, по-специално,
миньорите, занимаващи се с ръчен добив - когато полезните изкопаеми във
веригата на доставки се добиват чрез непромишлена или дребномащабна
миннодобивна дейност, на неблагоприятни въздействия, свързани с присъствието
на охранителните структури (публични или частни) на обекти за добив на полезни
изкопаеми.

По отношение на управлението на риска при публични или частни
охранителни структури:
10. В съответствие със специфичната позиция на дружеството във веригата на
доставки, ние незабавно ще разработим, приемем и приложим план за
управление на риска с доставчиците нагоре по веригата и други заинтересовани
лица, за да предотвратим или смекчим риска от пряка или непряка подкрепа на
публични или частни охранителни структури, както е определено в параграф 5,
при които установим, че съществува сериозен риск. В тези случаи, след
неуспешни опити за смекчаване, ние ще преустановим временно или ще
прекратим връзките си с доставчици нагоре по веригата в рамките на шест
месеца, считано от приемането на плана за управление на риска.

13

Където

13 Както е посочено в стъпка 3 (Г) от приложение I, дружествата следва да извършват
допълнителна оценка на риска за онези рискове, които изискват смекчаване след
приемането на плана за управление на риска. Ако в срок от шест месеца, считано
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откриваме сериозен риск от дейности, несъвместими с параграфи 8 и 9, ще
реагираме по подобен начин.

По отношение на подкупите и измамното деклариране на произхода
на полезните изкопаеми:
11. Ние няма да предлагаме, обещаваме, даваме или изискваме каквито и да е
подкупи и ще се противопоставяме на предложения за подкупи за скриване или
прикриване на произхода на полезните изкопаеми, с цел измамно деклариране на
данъци, такси и лицензионни възнаграждения, изплащани на правителствата за
целите на добива, търговията, преработката, транспортирането и износа на
полезни изкопаеми.

14

По отношение на изпирането на пари:
12. Ние ще подкрепяме усилията или ще предприемем мерки, за да съдействаме за
ефективното премахване на изпирането на пари, когато откриваме сериозен риск
от изпиране на пари, произтичащо от или свързано с добива, търговията,
преработката, транспортирането или износа на полезни изкопаеми, придобити
чрез незаконно данъчно облагане или насилствено събиране на полезни
изкопаеми в местата за достъп до обекти за добив на полезни изкопаеми, по
транспортните маршрути или на местата, където полезни изкопаеми се търгуват
от доставчици нагоре по веригата.

Относно плащането на данъци, такси и лицензионни
възнаграждения, дължими на правителствата:
13. Ние ще гарантираме, че всички данъци, такси и лицензионни възнаграждения,
свързани с добива, търговията и износа на полезни изкопаеми от засегнати от
конфликти и високорискови зони, се изплащат на правителствата и, в
съответствие с позицията на дружеството във веригата на доставки, ние поемаме
задължение за оповестяване на такива плащания в съответствие с принципите,
изложени в рамките на Инициативата за прозрачност на добивната промишленост
(ИПДП).

от приемането на плана за управление на риска, не е налице значително
измеримо подобрение по отношение на предотвратяването или смекчаването на
риска от пряка или непряка подкрепа на публични или частни охранителни
структури, както е посочено в параграф 5, дружествата следва да преустановят
временно или да прекратят връзките си с доставчика за срок от поне три месеца.
Временното преустановяване може да бъде придружено от преработен план за
управление на риска, който посочва целите за постепенно подобрение, които
следва да бъдат изпълнени, преди да се възобновят търговските отношения.
14 Вж. Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в
международните търговски сделки (1997 г.); и Конвенцията на Организацията на
обединените нации срещу корупцията (2004 г.).
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По отношение на управлението на риска от подкупи и измамно
деклариране на произхода на полезните изкопаеми, пране на пари и
плащане на данъци, такси и лицензионни възнаграждения на
правителствата:
14. В съответствие със специфичната позиция на дружеството във веригата на
доставка, ние се ангажираме да работим заедно с доставчиците, местните или
централни правителствени органи, международните организации, гражданското
общество и засегнатите трети страни, когато е целесъобразно, за да подобрим и
проследяваме резултатите с цел предотвратяване или смекчаване на рисковете
от неблагоприятни въздействия чрез измерими стъпки, предприети в разумни
срокове. След неуспешни опити за смекчаване, ние ще преустановим временно
или ще прекратим връзките си с доставчици нагоре по веригата.

15

15 Както е посочено в стъпка 3 (Г) от приложение I, дружествата следва да
извършват допълнителна оценка на риска за онези рискове, които изискват
смекчаване след приемането на плана за управление на риска. Ако в срок от шест
месеца, считано от приемането на плана за управление на риска, не е налице
значително измеримо подобрение по отношение на предотвратяването или
смекчаването на рисковете от подкупи и измамно деклариране на произхода на
полезните изкопаеми, пране на пари и плащане на данъци, такси и лицензионни
възнаграждения на правителствата, дружествата следва да преустановят
временно или да прекратят връзките си с доставчика за срок от поне три месеца.
Временното преустановяване може да бъде придружено от преработен план за
управление на риска, който посочва целите за постепенно подобрение, които
следва да бъдат изпълнени, преди да се възобновят търговските отношения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Предложени мерки за смекчаване на риска и
показатели за измерване на подобренията

ПОЛИТИКА ЗА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ — СИГУРНОСТ
И СВЪРЗАНИ ВЪПРОСИ
СМЕКЧАВАНЕ НА РИСКА:
Следните предложени мерки за смекчаване на риска могат да бъдат
приложени от дружествата нагоре по веригата, самостоятелно или чрез
асоциации, групи за съвместна оценка или други подходящи средства за
предприемане на следните действия:
• известяване

на

съответните

централни

държавни

органи

(напр.

Министерство на минното дело) за практиките на експлоатация и
злоупотреби в рамките на веригата за доставки;
• в областите, в които полезните изкопаеми са незаконно облагани или
събирани насила, следва да се предприемат незабавни мерки, за да се
гарантира, че посредниците нагоре по веригата и консолидаторите
оповестяват надолу по веригата или публично плащанията, направени до
публични или частни охранителни структури за предоставянето на услуги в
областта на сигурността;
• работа с посредници и консолидатори, за да се подпомогне изграждането на
техния капацитет за документиране на поведението на охраната и
плащанията към охранителните структури;
• когато се извършва снабдяване от области на непромишлена или
дребномащабна

минна

дейност

(„ASM“),

следва

да

се

подкрепя

регламентирането на договореностите по отношение на сигурността между
ASM общностите, местните правителствени органи и публичните или
частните охранителни структури, в сътрудничество с гражданското общество
и международните организации, според случая, за да се гарантира, че
всички плащания са направени свободно и са пропорционални на
предоставените услуги, и да се изяснят правилата за работа в съответствие
с доброволните принципи за сигурност и правата на човека, Кодекса на ООН
за поведение на служителите на правоприлагащите органи и Основните
принципи на ООН за употреба на сила и огнестрелно оръжие от
правоприлагащите органи;
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ПОЛИТИКА ЗА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ – СИГУРНОСТ
И СВЪРЗАНИ ВЪПРОСИ (продължение)
• подкрепа за създаването на общностни форуми за споделяне и обмен на
информация;
• подкрепа за създаването на доверителен фонд или друг подобен фонд,
когато е уместно, чрез който на охранителните структури се плаща за
техните услуги;
• изграждане на партньорство с международни организации или организации
на гражданското общество, когато е уместно, за да се подпомогне
изграждането на капацитет на охранителните структури в съответствие с
доброволните принципи за сигурност и правата на човека, за обекти за
добив на полезни изкопаеми, и Кодекса на ООН за поведение на
служителите на правоприлагащите органи или Основните принципи на ООН
за употреба на сила и огнестрелно оръжие от правоприлагащите органи.
За допълнителни насоки вж. Многостранна агенция за гарантиране на
инвестициите, Доброволни принципи за сигурност и правата на човека:
Инструментариум за големи обекти (2008 г.); Международен комитет на
Червения кръст - Ресурси за обучение на въоръжени полицаи и служители по
сигурността; и Международен кодекс за поведение на частните доставчици
на услуги в областта на сигурността (2010 г.).
ПРЕПОРЪЧАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОДОБРЕНИЯТА: Вж.
например Глобалната инициатива за отчитане, Набор от протоколи с
показатели: Правата на човека, Притурка за сектора по минно дело и метали
(версия 3.0), показател HR8: “Процент на персонал по сигурността, обучен
по отношение на политиките или процедурите на организацията,отнасящи
се до аспекти на правата на човека, които са свързани с дейността”. За поподробно описание на показателите вижте забележките, включени в коментара
към показателя. За насоки относно докладването на показатели и събирането
на съответната информация, включително по отношение на рисковете за
общностите и жените, вж. Глобална инициатива за отчитане (ГИО), Насоки за
отчитане на устойчивото развитие и Притурката на ГИО за сектора по минно
дело и метали (версия 3.0).
По отношение на полезните изкопаеми, произхождащи от мини или
пренасяни по транспортни маршрути, по които присъстват охранителни
структури, процентът полезни изкопаеми или пари, на базата на необобщена
разбивка по партиди, които са незаконно облагани или събирани насила от
участниците нагоре по веригата от страна на публични или частни
охранителни структури; естеството и вида на плащанията към публични
или частни охранителни дружества, включително естеството и вида на
всякакви договорености за предоставяне на услуги по сигурността и
плащания.
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ПОЛИТИКА ЗА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ — СИГУРНОСТ И
ИЗЛАГАНЕ НА МИНЬОРИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С РЪЧЕН ДОБИВ,
НА НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
СМЕКЧАВАНЕ НА РИСКА:
При снабдяване от области на непромишлена минна дейност, следните
предложени мерки за смекчаване на риска могат да бъдат приложени от
дружествата нагоре по веригата, самостоятелно или чрез асоциации, групи за
съвместна оценка или други подходящи средства за предприемане на
следните действия:
• свеждане до минимум на риска от излагане на миньори, занимаващи се с
ръчен добив, на неправомерни практики, чрез предоставяне на подкрепа за
усилията

на

правителствата

на

приемащите

държави

да

повишат

постепенно професионализма и регламентирането на непромишления
сектор посредством създаването на кооперации, асоциации или други
членски структури.
За допълнителни насоки относно това как да се извърши това смекчаване
на риска, вж. Съвет за отговорна бижутерска практика Стандартно
ръководство,

„Кодекс

на

практиките

(COP)

2.14

Непромишлена

или

дребномащабна минна дейност“, включително „подпомагане на по-широката
общност чрез снабдяване на възможно най-голям брой стоки и услуги на
местно ниво; премахване на детския труд като условие за участие в
общността; подобряване на условията за жените в ASM общности чрез
програми за равнопоставеност на половете и овластяване на жените.“
ПРЕПОРЪЧАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОДОБРЕНИЯТА: Вж.
например Глобалната инициатива за отчитане, Набор от протоколи с
показатели: Общество, Притурка за сектора по минно дело и метали (версия
3.0),

показател

MM8:

„Брой

(и

процент)

на

[...]

местата,

където

непромишлена или дребномащабна минна дейност (ASM) се извършва на или
в близост до обекта; съответните рискове и действията, предприети за
управление и смекчаване на тези рискове.“ За по-подробно описание на
показателите вижте забележките, включени в коментара към показателя. За
насоки относно докладването на показатели и събирането на съответната
информация, включително относно рисковете за общностите и жените, вж.
Глобална инициатива за отчитане (ГИО), Насоки за отчитане на устойчивото
развитие и Притурка за сектора по минно дело и метали (версия 3.0).
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ПОЛИТИКА ЗА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ — ПОДКУПИ И
ИЗМАМНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРОИЗХОДА НА ПОЛЕЗНИТЕ
ИЗКОПАЕМИ
СМЕКЧАВАНЕ НА РИСКА:
Дружества нагоре по веригата могат да си сътрудничат чрез асоциации,
екипи за оценка или други подходящи средства за изграждане на капацитета
на доставчиците, по-специално на МСП, да извършват надлежна проверка за
отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти
и високорискови зони.
ПРЕПОРЪЧАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОДОБРЕНИЯТА:
Показателите за подобренията следва да са базирани на процесите,
съдържащи се в Насоките. Например, показателите могат да включват
информацията,

оповестявана

надолу

по

веригата;

естеството

на

веригата на проследяване или наличната система за прозрачност на
веригата на доставки; естеството и формата на оценките на риска и
управлението на веригата на доставки, по-специално с цел да се провери
информацията, генерирана от системите за проследяване и прозрачност;
участието на дружеството в обучения за изграждане на капацитет и/или
други промишлени инициативи по отношение на надлежната проверка на
веригата на доставки.

ПОЛИТИКА ЗА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ —
СМЕКЧАВАНЕ НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ:
Следните предложени мерки за смекчаване на риска могат да бъдат
приложени от дружествата нагоре по веригата, самостоятелно или чрез
асоциации, групи за съвместна оценка или други подходящи средства за
предприемане на следните действия:
• разработване на „червени флагове" за доставчика, клиента и трансакцията, с
цел откриване на подозрително поведение и дейности;
• идентифициране и потвърждаване на самоличността на всички доставчици,
бизнес партньори и клиенти;
• докладване на подозрително престъпно поведение на местни, национални,
регионални и международни правоприлагащи агенции.
За допълнителни насоки, вж. Специална група за финансови действия,
Ръководство за основан на риска подход за борба с изпирането на пари и
финансирането на тероризма.
ПРЕПОРЪЧАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОДОБРЕНИЯТА:
Показателите за подобренията следва да са базирани на процесите,
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съдържащи се в Насоките. Например, потенциални показатели могат да
включват

политиката

за

веригата

на

доставки;

информацията,

оповестявана надолу по веригата, естеството на наличната система за
проследяване или прозрачност на веригата на доставки; естеството и
формата на оценките на риска и управлението на веригата на доставки,
по-специално с цел да се провери информацията, генерирана от системите
за проследяване и прозрачност; участието на дружеството в обучения за
изграждане

на

капацитет

и/или

други

промишлени

инициативи

по

отношение на надлежната проверка на веригата на доставки.

ПОЛИТИКА ЗА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ — ПРОЗРАЧНОСТ НА
ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЛИЦЕНЗИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ,
ИЗПЛАЩАНИ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА
СМЕКЧАВАНЕ НА РИСКА:
Следните предложени мерки за смекчаване на риска могат да бъдат
приложени от дружествата нагоре по веригата, самостоятелно или чрез
асоциации, екипи за оценка или други подходящи средства за предприемане
на следните действия:
• подпомагане на изпълнението на Инициативата за прозрачност на
добивната промишленост;
• подкрепа за публичното оповестяване, на необобщена база, на цялата
информация за данъци, такси и лицензионни възнаграждения, които се
изплащат на правителствата за целите на добива, търговията и износа на
полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони;
• информиране на съответните местни и централни правителствени агенции
за потенциални слабости при събирането и контрола на приходите;
• подкрепа за обученията за изграждане на капацитета на тези агенции за
ефективно изпълнение на техните задължения.
За насоки относно това, как предприятията могат да подкрепят ИПДП, вж.
http://eiti.org/document/ businessguide.
ПРЕПОРЪЧАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОДОБРЕНИЯТА: Вж.
например Глобалната инициатива за отчитане, Набор от протоколи с
показатели: Икономически, Притурка за сектора по минно дело и метали
(версия 3.0), показател EC1: „Генерирана и разпределена пряка икономическа
стойност, включително приходи, оперативни разходи, възнаграждения за
служителите, дарения и други обществени инвестиции, неразпределена
печалба и плащания към доставчиците на капитал и правителствата”. За
по-подробно описание на показателите вижте забележките, включени в
коментара към показателя. За насоки относно докладването на показатели и
събирането на съответната информация, вж. Глобална инициатива за
отчитане, Насоки за отчитане на устойчивото развитие и Притурка за сектора
по минно дело и метали (версия 3.0).
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Насоки на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за
доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и
високорискови зони © ОИСР, 2013 г.

Допълнителни указания за калай,
тантал и волфрам
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Обхват и определения
Настоящият документ предоставя конкретни указания относно надлежната
проверка на веригата за доставки на калай, тантал и волфрам (наричани по-нататък
„полезни изкопаеми") от засегнати от конфликти или високорискови зони в
зависимост от различните позиции във веригата за доставки на полезни изкопаеми. В
него се прави разлика между ролите на и съответните препоръки за надлежна
проверка, адресирани до дружествата нагоре и надолу по веригата на доставки.
За целите на настоящия документ, „нагоре по веригата“ означава веригата за
доставки на полезни изкопаеми от мината до топилните предприятия/заводите за
рафиниране. „Дружествата нагоре по веригата“ включват миньори (непромишлени и
дребномащабни или широкомащабни производители),

16

местни търговци или

износители от държавата по произход на полезните изкопаеми, международни
търговци на концентрати, преработватели на полезни изкопаеми и топилни
предприятия/заводи за рафиниране. Насоките на ОИСР по надлежната проверка за
отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти
и високорискови зони и настоящият документ с допълнителни указания за калай,
тантал и волфрам (наричани по-долу „Насоки“), препоръчват, наред с другото, на
тези дружества да създадат система за вътрешен контрол на притежаваните от тях
полезни изкопаеми (за проследяване) и да създадат екипи за оценка по места, които
могат да бъдат сформирани съвместно по линия на сътрудничеството между
дружества нагоре по веригата, като същевременно запазват индивидуалната си
отговорност, за генериране и разпространение на проверима, надеждна и актуална
информация

относно

качествените

обстоятелства

на

добива,

търговията,

преработката и износа на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и
високорискови зони. Настоящите Насоки призовават тези дружества нагоре по
веригата да предоставят резултатите от оценките на риска на техните купувачи
надолу по веригата и да възложат одита на практиките за надлежна проверка на
топилните предприятия/заводите за рафиниране на независими трети страни,
включително посредством институционализиран механизъм.

16 „Дружествата нагоре по веригата“ включват предприятия, извършващи
непромишлено или дребномащабно производство, а не отделни лица или
неформални работни групи от миньори, занимаващи се с ръчен добив.
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„Надолу по веригата“ означава веригата за доставки на полезни изкопаеми от
топилните

предприятия/заводите

за

рафиниране

до

търговците

на

дребно.

„Дружествата надолу по веригата“ включват търговци и борси на метали,
производители на компоненти, продуктови производители, производители на
оригинално оборудване (OEM) и търговци на дребно. Насоките препоръчват, наред с
другото, дружествата надолу по веригата да определят, полагайки всички възможни
усилия,

и

да

прегледат

процеса

на

надлежна

проверка

на

топилните

предприятия/заводите за рафиниране в тяхната верига на доставки, и да преценят
дали те се придържат към мерките за надлежна проверка, изложени в настоящите
Насоки. Дружествата надолу по веригата могат да участват в схеми, обхващащи
целия сектор, които оценяват спазването на настоящите Насоки от топилните
предприятия/заводите за рафиниране и могат да използват информацията, която
тези схеми предоставят, с цел да им помогнат да изпълнят препоръките от
настоящите Насоки.
Това разграничение отразява факта, че вътрешните механизми за контрол,
които са основани на проследяване на притежаваните от дружеството полезни
изкопаеми, като цяло са неприложими след етапа на претопяване, тъй като
рафинираните метали навлизат на потребителския пазар под формата на малки
части от различните компоненти в крайните продукти. Поради тези трудности от
практическо естество, дружествата надолу по веригата следва да създадат вътрешен
механизъм за контрол на техните непосредствени доставчици и могат да
координират усилията си чрез отраслови инициативи за изграждане на въздействие
върху под-доставчиците, преодоляване на практическите предизвикателства и
ефективно изпълнение на препоръките за надлежна проверка, съдържащи се в
настоящите Насоки.

„Червени флагове", задействащи прилагането на документа с
допълнителни указания
Настоящите Насоки се прилагат за участници, които действат в засегната от
конфликти и високорискова зона, или евентуално доставят или използват калай
(каситерит), тантал (танталит) или волфрам (волфрамит), или техните претопени
производни, от засегната от конфликти и високорискова зона. Дружествата следва
предварително да преразгледат своите практики на снабдяване с полезни изкопаеми
или метали, за да определят дали Насоките са приложими за тях. Посочените подолу „червени флагове" следва да задействат стандартите и процедурите за
надлежна проверка, съдържащи се в настоящите Насоки.

Опасни райони („червени флагове") на произход и транзитно
преминаване на полезните изкопаеми:
Полезните изкопаеми произхождат от или са транспортирани през
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засегната от конфликти или високорискова зона.

17

За полезните изкопаеми се твърди, че са с произход от държава, за която
е известно, че има ограничени запаси, вероятни ресурси или очаквани
равнища на производство на въпросните полезни изкопаеми (т.е.
декларираните количества полезни изкопаеми от тази държава не
отговарят на информацията за нейните запаси или очакваните нива на
производство).
Твърди се, че полезните изкопаеми произхождат от държава, през която е
известно, че има транзитно преминаване на полезни изкопаеми от
засегнати от конфликти и високорискови зони.

17 Вж. Насоки за определения и показатели за засегнати от конфликти и
високорискови зони.
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„Червени флагове“ за доставчици:
Доставчиците на дружеството или други известни дружества нагоре по
веригата са акционери или имат други дялови участия в дружества, които
доставят полезни изкопаеми от или осъществяват дейност в един от
горепосочените опасни райони на произход и транзитно преминаване на
полезните изкопаеми.
За доставчиците на дружеството или други известни дружества нагоре
по веригата е известно, че са се снабдявали с полезни изкопаеми от
опасен район на произход и транзитно преминаване на полезни изкопаеми през
последните 12 месеца.
Ако дадено дружество във веригата на доставки не е в състояние да определи
дали дружеството разполага с полезни изкопаеми, които произхождат от „опасен
район на произход и транзитно преминаване на полезни изкопаеми“, то следва да
пристъпи към стъпка 1 от Насоките.
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СТЪПКА 1: СЪЗДАВАНЕ НА НАДЕЖДНИ СИСТЕМИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
ЦЕЛ: Да се гарантира, че съществуващите системи за надлежна проверка и
управление в дружествата вземат под внимание рисковете, свързани с полезни
изкопаеми от засегнати от конфликти или високорискови зони.

А. Приемане на и ангажираност с политика за веригата на
доставки на полезни изкопаеми с произход от засегнати от
конфликти и високорискови зони. За всички дружества във веригата
на доставки, тази политика следва да включва:
1. Ангажимент по отношение на политиката, определящ принципи за обща база за
добива, транспортирането, преработката, търговията, обработката, претопяването
и легирането, и износа на полезни изкопаеми, спрямо която дружеството ще се
оцени и ще оцени дейностите и взаимоотношенията на доставчиците. Тази
политика следва да бъде в съответствие със стандартите, заложени в образеца на
политика относно веригата на доставки в приложение II.
2. Ясен и последователен процес на управление, за да се гарантира, че рисковете се
управляват по подходящ начин. Дружеството следва да се ангажира със стъпките
и препоръките за надлежна проверка, описани за различните равнища, установени
в настоящите Насоки.

Б. Структуриране на системите за вътрешно управление по
начин, който да подкрепя надлежната проверка на веригата
на доставки. Дружествата във веригата на доставки следва да:
1. Възлагат правомощия и отговорности на висшия персонал с необходимите умения,
знания и опит по отношение на надзора на процеса за надлежна проверка на
веригата на доставки.
2. Гарантират наличността на ресурсите, които са необходими за подпомагане на
функционирането и наблюдението на тези процеси.

18

3. Създадат организационна структура и комуникационни процеси, които ще
гарантират, че важната информация, включително политиката на дружеството,
достига до съответните служители и доставчици.
4. Осигурят вътрешна отчетност по отношение на изпълнението на процеса за
надлежна проверка на веригата на доставки.

В. Създаване на система за контрол и прозрачност на
веригата за доставки на полезни изкопаеми.
В.
1. СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ – за местни износители на
полезни изкопаеми
1. Съберете

19

и оповестете следната информация пред непосредствени купувачи

18 Член 4, параграф 1, буква г), ISO 9001:2008.
19 Надлежната проверка е непрекъснат, проактивен и последващ процес, и поради
това информацията може да се събира и натрупва постепенно, като качеството ѝ
се подобрява непрекъснато чрез различни стъпки в Насоките, включително чрез
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надолу по веригата, които след това ще я предадат надолу по веригата на
доставки, и пред всеки институционализиран механизъм, регионален или
глобален, след като бъде въведен с цел да събира и обработва информация
относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони:
а) всички

данъци,

такси

и

лицензионни

възнаграждения,

изплащани

на

правителството за целите на добива, търговията, транспортирането и износа на
полезни изкопаеми;
б) всички други плащания, извършени към държавни служители и за целите на
добива, търговията, транспортирането и износа на полезни изкопаеми;
в) всички данъци и други плащания, извършени към публични или частни
охранителни структури или други въоръжени групи, във всички точки от
веригата на доставка след добива;
г) собствеността (включително право на собственост) и корпоративната структура
на

износителя,

включително

имената

на

корпоративните

служители

и

директори; бизнес, правителствена, политическа или военна принадлежност на
дружеството и служителите;
д) мината на произход на полезните изкопаеми;
е) количество, дати и добивен метод (непромишлена и дребномащабна или
широкомащабна минна дейност);
ж) местата, на които полезните изкопаеми се консолидират, търгуват, обработват
или преработват;
з) идентификация на всички посредници, консолидатори или други участници
нагоре по веригата на доставки;
и) транспортни маршрути.

В.
2. СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ – За международни търговци на
концентрати и преработватели на полезни изкопаеми
1. Включете горните изисквания за оповестяване в търговски договори с местни
износители.

20

2. Съберете и оповестете следната информация пред непосредствени купувачи
надолу по веригата и пред всеки институционализиран механизъм, регионален или
глобален, след като бъде въведен с цел да събира и обработва информация
относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони:

комуникация с доставчика [като например чрез договорни разпоредби или други
процеси, описани в стъпка 1 (В) и стъпка 1 (Г)], чрез установена система за
проследяване или прозрачност [вж. стъпка 1 (В.4)], и чрез оценка на риска [вж.
стъпка 2 (I) и допълнение: Насочваща бележка за оценка на риска на дружество
нагоре по веригата].
20 Международните търговци на концентрати отговарят за получаването и
запазването на информацията, изисквана от местните износители, независимо
дали износителите спазват горните препоръки.
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а) всички документи за износ, внос и реекспорт, включително данни за всички
плащания, направени за целите на износа, вноса и реекспорта, както и всички
данъци и всякакви други плащания, извършени към публични или частни
охранителни структури или други въоръжени групи;
б) идентификация на всички непосредствени доставчици (местни износители);
в) цялата информация, предоставена от местния износител.

В.
3.
СПЕЦИФИЧНИ
ПРЕПОРЪКИ
предприятия/заводи за рафиниране:

–

За

топилни

1. Включете горните изисквания за оповестяване в търговски договори, сключени с
международни търговци на концентрати, преработватели на полезни изкопаеми и
местни износители.

21

2. Пазете информацията, генерирана от системата за проследимост, която е
посочена по-долу, за период от най-малко пет години,

22

за предпочитане в

компютърна база данни, и я предоставете на разположение на купувачите надолу
по веригата и на всеки институционализиран механизъм, регионален или глобален,
след като бъде въведен с цел да събира и обработва информация относно
полезните изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони.

В.
4. СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ – За всички дружества нагоре по
веригата:
1. Въведете система за надзор и/или проследяване, която генерира следните данни в
необобщен вид за полезни изкопаеми от „опасен район на произход и транзитно
преминаване

на

полезни

изкопаеми“,

за

предпочитане,

подкрепени

от

документация: мина на произход на полезните изкопаеми; количества и дати на
добив; места, на които полезните изкопаемите се уплътняват, търгуват или
обработват; всички данъци, такси, лицензионни възнаграждения или други
плащания, извършени към държавни служители за целите на добива, търговията,
транспортирането и износа на полезни изкопаеми; всички данъци и други
плащания, извършени към публични или частни охранителни структури или други
въоръжени групи; идентификация на всички участници нагоре във веригата на
доставки; транспортни маршрути.

23

2. Предоставете цялата информация, получена и запазена в съответствие със
стандартите и процедурите за надлежна проверка, съдържащи се в настоящите

21 Топилното предприятие/заводът за рафиниране отговаря за получаването и
запазването на информацията, изисквана от международните търговци на
концентрати и местните износители, независимо дали те спазват горните
препоръки.
22 Вж. Препоръка 10 на FATF. Вж. също приложение II, Схема за сертифициране в
рамките на Кимбърлийския процес и Московската декларация в рамките на
Кимбърлийския процес.
23 Вж. Инициатива за веригата на доставки на ITRI (iTSCi).
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Насоки, на разположение на купувачите надолу по веригата и одиторите, както и
на всеки институционализиран механизъм, регионален или глобален, след като
бъде въведен с цел да събира и обработва информация относно полезните
изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони.
3. Избягвайте, когато това е възможно, разплащания в брой и се уверете, че всички
неизбежни покупки на полезни изкопаеми, които трябва да бъдат направени в
брой, са придружени от контролируеми документи и за предпочитане преминават
чрез официални банки.

24

4. Подкрепете прилагането на принципите и критериите, установени в Инициативата
за прозрачност на миннодобивната промишленост (ИПДП).

25 26

В.5. СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ – За всички дружества надолу по
веригата:
1. Въведете система за прозрачност на веригата на доставки, която позволява
идентифицирането на топилните предприятия/заводите за рафиниране по
веригата на доставки на полезни изкопаеми на дружеството, чрез която следва да
бъде получена следната информация относно веригата за доставки на полезни
изкопаеми от „опасни райони на произход и транзитно преминаване на полезни
изкопаеми“: идентификация на всички държави на произход, транспортиране и
транзитно преминаване на полезните изкопаеми във веригите на доставки на всяко
топилно предприятие/завод за рафиниране. Дружества, които поради своите
размери или други фактори, могат да се затруднят при идентифицирането на
участници нагоре по веригата от техните преки доставчици, могат да работят и да
си сътрудничат активно с представители на сектора, с които имат общи
доставчици, или с дружества надолу по веригата, с които имат бизнес
взаимоотношения, за да установят кои топилни предприятия са във веригата на
доставки.
2. Поддържайте съответните данни за период от най-малко пет години, за
предпочитане в компютърна база данни.
3. Подкрепете разширяването на цифровите системи за обмен на информация за
11

доставчици , така че да включват топилни предприятия/заводи за рафиниране, и
адаптирайте системите за оценка на надлежната проверка, извършвана от
доставчиците във веригата за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от
конфликти и високорискови зони, като използвате критериите и процедурата,

24 Финансовите институции се насърчават да се позовават на настоящите Насоки и
допълнителните условия към тях при извършването на комплексна проверка на
клиента за целите на предоставяне на техните услуги и да отразят тяхното
спазване на настоящите Насоки в процеса на вземане на решения.
25 За информация относно ИПДП, вж. http://eiti.org/. За насоки относно това, как
предприятията могат да подкрепят ИПДП, вж.
http://eiti.org/document/businessguide.
26 Вж. например цифровите информационни системи за доставчици като E.TASC.
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препоръчани в настоящите Насоки, при спазване на търговската тайна и други
проблеми на конкуренцията.

27

Г. Засилване на ангажираността на дружеството по отношение
на доставчиците. Дружествата във веригата на доставки следва да
гарантират, че доставчиците се ангажират с политика за веригата на доставки в
съответствие с приложение II и процедурите за надлежна проверка в настоящите
Насоки. За тази цел, дружеството следва да:
1. Установи, когато е възможно, дългосрочни взаимоотношения с доставчиците, а не
краткосрочни

или

еднократни

договори,

за

да

изгради

влияние

върху

доставчиците.
2. Обяви на доставчиците своите очаквания за отговорни вериги за доставки на
полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони, и включи
политиката за веригата на доставки и процедурите за надлежна проверка,
посочени в настоящите Насоки, в търговските договори и/или писмените
споразумения с доставчиците, които могат да се приложат и наблюдават,

28

включително, ако се счете за необходимо, правото да извършва внезапни
проверки на място на доставчиците и да има достъп до тяхната документация.
3. Обмисли начини за подкрепа на изграждането на способности за подобряване на
резултатите от дейността на доставчиците и спазване на политиката за веригата
на доставки на дружеството.
4. Се

ангажира

с

29

разработването

на

измерими

планове

за

подобрения

с

доставчиците, с участието на, ако е необходимо и когато е уместно, местните и
централните правителства, международни организации и гражданското общество
когато се цели смекчаване на риска.

30

Д. Създаване на механизъм за подаване на оплаквания на
равнището на дружеството. В зависимост от тяхната позиция във
веригата за доставки, дружествата могат да:
1. Разработят механизъм, позволяващ на всяко заинтересовано лице (засегнати лица
или лицата, подаващи сигнали за нередности) да изрази загриженост относно
обстоятелствата, свързани с добива, търговията, преработката и износа на

27 Търговската тайна и другите проблеми на конкуренцията означават ценова
информация и взаимоотношения с доставчика, без това да засяга възникващи в
последствие тълкувания. Цялата информация ще бъде оповестена пред всеки
институционализиран механизъм, регионален или глобален, след като бъде
въведен с цел да събира и обработва информация относно полезните изкопаеми
от засегнати от конфликти и високорискови зони.
28 Вж. стъпки 2-5 за информация относно наблюдението на доставчиците и
управлението в случаи на неизпълнение.
29 Вж. стъпка 3, „Смекчаване на риска“.
30 Вж. стъпка 3, „Смекчаване на риска“.
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полезни изкопаеми в засегната от конфликти и високорискова зона. Това ще
позволи на дружеството да бъде предупредено за рисковете в неговата верига на
доставки, както и за допълнителни проблеми според оценките на фактите и
рисковете на дружеството.
2. Предоставят подобен механизъм пряко или чрез съвместно сътрудничество с
други дружества или организации, или чрез улесняване на прибягването до
услугите на външен експерт или орган (например омбудсман).

СТЪПКА 2: УСТАНОВЯВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ВЪВ
ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ
ЦЕЛ: Да се установят и оценят рисковете относно обстоятелства, свързани с добива,
търговията, преработката и износа на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и
високорискови зони.

I. ДРУЖЕСТВА НАГОРЕ ПО ВЕРИГАТА
От дружествата нагоре по веригата се очаква да изяснят последователността и
обстоятелствата, свързани с добива, търговията, преработката и износа на полезни
изкопаеми, и да установят и преценят риска, като оценят тези обстоятелства спрямо
образеца на политика за веригата на доставки на полезни изкопаеми от засегнати от
конфликти и високорискови зони в приложение II. Дружествата нагоре по веригата
могат да си сътрудничат, за да изпълнят препоръките в настоящия раздел чрез
съвместни инициативи. Дружествата обаче запазват личната си отговорност за
тяхната надлежна проверка и следва да гарантират, че при всички съвместни
работи

се

вземат

надлежно

под

внимание

обстоятелствата,

които

са

специфични за конкретното дружество.

А. Определяне на обхвата на оценката на риска на веригата за
доставки на полезни изкопаеми. Топилните предприятия/заводите за
рафиниране, международните търговци на концентрати и преработвателите на
полезни изкопаеми следва да прегледат информацията, получена в стъпка 1, с
цел да наредят оценки на риска за онези полезни изкопаеми и доставчици, които
са задействани от „опасните райони на произход и транзитно преминаване на
полезни изкопаеми" и „червените флагове за доставчици“, както са посочени във
въведението.

Б. Карта на фактическите обстоятелства по отношение на
веригата(ите) на доставки на дружеството, в процес на
изготвяне и планирана. Дружествата нагоре по веригата следва да
направят оценка на контекста на засегнати от конфликти и високорискови зони; да
изяснят

последователността,

доставчици

нагоре

по

дейността

веригата;

и

да

и

взаимоотношенията
определят

на

всички

местоположенията

и

качествените условия на добива, търговията, преработката и износа на полезното
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изкопаемо.

Дружествата

нагоре

по

веригата

следва

да

разчитат

на

информацията, събрана и запазена в стъпка 1, и следва да събират и поддържат
актуална информация по места, за да изготвят карта на веригата на доставки и да
оценят ефективно риска. Вж. Допълнението: Насочваща бележка за оценка на
риска на дружество нагоре по веригата, която съдържа насоки за създаване на
екипи за оценка на място (наричани по-нататък „екипи за оценка“) и включва
препоръчителен списък с въпроси за разглеждане. Екипите за оценка могат да
бъдат съвместно създадени от дружества нагоре по веригата, които извършват
дейност във или се снабдяват от засегнати от конфликти или високорискови зони.
Дружествата нагоре по веригата ще продължат да са лично отговорни за
спазването на които и да е от препоръките, направени от екипите за оценка, както
и за това да действат по тях.

В. Оценка на рисковете във веригата на доставки.

Дружеството

следва да преценява фактическите обстоятелства, свързани с веригата на
доставки, спрямо образеца на политика за веригата на доставки, въз основа на
качествени параметри, за да определи рисковете във веригата на доставки:
1. Преглед на приложимите стандарти, включително:
Принципите и стандартите на политиката на дружеството за веригата на доставки,
в съответствие с приложение II.

31

а) Националното законодателство на държавите, в които се намира седалището
на дружеството или в които то се търгува публично (ако е приложимо); на
държавите, от които е вероятно да произхождат полезните изкопаеми; и на
държавите на транзитно преминаване или реекспорт.
б) Правните инструменти, регламентиращи дейността на дружеството и неговите
бизнес взаимоотношения, като например споразумения за финансиране,
споразумения с изпълнители и споразумения с доставчици.
в) Други приложими международни инструменти, като например Насоките на
ОИСР

за

многонационалните

предприятия,

правата

на

човека

и

международното хуманитарно право.
2. Определяне на това дали обстоятелствата във веригата на доставки (по-конкретно,
отговорите на препоръчаните насочващи въпроси, изложени в допълнението)
отговарят на съответните стандарти. Всяко сериозно несъответствие между
фактическо обстоятелство и даден стандарт следва да се счита за риск с
потенциални неблагоприятни въздействия.

II. ДРУЖЕСТВАТА НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА
Дружествата надолу по веригата следва да идентифицират рисковете в тяхната
верига на доставки чрез оценка на практиките за надлежна проверка на техните
топилни предприятия/заводи за рафиниране спрямо настоящите Насоки. Дружествата
31 Вж. стъпка 1 (A) по-горе и приложение II.
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надолу по веригата, които могат да се затруднят при идентифицирането на участници
нагоре по веригата от техните преки доставчици (поради техните размери или други
фактори), могат да работят и да си сътрудничат активно с други представители на
сектора, с които имат общи доставчици, или с дружества надолу по веригата, с които
имат бизнес взаимоотношения, за да изпълнят препоръката в настоящия раздел с цел
идентифициране на топилните предприятия/заводите за рафиниране в тяхната верига
на доставки и за оценка на техните практики за надлежна проверка, или за
идентифициране

чрез

предприятия/заводите

за

схеми

за

рафиниране,

проверка
които

настоящите Насоки, за да се снабдяват от тях.

в

сектора

отговарят
32

на

на

топилните

изискванията

на

Дружествата надолу по веригата

запазват личната си отговорност за тяхната надлежна проверка и следва да
гарантират, че при всички съвместни работи се вземат надлежно под внимание
обстоятелствата, които са специфични за конкретното дружество.

А. Определяне, при полагане на всички възможни усилия, на
топилните предприятия/заводите за рафиниране в тяхната
верига на доставки. Дружествата надолу по веригата следва да имат за
цел установяването на топилните предприятия/заводите за рафиниране за
полезни изкопаеми, които произвеждат рафинираните метали, използвани в
тяхната верига на доставки. Това може да се извърши чрез поверителни дискусии
с непосредствените доставчици на дружествата, чрез включването на изисквания
за оповестяване на поверителни доставчици в договори с доставчици, като на
преките доставчици се посочват топилните предприятия/заводите за рафиниране,
които отговарят на изискванията на настоящите Насоки, използвайки системи за
поверителен обмен на информация относно доставчици и/или чрез отраслови
схеми за оповестяване на участниците нагоре по веригата на доставки.

33

Б. Определяне на обхвата на оценката на риска на веригата за
доставки на полезни изкопаеми. След идентифицирането на
топилните

предприятия/заводите

за

рафиниране,

които

произвеждат

рафинираните метали, използвани в тяхната верига на доставки, дружествата
надолу по веригата следва да работят с тези топилни предприятия/заводи за
рафиниране в своята верига на доставки и да получат от тях първоначална
информация

относно

държавата

на

произход

на

полезните

изкопаеми,

транзитните и транспортните маршрути, използвани между мините и топилните
предприятия/заводите за рафиниране. Дружествата надолу по веригата следва
да прегледат тази информация и цялата информация, получена в стъпка 1, с цел
да наредят оценки на риска за онези полезни изкопаеми и доставчици, които са
задействани от „опасните райони на произход и транзитно преминаване на
32 Вж. Програмата за снабдяване на топилните предприятия с полезни изкопаеми от
зони без конфликти, разработена от EICC и GeSI.
33 Вж. стъпка 1 (В) („Създаване на система за вътрешен контрол на веригата за
доставки на полезни изкопаеми“) и стъпка 1 (Г) по-горе.
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полезни изкопаеми„ и „червените флагове за доставчици“, както са посочени във
въведението.

В. Оценка на това дали топилните предприятия/заводите за
рафиниране са извършили всички елементи на надлежната
проверка за отговорни вериги на доставки на полезни
изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони.
1. Следва да се получат данни за практиките за надлежна проверка на топилното
предприятие/завода за афинаж.
2. Преглед на информацията, генерирана от екипа за оценка.

34

3. Извършване на кръстосана проверка на данните за практиките за надлежна
проверка на топилното предприятие/завода за рафиниране спрямо политиката за
веригата на доставки и процедурите за надлежна проверка, съдържащи се в
настоящите Насоки.
4. Работа с топилното предприятие/завода за афинаж и допринасяне за намирането
на начини за изграждане на капацитет, смекчаване на риска и подобряване на
изпълнението на надлежната проверка, включително чрез отраслови инициативи.

Г. Когато е необходимо се провеждат съвместни проверки на
място на съоръженията на топилното предприятие/завода за
афинаж за полезни изкопаеми, включително чрез участие в
програми, предназначени за промишлеността.
СТЪПКА 3: РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА
СПРАВЯНЕ С УСТАНОВЕНИТЕ РИСКОВЕ
ЦЕЛ: Да се направи оценка и да се предприемат мерки по отношение на установените
рискове, с цел предотвратяване или смекчаване на неблагоприятните въздействия.
Дружествата могат да си сътрудничат за изпълнението на препоръките в настоящия
раздел чрез съвместни инициативи. Дружествата обаче запазват личната си
отговорност за тяхната надлежна проверка и следва да гарантират, че при всички
съвместни работи се вземат надлежно под внимание обстоятелствата, които са
специфични за конкретното дружество.

А. Докладване на резултатите пред определеното висше
ръководство, при което се посочва събраната информация и реалните и
потенциалните рискове, установени в оценката на риска във веригата на
доставки.

Б. Разработване и приемане на план за управление на риска.
34 Вж. допълнението: Насочваща бележка за оценка на риска на дружество нагоре
по веригата.
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Дружествата следва да приемат план за управление на риска във веригата на
доставки, който очертава мерките, които се предприемат от дружеството в
отговор на рисковете, установени в стъпка 2. Дружествата могат да управляват
риска чрез i) продължаване на търговията през целия период на полагане на
усилия за измеримо смекчаване на риска; ii) временно прекратяване на
търговията, като същевременно се цели продължаване на започналите дейности
за измеримо смекчаване на риска; или iii) прекратяване на взаимоотношенията с
даден доставчик в случаите, в които смекчаването на риска изглежда невъзможно
или неприемливо. За да приемат плана за управление на риска и да определят
правилната стратегия за управление на риска, дружествата следва да:
1. Направят преглед на образеца на политика за веригата на доставки на
полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони в
приложение II или

на собствената си вътрешна политика, ако тя е в

съответствие с приложение II, за да определят дали установените рискове
могат да бъдат смекчени чрез продължаване, временно спиране или
прекратяване на отношенията с доставчиците.
2. Управляват

рисковете,

които

не

изискват

прекратяване

на

взаимоотношенията с даден доставчик, чрез измеримо смекчаване на риска.
Измеримото смекчаване на риска следва да има за цел да насърчава
непрекъснатото подобряване на резултатите в рамките на разумни срокове.
При разработването на стратегия за смекчаване на риска, дружествата следва
да:
а)

Вземат предвид и, където е необходимо, да предприемат стъпки за

изграждането на въздействие върху доставчици нагоре по веригата, които
могат най-ефективно да предотвратят или смекчат установения риск:
i)

ДРУЖЕСТВА НАГОРЕ ПО ВЕРИГАТА - В зависимост от тяхната
позиция във веригата на доставки, дружествата нагоре по веригата
имат значително действително или потенциално въздействие върху
участниците във веригата на доставки, които могат най-ефективно и по
най-пряк начин да смекчат съществените рискове от неблагоприятни
въздействия. Ако дружествата нагоре по веригата решат да положат
усилия за смекчаване на риска, като същевременно продължават
търговията или временно спрат търговията, усилията за смекчаване
следва

да

се

съсредоточат

върху

намирането

на

начини

за

конструктивна работа, когато това е целесъобразно, заедно със
съответните заинтересовани страни, с цел постепенно премахване на
неблагоприятните въздействия в рамките на разумни срокове.

35

35 Дружествата следва да се позоват на приложение II за препоръчаната стратегия
за управление на риска. Приложение III включва предложените мерки за
смекчаване на риска и някои препоръчани показатели за измерване на
подобренията. По-подробни насоки за смекчаване на риска се очаква да бъдат
дадени на етапа на изпълнение на Насоките.
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ii) ДРУЖЕСТВА НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА - В зависимост от тяхната позиция
във веригата на доставки, дружествата надолу по веригата се
насърчават да изграждат и/или упражняват тяхното въздействие върху
доставчиците нагоре по веригата, които могат най-ефективно и по найпряк начин да смекчат рисковете от неблагоприятни въздействия. Ако
дружествата надолу по веригата решат да положат усилия за
смекчаване на риска, като същевременно продължават търговията или
временно спрат търговията, техните усилия за смекчаване следва да се
съсредоточат

върху

ценностната

насоченост

и

обученията

за

изграждане на капацитет на доставчиците, за да им се даде възможност
да извършват и подобрят ефективността на надлежната проверка.
Дружествата следва да насърчават своите браншови организации с
нестопанска цел да разработват и прилагат модули за обучение по
изграждане на капацитет за надлежна проверка в сътрудничество със
съответните международни организации, НПО, заинтересовани страни и
други експерти.
б) Се консултират с доставчиците и засегнатите заинтересовани страни и да
се споразумеят относно стратегия за измеримо смекчаване на риска в
плана за управление на риска. Измеримото смекчаване на риска следва да
бъде съобразено с конкретните доставчици на дружеството и контекста на
тяхната дейност; то следва да посочва ясни цели за постигане на
ефективност в рамките на разумен срок и да включва качествени и/или
количествени показатели за измерване на подобренията.
i) ДРУЖЕСТВА НАГОРЕ ПО ВЕРИГАТА - Публикуват оценката на риска във
веригата на доставки и плана за управление на веригата за доставки,
при

спазване

конкуренцията,

36

на

търговската

тайна

и

други

проблеми

на

и ги предоставят на разположение на местни и

централни органи, дружества нагоре по веригата, местни организации
на гражданското общество и засегнати трети страни. Дружествата
следва да осигурят достатъчно време за засегнатите заинтересовани
страни да разгледат оценката на риска и плана за управление и да
отговорят и обърнат необходимото внимание на въпросите, опасенията
и алтернативните предложения за управление на риска.

В. Прилагане на плана за управление на риска, извършване на
наблюдение и проследяване на резултатите от мерките за
смекчаване на риска, докладване пред определеното висше
ръководство и обмисляне дали да се преустановят
временно или да се прекратят взаимоотношенията с даден
доставчик след неуспешни опити за смекчаване.
1. ДРУЖЕСТВА НАГОРЕ ПО ВЕРИГАТА - Дружествата нагоре по веригата следва да

36 Вж. бележка под линия 12.
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прилагат, наблюдават и следят изпълнението на мерките за смекчаване на риска в
сътрудничество и/или консултация с местните и централните органи, дружествата
нагоре

по

веригата,

международните

организации

или

организациите

на

гражданското общество и засегнатите трети страни. Дружествата нагоре по
веригата могат да искат да създадат или подпомогнат създаването на мрежи за
наблюдение на общността, за да наблюдават или проследяват изпълнението на
мерките за смекчаване на риска.

Г. Извършване на допълнителни оценки на фактите и
рисковете по отношение на рискове, които изискват
смекчаване, или при промяна на обстоятелствата.22 Надлежната
проверка на веригата за доставки е динамичен процес и изисква непрекъснато
наблюдение на риска. След прилагане на стратегия за смекчаване на риска,
дружествата следва да повторят стъпка 2 за да гарантират ефективното
управление на риска. Освен това, всяка промяна във веригата на доставки на
дружеството може да изисква някои стъпки да бъдат повторени, за да се
предотвратят или смекчат неблагоприятните въздействия.

37

СТЪПКА 4: ИЗВЪРШВАНЕ ОТ НЕЗАВИСИМА ТРЕТА СТРАНА НА
ОДИТ НА ПРАКТИКИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАДЛЕЖНА
ПРОВЕРКА НА ТОПИЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ/ЗАВОДИТЕ ЗА
РАФИНИРАНЕ
ЦЕЛ: Да се извърши независим одит от трета страна на процедурите на топилните
предприятия/заводите за рафиниране за надлежна проверка на отговорните вериги за
доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони и да
се допринесе за подобряването на практиките за надлежна проверка на топилните
предприятия/заводите за рафиниране и дружествата нагоре по веригата, включително
чрез всякакъв институционализиран механизъм, създаден по инициатива на сектора,
подкрепян от правителствата и в сътрудничество със съответните заинтересовани
страни.

A. Планиране на одит на процедурите на топилните
предприятия/заводите за рафиниране за надлежна проверка
на отговорните вериги за доставки на полезни изкопаеми от
37 Промяната в обстоятелствата следва да се определя въз основа на оценка на
риска чрез постоянно наблюдение на документацията на дружествата относно
последователността във веригата на доставки и контекста на засегнатите от
конфликти области на произход и транспортиране на полезните изкопаеми.
Подобна промяна в обстоятелствата може да включва промяна на доставчик или
участник по веригата, място на произход, транспортни маршрути или място на
износ. Тя може също така да включва фактори, специфични за контекста, като
например разрастване на конфликт в определени области, промени във военния
персонал, контролиращ района, и промени в собствеността или контрола върху
мината на произход.
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засегнати от конфликти и високорискови зони, извършен от
независима трета страна. Одитът следва да включва следните обхват,
критерии, принципи и дейности:

38

1. Обхватът на одита: Обхватът на одита ще включва всички дейности, процеси и
системи, използвани от топилните предприятия/заводите за рафиниране за
извършване на надлежна проверка на веригата на доставки на полезни изкопаеми
от засегнати от конфликти и високорискови зони. Това включва, но не се
ограничава до, механизмите за контрол на веригата на доставки на полезни
изкопаеми на топилните предприятия/заводите за рафиниране, информацията
относно доставчиците, веригата на доставки или друга информация за полезните
изкопаеми, която се оповестява пред дружествата надолу по веригата, оценките
на риска на топилните предприятия/заводите за рафиниране, включващи
проучвания на място, и стратегиите на топилните предприятия/заводите за
рафиниране за управление на риска.
2. Одитните критерии: Одитът следва да установи съответствието на процедурата
за надлежна проверка на топилните предприятия/заводите за рафиниране спрямо
стандартите и процесите от настоящите Насоки за извършване на надлежна
проверка.
3. Одиторските принципи:
а) Независимост: За да запазят неутралността и безпристрастността на одитите,
одитната организация и всички членове на одиторския екип („одитори“) трябва
да бъдат независими от топилните предприятия/заводите за рафиниране, както
и от дъщерните предприятия, притежателите на лицензи, изпълнителите,
доставчиците и дружествата, оказали съдействие при съвместния одит на
топилните предприятия/заводите за рафиниране. Това означава по-специално,
че одиторите не трябва да имат конфликт на интереси с одитирания субект,
включително търговски или финансови взаимоотношения с одитирания субект
(под формата на капиталови участия, дългове, ценни книжа), нито да са
предоставяли каквито и да било други услуги на одитираното дружеството, поспециално каквито и да е услуги, свързани с оценяваните практики за надлежна
проверка или дейностите по веригата на доставки, в рамките на период от 24
месеца преди одита.

39

38 Настоящата препоръка очертава някои основни принципи, обхвата, критериите и
друга основна информация, които дружествата следва да вземат предвид при
възлагането на специфичен за веригата на доставки одит на практиките на
топилните предприятия/заводите за рафиниране за надлежна проверка,
извършен от независима трета страна. Дружествата следва да се консултират с
международен стандарт ISO 19011: 2002 (наричан по-нататък „ISO 19011“) за
подробните изисквания по отношение на одитните програми (включително
отговорностите, процедурите, воденето на документация, наблюдението и
прегледа по програмата) и поетапен преглед на одитните дейности.
39 Вж. глава VIII (A) на хартата на Асоциацията за справедливи условия на труд
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б) Компетентност: Одиторите следва да отговарят на изискванията,
установени в глава 7 от ISO 19011 относно компетентност и оценяване на
одитори. По-конкретно, одиторите трябва да имат знания и умения в
следните области:40
i) Одиторски принципи, процедури и техники (ISO 19011).
ii) Принципите, процедурите и техниките на дружеството за надлежна проверка
на веригата на доставки.
iii) Организационната структура на дейностите на дружеството, и по-специално
по отношение на закупуването на полезни изкопаеми и веригата на доставки
на полезни изкопаеми.
iv) Социалният, културният и историческият контекст на засегнатите от
конфликти зони на произход или транспортиране на полезните изкопаеми,
включително съответните езикови умения и подходяща от културна гледна
точка чувствителност за извършване на одити.
v) Всички приложими стандарти, включително образецът на политиката за
веригата на доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и
високорискови зони (приложение II).
в) Отчетност: Могат да се използват показатели за ефикасност, за да се
проследи способността на одиторите да извършат одита в съответствие с
програмата за одит, основана на целите, обхвата и критериите на одита, които
са оценени спрямо документите по одитната програма.

41

4. Одитните дейности:
а) Подготовка на одита: Целите, обхватът, езикът и критериите за одита следва
да бъдат ясно съобщени на одиторите, като всякакви неясноти следва да бъдат
изяснени между одитирания субект и одиторите преди началото на одита.

42

Одиторите следва да определят изпълнимостта на одита въз основа на
наличието на време, ресурси, информация и сътрудничество на съответните
страни.

43

б) Преглед на документи: Извадки от цялата документация, създадена като част
от процедурите на топилните предприятия/заводите за рафиниране за
надлежна проверка на веригите за доставки на полезни изкопаеми от засегнати
от конфликти зони, следва да бъдат разгледани „за да се определи спазването
на одитните критерии от системата, в съответствие с документацията.”

44

Това

(FLA).
40 Необходимите знания и умения могат да бъдат определени според образованието
и професионалния опит на одитора, както е посочено в глава 7.4 от ISO 19011:
2002. Одиторите трябва също така да притежават лични качества като
професионализъм, безпристрастност и честност.
41 Вж. глава 5.6 от ISO 19011.
42 Вж. глава 6.2 от ISO 19011.
43 Пак там.
44 Вж. точка 6.3 от IS0 19011.
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включва, но не се ограничава до, документация относно механизмите за
вътрешен контрол на веригата на доставки (извадка от документи за веригата
на доставки, записи за плащания), съответните съобщения и договорни
разпоредби с доставчици, документация, получена при оценка на риска на
дружеството (включително всички данни за бизнес партньори и доставчици,
интервюта и оценки на място), и всякакви документи относно стратегиите за
управление на риска (напр. споразумения с доставчици относно показателите
за подобрения).
в) Проучвания на място: Преди да започнат проучванията на място, одиторите
следва да подготвят план за одит,

45

както и всички работни документи.
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Данните от оценките на риска във веригата на доставки на топилните
предприятия/заводите за рафиниране и управлението на риска във веригата на
доставки на топилните предприятия/заводите за рафиниране следва да бъдат
проверени. Одиторите следва да съберат допълнителни доказателства и да
проверят информацията като провеждат подходящи интервюта, наблюдения и
47

преглед на документи. Проучванията на място следва да включват:
i) Съоръженията и обектите на топилните предприятия/заводите за
рафиниране, в които топилните предприятия/заводите за рафиниране
извършват надлежна проверка на отговорните вериги за доставки на полезни
изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони.
ii) Извадка от доставчиците на топилните предприятия/заводите за
рафиниране (както международни търговци на концентрати, така и
преработватели и местни износители), която включва съоръженията на
доставчика.
iii) Среща с екипа по оценяването (вж. допълнението) за да се направи
преглед на стандартите и методите за получаване на проверима, надеждна и
актуална информация, и одит на извадка от доказателствата, използвани от
топилните предприятия/заводите за рафиниране при извършването на
надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми
от засегнати от конфликти и високорискови зони. В подготовка за срещата,
одиторите следва да изискат информация и да изпратят въпроси до екипа за
оценка на място.
iv) Консултации с местни и централни правителствени органи, експертни
групи на ООН, мироопазващи мисии на ООН и местното гражданско
общество.
г) Заключения от одита: Одиторите следва да получат резултати, които
определят, въз основа на събраните данни, съответствието на процедурата на

45 Вж. чл. 6.4.1 от ISO 19011.
46 Вж. чл. 6.4.3 от ISO 19011.
47 Чл. 6.5.4 от ISO 19011.
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топилните предприятия/заводите за рафиниране за надлежна проверка за
отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти
и високорискови зони с настоящите Насоки. Одиторите следва да отправят
препоръки в одиторския доклад за подобряване на практиките на топилните
предприятия/заводите за рафиниране за надлежна проверка.

B. Извършване на одит в съответствие с посочените по-горе
обхват, критерии, принципи и дейности на одита.
1. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТА. При настоящите обстоятелства, всички участници във
веригата на доставки следва да си сътрудничат чрез своите браншови
организации, за да се гарантира, че одитът е извършен в съответствие с обхвата,
критериите, принципите и дейностите на одита, изброени по-горе.
а) СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ – За местни износители на полезни
изкопаеми
i) Осигурете достъп до обектите на дружеството и всички документи и данни от
надлежната проверка на веригата на доставки.
ii) Осигурете безопасен достъп за екипа за оценка на място. Координирайте
логистиката, за да осигурите безопасен сборен пункт за одиторските екипи и
екипа за оценка на място.
б) СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ – За международни търговци на концентрати
и преработватели на полезни изкопаеми
i) Осигурете достъп до обектите на дружеството и всички документи и данни от
надлежната проверка на веригата на доставки.
в) СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ – За топилни предприятия/заводи за
рафиниране
i)

Осигурете достъп до обектите на дружеството и всички документи и данни от
надлежната проверка на веригата на доставки.

ii) Улеснете контакта с извадката от доставчици, избрани от одиторския екип.
г) СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ – За всички дружества надолу по веригата
i) Препоръчва се всички дружества надолу по веригата да участват и допринасят
чрез

браншови

организации

или

други

подходящи

средства

при

назначаването на одитори и да определят условията на одита в
съответствие със стандартите и процедурите, посочени в настоящите
Насоки. Малките и средните предприятия се насърчават да се присъединят
към или да изградят партньорства с такива браншови организации.
2. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАН

МЕХАНИЗЪМ

ЗА

ОТГОВОРНИ

ВЕРИГИ

ЗА

ДОСТАВКИ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ ОТ ЗАСЕГНАТИ ОТ КОНФЛИКТИ И
ВИСОКОРИСКОВИ ЗОНИ. Всички участници във веригата на доставка, в
сътрудничество и с подкрепата на правителствата и гражданското общество, могат
да обмислят включването на посочените по-горе обхват, критерии, принципи и
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дейности на одита в институционализиран механизъм, който ще наблюдава и
подкрепя прилагането на надлежна проверка за отговорни вериги за доставки на
полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони. Институцията
следва да извърши следните дейности:
а) ) Във връзка с одитите:
i)

Акредитиране на одитори;

ii) Надзор и проверяване на одити;
iii) Публикуване на одиторски доклади при спазване на търговската тайна и
проблемите на конкуренцията.
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б) Разработване и въвеждане на модули за изграждане на капацитета на
доставчиците за извършване на надлежна проверка и на доставчиците за
смекчаване на риска.
в) Получаване и проследяване на оплакванията на заинтересованите страни със
съответното дружество.

СТЪПКА 5: ЕЖЕГОДНО ДОКЛАДВАНЕ ОТНОСНО НАДЛЕЖНАТА
ПРОВЕРКА НА ВЕРИГАТА НА
ДОСТАВКИ
ЦЕЛ: Да се докладва публично относно надлежната проверка за отговорни вериги за
доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони,
за да се изгради обществено доверие в мерките, които дружествата предприемат.

A. Ежегодно докладване или включване, където е възможно, в
годишни доклади за устойчивостта и корпоративната
отговорност на допълнителна информация относно
надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на
полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и
високорискови зони.
А. 1. СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ – За всички дружества нагоре по
веригата

1. Системи за управление на дружеството: Определете политиката на дружеството
за надлежна проверка на веригата на доставки; обяснете управленската структура,
която отговаря за надлежната проверка на дружеството, както и това кое е прякото
отговорно лице в дружеството; опишете системите за контрол на веригата на
доставки на полезни изкопаеми, въведени от дружеството, като обясните как
функционират и какви са получените от тях данни, които засилват усилията на
дружеството по отношение на надлежната проверка през разгледания отчетен
период; опишете базата данни и системата за водене на документация на
дружеството и обяснете методите за оповестяване на всички доставчици, до
48 Вж. бележка под линия 12.
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мината на произход, пред участниците надолу по веригата; публикувайте отчет за
плащанията, извършени към правителствата в съответствие с принципите и
критериите на ИПДП.
2. Оценка на риска на дружеството във

веригата на доставки: Публикувайте

оценката на риска при спазване на търговската тайна и други проблеми на
конкуренцията.
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Опишете методологията, практиките и информацията, получена

от оценката на място; обяснете методологията на оценките на риска по веригата
на доставки на дружеството.
3. Управление на риска: Опишете стъпките, предприети за управление на рискове,
включвайки обобщаващ доклад относно стратегията за смекчаване на риска в
плана за управление на риска и обучение по изграждане на капацитет, ако има
такива, и участието на засегнатите заинтересовани страни. Посочете усилията на
дружеството за наблюдение и проследяване на резултатите.

А. 2. СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ – За топилни предприятия/заводи за
рафиниране
1. Одити: Публикувайте одиторските доклади на топилните предприятия/заводите за
рафиниране

при

конкуренцията.

спазване

на

търговската

тайна

и

други

проблеми

на

50

А. 3. СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ – За всички дружества надолу по
веригата
1. Системи за управление на дружеството: Определете политиката на дружеството
за надлежна проверка на веригата на доставки; обяснете управленската структура,
която отговаря за надлежната проверка на дружеството, както и това кое е прякото
отговорно лице в дружеството.
2. Оценка и управление на риска: Опишете предприетите стъпки за идентифициране
на топилните предприятия/заводите за рафиниране във веригата на доставки и
оценете техните практики за надлежна проверка, включвайки публикувания списък
с квалифицирани топилни предприятия/заводи за рафиниране чрез схеми за
проверка

в

сектора,

които

спазват

процедурите

за

надлежна

проверка,

препоръчани в настоящите Насоки. Опишете стъпките, предприети за управление
на рисковете.
3. Одити: Публикувайте докладите за одит на техните практики за надлежна
проверка, при спазване на търговската тайна и други проблеми на конкуренцията,
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49 Търговската тайна и другите проблеми на конкуренцията означават ценова
информация и взаимоотношения с доставчика, без това да засяга възникващи в
последствие тълкувания. Цялата информация ще бъде оповестена пред всеки
институционализиран механизъм, регионален или глобален, след като бъде
въведен с цел да събира и обработва информация относно полезните изкопаеми
от засегнати от конфликти и високорискови зони.
50 Вж. бележка под линия 34.
51 Вж. бележка под линия 34.
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и мерките, предприети за справяне с установените рискове.
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ДОПЪЛНЕНИЕ

Насочваща бележка за оценка на риска на
дружество нагоре по веригата
А. Създаване на благоприятни условия за ефективна оценка на
риска.
При планирането и структурирането на оценката на риска по веригата на доставки,
дружествата нагоре по веригата на доставки следва да вземат предвид следните
препоръчителни действия:
1. Използване на основан на доказателства подход. Заключенията на оценката
на риска на дружеството следва да бъдат подкрепени от проверими, надеждни и
актуални доказателства, които следва да се получат чрез проучвания на място,
извършвани от екипа за оценка на място.
2. Запазване на надеждността и качеството на оценката на фактите и
рисковете на дружеството по веригата на доставки, като се гарантира, че
оценителите от дружеството са независими по отношение на оценяваната дейност
и нямат конфликт на интереси.
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Оценителите от дружеството трябва да се

ангажират да докладват вярно и точно, да спазват най-високите стандарти за
професионална етика и да упражняват „дължимата професионална грижа“.
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3. Гарантиране на подходящо ниво на компетентностчрез наемане на
експерти с познания и умения във възможно най-много от следните области:
оценяваните работни аспекти (напр. езикови умения, съобразяване с културните
особености), съдържанието на свързаните с конфликти рискове (напр. стандартите
в приложение II, правата на човека, международното хуманитарно право,
корупцията, финансовите престъпления, конфликтите и финансирането на страни
по даден конфликт, прозрачността), естеството и формата на верига на доставки
на полезни изкопаеми (напр. закупуване на полезни изкопаеми), и стандартите и
процесите, съдържащи се в настоящите Насоки за надлежна проверка.

52 Чл. 4, ISO 19011:2002
53 Чл. 4, ISO 19011:2002
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Б. Създаване на екип за оценка на място (наричан по-нататък
„екип за оценка“) в засегнатите от конфликти и
високорисковите зони на произход и транзитно преминаване
на полезни изкопаеми, за да се получи и поддържа
информация за доставчиците и обстоятелствата, свързани с
добива, търговията, преработката и износа на полезни
изкопаеми. Дружества нагоре по веригата могат да създадат такъв екип в
сътрудничество с други дружества нагоре по веригата, които се снабдяват от или
извършват дейност в тези зони („съдействащи дружества“).
1. Дружествата нагоре по веригата, които сформират екипа за оценка, следва да:
а) Гарантират, че екипът за оценка се консултира с местните и централните
правителства,

за

да

получи

информация,

с

оглед

на

засилване

на

сътрудничеството и откриване на пътища за комуникация между държавните
институции, гражданското общество и местните доставчици.
б) Гарантират, че екипът за оценка се консултира редовно с местни организации
на гражданското общество, които притежават опит и познания относно местните
условия.
в) Създадат или подпомагат създаването, когато е уместно, на мрежи за
мониторинг на общността, които да осигурят информация за екипа за оценка.
г) Споделят информацията, получена и поддържана от екипа за оценка по цялата
верига на доставки, за предпочитане чрез компютризирана система с достъп до
Интернет за дружества от веригата на доставки и какъвто и да е
институционализиран механизъм, регионален или глобален, след като бъде
въведен с цел да събира и обработва информация относно полезните
изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони.
2. Дружествата нагоре по веригата, които сформират екипа за оценка, следва да
се определят обхвата и капацитета на екипите за оценка на място да
предприемат следните действия:
а) Получаване на данни от първа ръка относно фактическите обстоятелства,
свързани с добива, търговията, преработката и износа на полезни изкопаеми.
Това включва:
i) Милитаризирането

на

обекти

за

добив

на

полезни

изкопаеми,

транспортни маршрути и места където се търгуват полезни изкопаеми.
Екипът за оценка следва да проследи милитаризирането на обектите за
добив на полезни изкопаеми, транспортните маршрути и местата където се
търгуват

полезни

изкопаеми.

Интерактивните

карти,

които

указват

разположението на мини, въоръжени групи, търговски пътища, бариери и
летища, могат да представляват допълнителен източник на информация за
54

дружествата. Проследяване на милитаризирането на обектите за добив на

54 Като например карта на Демократична република Конго, карта на Държавния
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полезни изкопаеми, транспортните маршрути и местата където се търгуват
полезни изкопаеми означава установяване на фактическите обстоятелства,
които водят до пряка или непряка подкрепа на въоръжени недържавни групи
и публични или частни охранителни структури (както е определено в
образеца на политика за веригата на доставки в приложение II).
ii) Сериозни злоупотреби, свързани с добива, транспортирането или
търговията на полезни изкопаеми (както е определено в образеца на
политика за веригата на доставки в приложение II), извършени от
публични или частни охранителни структури, въоръжени недържавни
групи или други трети страни, действащи в зоните на миннодобивна
дейност, по транспортните маршрути или на местата където се търгуват
полезни изкопаеми.
б) Предоставяне на отговори на конкретни въпроси или искания за разяснения,
направени от съдействащите дружества, и даване на препоръки за оценката на
риска и управлението на риска на дружеството. Всички съдействащи дружества
могат да внесат въпроси до или да поискат разяснения от страна на екипа за
оценка на място относно следното:
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i) Доказателствата, получени от системата за проследяване [стъпка 1 (В)] и
оценката на риска [стъпка 2].
ii) Информация за доставчиците (посредници и износители) в съответствие с
протоколите „познавайте вашия клиент/доставчик“, като тези, които се
изпълняват чрез системи за удостоверяване на спазването на изискванията
за борба с изпирането на пари.
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в) Получаване и оценяване на оплакванията, изразени от заинтересованите
страни по места, уведомяване на съдействащите дружества.

Б. 1. СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ – За местни износители
1. Осигурете логистиката на местно ниво за екипа за оценка, като отговорите на
всички искания за съдействие.
2. Осигурете достъпа на екипа за оценка до всички посредници, консолидатори и
превозвачи нагоре по веригата.
3. Осигурете достъп на екипа за оценка до всички обекти на дружеството,
включително в съседни държави или други държави, където е вероятно да се
извършва прехвърляне на товари или повторно етикетиране, както и всички
департамент на САЩ, карта на IPIS.
55 Въпросите и разясненията следва да бъдат записани и включени в
информационните системи за бъдещо използване, наблюдение и актуализиране,
и следва да са достъпни за съдействащите дружества.
56 Вж. Специална група за финансови действия, Ръководство за основан на риска
подход за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, юни
2007 г., раздел 3.10.
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счетоводни книги, регистри и други доказателства за практиките за обществени
поръчки, данъците, таксите и плащанията на лицензионни възнаграждения, както и
документи за износа.
4. Осигурете достъп на екипа за оценка до цялата информация, получена и
поддържана като част от практиките за надлежна проверка на дружеството,
включително плащанията, извършвани към въоръжени недържавни групи и
публични или частни охранителни структури.
5. Определете подходящите служители, които да действат като лица за връзка за
екипа за оценка.

Б.
2. СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ – За международни търговци на
концентрати и преработватели на полезни изкопаеми
1. Осигурете достъп на екипа за оценка до всички трансгранични превозвачи, като им
позволите да се присъединят към трансгранично транспортиране на полезни
изкопаеми за извършване на внезапна проверка.
2. Осигурете достъп на екипите за оценка до всички обекти, собственост на
международните търговци на концентрати и преработвателите на полезни
изкопаеми в съседни държави или други държави, където е вероятно да се
извършва прехвърляне или повторно етикетиране на полезни изкопаеми от
засегнати от конфликти и високорискови зони, или където е известно че има или е
вероятно да съществуват загуби във веригата на доставки.
3. Осигурете достъп на екипа за оценка до всички счетоводни книги, регистри и други
доказателства за практиките за обществени поръчки, данъците, таксите и
плащанията на лицензионни възнаграждения, както и документи за износа.
4. Осигурете достъп на екипа за оценка до цялата информация, получена и
поддържана като част от практиките за надлежна проверка на дружеството,
включително плащанията, извършвани към въоръжени недържавни групи и
публични или частни охранителни структури.
5. Предоставяйте по собствена инициатива на екипа за оценка документи относно
полезни изкопаеми от други опасни райони на произход и транзитно преминаване
на полезни изкопаеми.
6. Определете подходящите служители, които да действат като лица за връзка за
екипа за оценка.

Б. 3. СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ – За топилни предприятия/заводи за
рафиниране

1. Определете подходящите служители, които да действат като лица за връзка за
екипа за оценка.
2. Осигурете достъп на екипа за оценка до всички счетоводни книги, регистри и други
доказателства за практиките за обществени поръчки, данъците, таксите и
плащанията на лицензионни възнаграждения, както и документи за износа.
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3. Осигурете достъп на екипа за оценка до цялата информация, получена и
поддържана като част от практиките за надлежна проверка на дружеството.

В. ПРЕПОРЪЧАНИ ВЪПРОСИ, НА КОИТО ОЦЕНКАТА НА
ДРУЖЕСТВОТО СЛЕДВА ДА ОТГОВОРИ: Тези въпроси се отнасят до
често срещани обстоятелства във веригата на доставки на калай, тантал и
волфрам, техните руди и производни, които пораждат рискове.
1. Познаване на контекста на засегнатите от конфликти и високорисковите зони
на произход, транзитно преминаване и/или износ на полезни изкопаеми.
а) Проучете профилите на засегнатите от конфликти и високорисковите зони на
произход, съседните държави и държавите на транзитно преминаване
(включително потенциални транспортни маршрути и местата, свързани с
добива, търговията, преработката и износа). Съответната информация ще
включва публични доклади (от правителства, международни организации, НПО
и медиите), карти, доклади на ООН и санкции на Съвета за сигурност на ООН,
литература относно сектора, свързана с добива на полезни изкопаеми и
неговото въздействие върху конфликтите, правата на човека или нанасянето на
вреди върху околната среда в държавата на потенциален произход, или други
публични изявления (напр. от етични пенсионни фондове).
б) Има ли международни образувания, които са способни да осъществят намеса и
разследване, като например мироопазващи части на ООН, разположени във
или близо до района? Тези системи могат ли да бъдат използвани за
идентифициране на участниците във веригата на доставки? Съществуват ли
местни средства за защита, които да решат проблемите, свързани с
присъствието на въоръжени групи или други елементи на конфликти? Способни
ли са съответните национални, провинциални и/или местни регулаторни
агенции, под чиято юрисдикция се намира минното дело, да се справят с тези
проблеми?
2. Познавайте вашите доставчици и бизнес партньори
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а) Кои са доставчиците или другите страни, участващи във финансирането,
добива, търговията и транспортирането на полезните изкопаеми между мястото
на добив и мястото, където извършващото надлежната проверка дружество
поема отговорност за полезните изкопаеми? Определете всички важни
участници

във

собствеността

веригата

на

(включително

доставки,
правото

като
на

съберете

собственост),

информация

за

корпоративната

структура, имената на корпоративните служители и директори, дяловите
участия на дружеството или на служителите в други организации, бизнес,
правителствената, политическата или военната принадлежност на дружеството
и служителите (по-специално, съсредоточете се върху евентуалните връзки с
въоръжени
структури).

недържавни

групи

или

публични

или

частни

охранителни
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б) С какви системи за обществени поръчки и надлежна проверка разполагат тези
доставчици? Какви политики за веригата на доставки са приели доставчиците и
как са ги интегрирали в процесите си на управление? Как се осъществява
вътрешният контрол на полезните изкопаеми? Как се осигурява спазването на
политиките и условията от страна на техните доставчици?
3. Познавайте условията за добив на полезни изкопаеми в засегнати от
конфликти и високорискови зони
а) Какъв е точният произход на полезните изкопаеми (кои са конкретните мини)?
б) Какъв беше методът на добив? Определете дали полезните изкопаеми са
добити чрез непромишлена или дребномащабна минна дейност (ASM) или чрез
широкомащабна минна дейност,
42. Вж. Специална група за финансови действия, Ръководство за основан на риска
подход за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, юни
2007 г., раздел 3.10. Вж. стъпка 2.
43. Вж. глава VI от Насоките по надлежна проверка за репутацията, Международна
асоциация на добивните предприятия за нефт и газ ) (доклад № 356 от 2004 г.).
Вж. също глава 5 „Познавайте клиентите и бизнес партньорите“ на инструмента
на ОИСР за осведоменост по отношение на риска, предназначен за
мултинационалните предприятия в районите със слабо управление, 2006 г.,
и ако това е направено чрез ASM, посочете, когато е възможно, дали добивът е
извършен от отделни миньори, занимаващи се с ръчен добив, непромишлени
минни кооперации, сдружения, или малки предприятия. Установете данъците,
лицензионните възнаграждения и таксите, изплатени на правителствените
институции, както и оповестената информация относно тези плащания.
в) Включват ли условията на добив присъствието и участието на въоръжени
недържавни

групи

или

публични

или

частни

охранителни

структури,

включително при едно или повече от следните: пряк контрол на мината или
транспортните маршрути около мината; облагане на миньори с данъци или
насилствено събиране на полезни изкопаеми; права или други дялови участия
по отношение на обекта за добив или права върху полезните изкопаеми от
страна на въоръжени недържавни групи или публични или частни охранителни
структури и/или техните семейства и/или партньори; участие в минната дейност
като втори доход, в „извън работно време“; или предоставяне на гаранция,
платена от миньорите, или чрез данъци, произтичащи от производството. Някои
от тези въоръжени групи или военни части участват ли във или заинтересовани
ли са от конфликта? Известно ли е някои от тях да са участвали в масови
нарушения на правата на човека или други престъпления?
г) Какви са условията за добив? По-специално, установете дали съществуват i)
каквито и да е форми на изтезание, на жестоко, нечовешко и унизително
отношение, които са извършени за целите на добива на полезни изкопаеми; ii)
каквито и да е форми на принудителен или задължителен труд, което означава
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работа или служба, изисквана от дадено лице под заплахата от наказание и
която това лице не е предложило да извърши доброволно; iii) най-тежките
форми на детски труд за целите на добива на полезни изкопаеми; iv) други
груби нарушения и злоупотреби с правата на човека, като например широко
разпространено сексуално насилие в обектите за добив или в процеса на
добиване на полезни изкопаеми; или v) военни престъпления или други тежки
нарушения на международното хуманитарно право, престъпления срещу
човечеството или геноцид.
4. Познавайте условията за транспортиране, обработка и търговия на
полезни изкопаеми в засегнати от конфликти и високорискови зони
а) Купувачите надолу по веригата са разположени в обекта за добив или другаде?
Бяха ли полезните изкопаеми от различни миньори обработени и преработени
отделно и бяха ли държани отделно при продажбата им надолу по веригата?
Ако не, на какъв етап бяха обработвани, уплътнявани и смесвани полезните
изкопаеми при продажбата им надолу по веригата?
б) Кои бяха посредниците, които обработваха полезните изкопаеми? Определете
дали за някой от тези посредници е имало доклад или подозрение, че добива
или търгува полезни изкопаеми, свързани с въоръжени недържавни групи.
в) До каква степен, ако има такива, публичните или частните охранителни
структури или въоръжените недържавни групи участват пряко или непряко в
търговията,

транспортирането

или

данъчното

облагане

на

полезните

изкопаеми? Публичните или частните охранителни структури или въоръжените
недържавни групи облагодетелствани ли са по някакъв начин от търговията,
транспортирането или данъчното облагане на полезните изкопаеми, което се
извършва от други страни, включително посредством посредници или
износители?
г) До каква степен, ако има такава, публичните или частните охранителни
структури или въоръжените недържавни групи са разположени по търговските и
транспортните маршрути? Налице ли са нарушения на правата на човека, които
възникват при търговията, транспортирането или данъчното облагане на
полезните изкопаеми? Например, има ли доказателства за използването на
принудителен труд, изнудване или принуждаване? Използва ли се детски труд?
По-специално, установете дали съществуват i) каквито и да е форми на
изтезание, на жестоко, нечовешко и унизително отношение, които са извършени
за целите на транспортирането или търговията на полезни изкопаеми; ii)
каквито и да е форми на принудителен или задължителен труд за добив,
транспортиране, търговия или продажба на полезни изкопаеми; iii) най-тежките
форми на детски труд за целите на транспортирането или търговията на
полезни изкопаеми; iv) други груби нарушения и злоупотреби с правата на
човека, като например широко разпространено сексуално насилие в обектите за
добив или в хода на транспортирането или търговията на полезни изкопаеми;
или v) военни престъпления или други тежки нарушения на международното
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хуманитарно право, престъпления срещу човечеството или геноцид за целите
на транспортирането или търговията на полезни изкопаеми.
д) Каква информация е налична за проверка на търговията надолу по веригата,
като например автентични документи, транспортни маршрути, лицензиране,
трансгранично транспортиране и присъствие на въоръжени групи и/или
публични или частни охранителни структури?
5. Познавайте условията за износ от засегнати от конфликти и високорискови
зони
а) Какво е мястото на износ и имало ли е доклади или подозрения за улеснителни
плащания или други подкупи в местата за износ, с цел да се прикрие или
декларира измамно произходът на полезните изкопаеми? Какви документи са
придружавали износа на полезни изкопаеми и имало ли е доклади или
подозрения за фалшива документация или неточно описани декларации
(относно вида на полезните изкопаеми, качеството, произхода, теглото им и
т.н.)? Какви данъци, мита или други такси са били платени за износа и имало ли
е доклади или подозрения за деклариране на суми, които са по-ниски от
действителния размер?
б) По какъв начин е било координирано транспортирането за целите на износа и
как е извършено? Кои са превозвачите и имало ли доклади или подозрения за
участието им в корупция (улеснителни плащания, подкупи, деклариране под
действителния размер и др.)? Как са получени финансирането и застраховката
за износа?
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Допълнителни указания за злато

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЗЛАТО

Въведение и обхват
Настоящият документ с допълнителни указания за злато е неразделна част от
Насоките на ОИСР по надлежната проверка за полезни изкопаеми от засегнати
от конфликти и високорискови зони. Уводният раздел от Насоките, както и
приложение I (Петстепенна рамка за основана на риска надлежна проверка във
веригата за доставки на полезни изкопаеми), приложение II (Образец на политика
относно веригата на доставки за отговорни глобални вериги за доставки на
полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони) и
приложение III (Предложени мерки за смекчаване на риска и показатели за
измерване на подобренията)) се прилагат по отношение на допълнителните
указания за злато. Следователно понятието „Насоки“ може да се използва в
настоящия документ с допълнителни указания като се отнася както до настоящите
допълнителни указания за злато, така и за Насоките на ОИСР по надлежната
проверка за полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони.
Настоящият документ предоставя конкретни указания относно надлежната
проверка на веригата за доставки на злато от засегнати от конфликти и
високорискови зони в зависимост от различните позиции на дружествата във
веригата за доставки на злато. В него се прави разлика между ролите на и
съответните препоръки за надлежна проверка, адресирани до дружествата нагоре
и надолу по веригата на доставки (вж. „Определения"), и включва, когато е
необходимо, специфични препоръки за конкретните участници в рамките на тези две
широки категории. Дружествата, попадащи в тези категории, следва да извършват
надлежна проверка, независимо от това дали притежават, отдават под наем или
заемат златото.
Настоящият документ поставя акцент върху стъпките, които дружествата следва
да предприемат, за да избегнат да допринасят за конфликти и сериозни нарушения
на правата на човека във веригата на доставки на злато, което е възможно да е с
произход от засегнати от конфликти и високорискови зони. Настоящият документ
включва мерки за надлежна проверка, които следва да се предприемат за
рециклирано злато, златен скрап или подложено на афинаж на по-ранен етап злато
(наричани

по-нататък

„рециклируемо

злато“),

само

доколкото

рециклираният

материал е потенциално средство за изпиране на злато, което е било добито в
засегнати от конфликти и високорискови зони, с цел да се скрие произхода му.
Инвестиционните златни продукти (кюлчета, слитъци, монети, както и зърна в
запечатани контейнери), държани в трезори на банки, търгуващи с благородни
метали, централни банкови трезори, борси и заводи за рафиниране с „проверима
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дата"
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преди 1 януари 2012 г., няма да изискват информация относно техния

произход (наричани по-нататък „заварени запаси“). Въпреки това инвестиционните
златни продукти ще изискват извършване на надлежна проверка на контрагентите, за
да се гарантира, че търговията със заварени запаси не се извършва в нарушение на
международните санкции или не дава възможност за изпиране на пари, произтичащо
от или свързано с продажбата на златни резерви в засегнати от конфликти и
високорискови зони.
За да се определи приложимостта на настоящите допълнителни указания,
всички дружества във веригата за доставки на злато следва да извършат стъпка 1
(Създаване на стабилни системи за управление на дружеството) и да започнат
стъпка 2 (Установяване и оценяване на рисковете във веригата на доставки), за да
определят дали те действително или потенциално се снабдяват със злато от
засегнати от конфликти и високорискови зони. Останалата част от стъпките в
настоящия документ ще се прилагат само за дружества, които се снабдяват със злато
от засегнати от конфликти и високорискови зони, и участници във веригата за
доставки на злато, които работят в засегната от конфликти или високорискова зона.
Освен че предоставят принципите, стандартите и процедурите за извършване
на надлежна проверка от страна на отделни дружества, Насоките и настоящите
допълнителни указания препоръчват принципи, стандарти и процедури за надлежна
проверка, които нововъзникващите инициативи по отношение на веригите на
доставки в целия сектор следва да спазват при работата им за постигане на
чувствителни към конфликти практики за отговорно снабдяване. Разработването на
всеобхватни схеми за сертифициране, като например схемата и инструментите за
сертифициране

на

Международната

конференция

за

региона

на

Големите

африкански езера, или други отраслови инициативи или инициативи с множество
заинтересовани страни, които предоставят процесите за проверка на практиките за
снабдяване със злато от зони без конфликти, в съответствие със стандартите и
процесите, съдържащи се в настоящите Насоки, може да предостави убедителни
гаранции, че дадена верига на доставки не допринася за конфликти или сериозни
нарушения на правата на човека.

58

Настоящите Насоки признават, че надлежната проверка в засегнати от
конфликти

и

високорискови

зони

създава

практически

предизвикателства.

Необходима е гъвкавост при извършването на надлежна проверка. Характерът и
обхватът на надлежната проверка, която е подходяща, ще зависи от конкретните
обстоятелства и ще се влияе от фактори като размера на предприятието,
местоположението на дейностите, положението в конкретна държава, сектора и
естеството на съответните продукти или услуги. Тези предизвикателства могат да

57 „Проверима дата“ е дата, която може да бъде проверена посредством проверка
на физически печати с дати на продуктите, както и на инвентарните списъци. Вж.
определенията.
58 Вж. определението за допринасяне за конфликти в приложение II от Насоките на
ОИСР.
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бъдат посрещнати по различни начини, включително, но не само:
•

Сътрудничество в целия сектор по отношение на изграждането на капацитет за

извършване на надлежна проверка.
•

Споделяне на разходите в сектора за специфични задачи, свързани с надлежната

проверка.
•

Участие в инициативи за отговорно управление на веригите на доставки.

59

59 Например, при условие че те са в съответствие с Насоките на ОИСР: Програма за
снабдяване на топилните предприятия с полезни изкопаеми от зони без
конфликти , разработена от Коалиция за права и задължения на работещите в
електронната индустрия (EICC) и инициативата „Global e-Sustainability“ (GeSI);
Стандарт за злато от зони без конфликти, Световен съвет по златото (2012
г.); „Отговорни насоки за златото” [„Responsible Gold Guidance”], London Bullion
Market Association (2012 г.); и Сертифициране на веригата на доставки, Съвет
за отговорна бижутерска практика (2012 г.); „Стандарт за честна търговия и
честно минно дело за злато от непромишлено и дребномащабно минно дело”
[„Fairtrade and Fairmined Standard for Gold from Artisanal and Small- Scale Mining”],
Alliance of Responsible Mining/Fairtrade Labelling Organizations International (2010 г.).
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• Координация

между представителите

на

промишлеността,

които

споделят

доставчици.
• Сътрудничество между дружества нагоре и надолу по веригата.
• Създаване на партньорства с международни организации и организации на
гражданското общество.
• Интегриране

на

образеца

на

политика

относно

веригата

на

доставки

(приложение II) и конкретните препоръки за надлежна проверка, посочени в
настоящите Насоки, в съществуващите политики и системи на управление,
практиките за надлежна проверка на дружеството, като например практиките за
обществени поръчки, мерките за извършване на надлежна проверка на целостта и
клиентите и устойчивостта, корпоративната социална отговорност или други
годишни доклади.
Настоящите Насоки признават по-специално, че надлежната проверка относно
непромишления и дребномащабния добив на злато в засегнати от конфликти и
високорискови зони създава практически предизвикателства. От непромишлените и
дребномащабните производители на злато, като например физически лица,
неформални работни групи или общности, не се очаква да извършват надлежна
проверка, както се препоръчва в настоящите Насоки, но те се насърчават да
продължат да участват в усилията за извършване на надлежна проверка на техните
клиенти и да ги регламентират така, че да могат да извършват надлежна проверка в
бъдеще. Само от непромишлените и малките предприятия се очаква да извършват
надлежна проверка (вж. „Определения"). Предложените мерки са включени в
допълнението

за

предотвратяване

на

потенциално

икономически въздействия върху уязвимите групи

60

вредните

социални

и

в засегнати от конфликти и

високорискови зони, включително легитимните миньори, занимаващи се с ръчен и
дребномащабен добив.
Като се има предвид сложната работна среда на засегнатите от конфликти и
високорисковите зони, при които условията могат да се подобряват и влошават
бързо, надлежната проверка се разглежда като непрекъснат, проактивен и
последващ процес, чрез който дружествата предприемат разумни стъпки и полагат
добросъвестни усилия за установяване и справяне с рисковете от допринасяне за
конфликти и сериозни злоупотреби в съответствие с настоящите Насоки, и поспециално

приложение II.

Настоящите

Насоки

насърчават

постепенното

60 Вж. Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия (2011 г.), Коментар
относно глава IV Човешки права, параграф 40: “[...] предприятията следва да
зачитат човешките права на лица, принадлежащи към определени групи или
популации, които изискват специално внимание, когато те могат да имат
неблагоприятно въздействие върху тях по отношение на човешките права. В тази
връзка, инструментите на ООН предоставят допълнителни пояснения относно
правата на коренното население; лицата, които принадлежат към национални или
етнически, религиозни и езикови малцинства; жените; децата; хората с
увреждания; и работниците мигранти и техните семейства“.

67НАСОКИ НА ОИСР ПО НАДЛЕЖНАТА ПРОВЕРКА ЗА ОТГОВОРНИ ВЕРИГИ ЗА ДОСТАВКИ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ ОТ ЗАСЕГНАТИ ОТ КОНФЛИКТИ. © ОИСР, 2013 Г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЗЛАТО

подобряване на практиките за надлежна проверка чрез конструктивна работа с
доставчиците. Дружествата се насърчават да включат настоящите Насоки в своите
по-общи политики и практики за отговорно бизнес поведение, и се насърчават да
информират потребителите и широката общественост, че те прилагат настоящите
Насоки. Дружествата могат да ползват настоящите Насоки, за да направят
необходимото определяне по отношение на отговорния и чувствителен към
конфликти характер на своите продукти.
Настоящите Насоки се основават на и са в съответствие с принципите и
стандартите, съдържащи се в Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия
и Инструмента на ОИСР за осведоменост по отношение на риска, предназначен за
мултинационалните предприятия в районите със слабо управление. Те осигуряват
препоръки, съвместно отправени от правителствата към дружествата, работещи във
или добиващи полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони,
за предоставяне на насоки относно принципите и процедурите за надлежна проверка
за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и
високорискови

зони,

в

съответствие

с

приложимите

закони

и

съответните

международно признати стандарти. Сами по себе си, настоящите Насоки не заменят,
нито следва да се счита, че имат предимство пред националните закони и
подзаконови актове, включително онези, свързани с минното дело.

61

Определения
Непромишлена или дребномащабна минна дейност (ASM) - формална или
неформална минна дейност с предимно опростени форми на проучване, добив,
преработка и транспортиране. ASM обикновено е с ниска интензивност на капитала и
използва технология с висока интензивност на труда. „ASM“ може да включва мъже и
жени, работещи индивидуално, както и лица, работещи в семейни групи, в
партньорство, или като членове на кооперации или други форми на правни
сдружения и предприятия, включващи стотици или дори хиляди миньори. Например
често се случва за работни групи от 4-10 лица, понякога в семейни единици, да
споделят задачи в едно-единствено място за добив на полезни изкопаеми (напр. при
изкопаването на една изработка). На организационно равнище се случва често групи
от 30 до 300 миньори да добиват полезни изкопаеми заедно от едно находище (напр.
работейки в различни изработки), а понякога и да споделят съоръженията за
преработка.

62

Предприятия ASM - непромишлени и дребномащабни предприятия, които са
достатъчно добре регламентирани и структурирани да изпълняват настоящите
61 Вж. глава I, параграф 2, Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия
(2011 г.).
62 Вж. Феликс Хрушка и Кристина Ечавария, „Гарантирани шансове за отговорно
непромишлено минно дело” [„Rock-Solid Chances for Responsible Artisanal Mining”],
Alliance for Responsible Mining Series on Responsible ASM
№ 3, 2011 г.
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Насоки. Според допълнението, всички миньори, занимаващи се с ръчен и
дребномащабен добив, са насърчавани да извършат регламентиране в това
отношение.
Слитък - общият термин за преминало афинаж злато под формата на слитъци
или кюлчета.
Банка, търгуваща с благородни метали - банка (в това число предоставящи
услуги на граждани, търговски и инвестиционни банки) или финансова институция,
като например предприятие за търговия, която извършва финансови операции в
рафинирано злато.
Система

за

проследяване

-

документи,

в

които

е

отбелязана

последователността на субектите, които са отговорни за полезните изкопаеми при
тяхното движение по веригата на доставки.
Засегнати от конфликти и високорискови зони - Зони, които се характеризират с
наличието на въоръжен конфликт, широкоразпространено насилие, включително
насилие от страна на криминални мрежи, или други рискове от нанасяне на сериозни
и широкоразпространени вреди на хората. Въоръженият конфликт може да приема
различни форми, като например конфликт от международен или немеждународен
характер, който може да включва две или повече държави, или може да
представлява освободителна война или бунт, гражданска война. Високорисковите
зони са тези, при които е налице голям риск от конфликти или от широко
разпространени или тежки злоупотреби, както са определени в параграф 1 от
приложение II на Насоките. Тези зони често се характеризират с политическа
нестабилност или репресии, институционална слабост, несигурност, колапс на
граждански инфраструктури, широко разпространено насилие и нарушаване на
националното или международното право.
„Пряка или непряка подкрепа“ на въоръжени недържавни групи или публични
или частни охранителни структури чрез добива, транспортирането, търговията,
преработката и износа на злато включва, но не се ограничава до, набавяне на
полезни изкопаеми от, извършване на плащания до или осигуряване на логистична
помощ или оборудване по друг начин на въоръжени недържавни групи или техни
партньори, които:
i)

63

незаконно контролират мините за добив на полезни изкопаеми или контролират
по друг начин транспортните маршрути, местата за търговия на злато и
64

участниците нагоре по веригата на доставки; и/или

63 „Партньори“ включва търговци, консолидатори, посредници и други лица във
веригата за доставки, които работят пряко с въоръжени групи с цел улесняване на
добива, търговията или обработката на злато.
64 „Контрол“ на мини, транспортни маршрути, места за търговия на злато и
участници нагоре по веригата на доставки означава i) надзор на добива,
включително чрез предоставяне на достъп до обекти за добив и/или
координиране на продажбите надолу по веригата до посредниците, дружествата
за износ или международните търговци; ii) прибягване до каквито и да е форми на
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ii)

65

налагат незаконен данък или събират насила пари или злато в местата за
достъп до обекти за добив на полезни изкопаеми, по транспортните маршрути
или на местата за търговия на злато; и/или

iii)

налагат незаконен данък или изнудват посредници, дружества за износ или
международни търговци.
Надлежна проверка - Надлежната проверка е непрекъснат, проактивен и

последващ процес, чрез който дружествата могат да установяват, предотвратяват,
смекчават и отчитат как се справят с техните действителни и потенциални
неблагоприятни въздействия, като неразделна част от системите за вземане на
бизнес решения и управление на риска. Надлежната проверка може да помогне на
дружествата да гарантират, че спазват принципите на

ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЗЛАТО
За целите на настоящите Насоки има три възможни източника на златосъдържащи
материали, за които се препоръчват различни надлежни проверки:
1) ЗЛАТО ОТ МИНИ - Злато, което произхожда от мини (средни и големи или
непромишлени и/или дребномащабни мини) и не е преминало афинаж. Златото от
мини е с произход от мината, от която е било добито. Подкатегориите на златото от
мини, преди то да премине афинаж, са:
• алувиално злато - Наскоро добито злато, което е взето от пясъчни и чакълести
находища, най-често във или в близост до потоци; обикновено са много малки, но
видими частици от злато. Алувиалното злато обикновено е под формата на „прах“,
понякога късчета, които вече са с концентрирана форма, транспортират се лесно и
могат да бъдат лесно претопени и/или полурафинирани в малки кюлчета
(обикновено с чистота от 85 % - 92 %). Алувиалното злато във всички тези форми
изисква рафиниране преди употреба под формата на слитъци или бижута, но
обикновено може да се подложи на афинаж директно, без допълнителна междинна
концентрация или обработка.
• Златна руда - Камъни или чакъл, които съдържат ценна от икономическа гледна
точка концентрация на злато. Тази концентрация може да е много малка по тегло,
напр. 1 грам злато на един тон руда, и да продължава да бъде икономически
оправдана при средно- и широкомащабен промишлен добив. Поради нейната
големина и тегло, златната руда обикновено не се транспортира далече от обекта
на добив за преработка.
• Златен концентрат - Междинен материал, произведен от преработката на златна
принудителен или задължителен труд за добив, транспортиране, търговия или
продажба на злато; или iii) действие в качество на директор или служител на
дружества нагоре по веригата или мини, или притежаване на права или други
дялови участия по отношение на тези дружества или мини.
65 „Събиране насила“ от мини, транспортни маршрути, места за търговия на злато
или дружества нагоре по веригата означава изискване под заплаха от насилие
или други наказания, и в случай, че лицето не е предложило доброволно, парични
суми или злато, често в замяна на предоставяне на достъп с цел експлоатиране
на обект за добив, достъп до транспортни маршрути, или на транспортиране,
закупуване или продажба на злато.
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руда с цел постигане на по-висока концентрация, но който все още се нуждае от
допълнителна междинна обработка, за да се произведе сплав Доре. Златният
концентрат обикновено се транспортира до близко топилно предприятие за
създаването на сплав Доре.
• Сплав Доре - Кюлче от наскоро добита златна метална сплав, обикновено
получено от интензивното обработване на руди и претопяването в средните и
големите мини до висока концентрация (обикновено с чистота от 85 % - 90 %).
Златото, добивано в тази форма, не е с търговско качество и трябва да бъде
транспортирано до завод за рафиниране, за да премине директен афинаж, без
допълнителна междинна обработка.
• Вторичен продукт от добивна дейност - Злато, произведено при добива на друг
метал, напр. от медно-сулфидна руда, в която може да има следи от злато. Когато
злато е вторичен продукт, другият по-важен метал се преработва и рафинира
първи, а след това златото се извлича и преминава афинаж от крайния остатък от
първия метал, като например медно- електролитна клетъчна тиня.
• LSM злато - Злато, което е произведено от средно- и широкомащабна минна
дейност (вж. определението за средно- и широкомащабно минно дело).
• ASM злато - Злато, което е произведено от непромишлена и дребномащабна
минна дейност (вж. определението за непромишлено и дребномащабно минно
дело).

ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЗЛАТО (продължение)
2) РЕЦИКЛИРУЕМО ЗЛАТО - Злато, което е преминало предварителен афинаж, като
например злато и златосъдържащи продукти за крайни потребители, след потребление и
инвестиционно злато и продукти, съдържащи злато, както и скрап и отпадъци от метали
и материали, получаващи се по време на рафинирането и производството на продукти,
които се връщат на завода за рафиниране или на друг междинен преработвател надолу
по веригата, за да започнат нов жизнен цикъл като „рециклирано злато“. Произходът на
рециклируемото злато се счита, че е от мястото във веригата на доставки на злато,
където златото се връща на завода за рафиниране или на друг междинен преработвател
или рециклиращо лице надолу по веригата. Подкатегориите на рециклируемото злато са:
•

Непреработено рециклируемо злато - Рециклируемо злато, което все още е
първоначалния си вид и/или под формата на производствен скрап, преди да бъде
върнато за преработване и афинаж (напр. слитъци, бижута, украшения, монети,
стружки и др.)

•

Претопено рециклируемо злато - Рециклируемо злато, което е били претопено като
първи процес на рециклиране и след това отлято под формата на слитъци или
някаква друга форма с неопределени размери и променлива чистота.

•

Вторичен продукт от промишлеността - Материал, произведен при обработването
на друг материал, който не е първоначално предвиденият продукт, но все пак
представлява отделен и полезен материал. Например, афинажът на злато често
създава вторични продукти с ниска стойност, като например прах от пещната
гърловина, изразходвани тигли и отпадъци.
3) ЗАВАРЕНИ ЗАПАСИ - Инвестиционни златни продукти (кюлчета, слитъци, монети,
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както и зърна в запечатани контейнери), държани в трезори на банки, търгуващи с
благородни метали, централни банкови трезори, борси и заводи за рафиниране с
проверима дата преди 1 януари 2012 г., които няма да изискват определяне на техния
произход. Това включва запаси, държани от трета страна от името на посочените
субекти.
•

Проверима дата: Дата, която може да бъде проверена посредством проверка на
физически печати с дати на продуктите и/или инвентарните списъци.
Смесено злато - злато, което включва множество източници (напр. както злато,

добивано от мини, така и рециклируемо злато). Надлежната проверка следва да се
извършва за тези източници на смесено злато в съответствие с препоръките в
настоящите допълнителни указания, международното право и спазвайки националните
закони, включително относно незаконната търговия с полезни изкопаеми и санкциите на
ООН.

Валиден стандарт - Стандарт на физически спецификации за злато, преминало
афинаж, и за капацитета на заводите за афинаж на злато, който е приет на борсовите
или извънборсовите пазари (напр. валиден лондонски стандарт).
Програма за промишлеността - За целите на настоящите Насоки, този термин
означава инициатива или програма, създадена и управлявана от отраслова организация
или подобна инициатива на отрасъла за подкрепа и осигуряване на напредък по
отношение на някои или всички препоръки от настоящите Насоки. Програмата за
промишлеността може да е част от по-общите дейности на организацията, които
обхващат други цели. Всяко позоваване в настоящите Насоки на съответните дейности
и/или инициативи на дадена програма за промишлеността следва да означава, че тези
дейности и/или инициативи ще бъдат в съответствие с настоящите Насоки.
Институционализиран механизъм - За целите на настоящите Насоки, този термин
означава организация, създадена и съставена от представители на правителствата,
промишлеността и гражданското общество, с цел да подкрепят и осигуряват напредъка
по отношение на някои или всички препоръки от настоящите Насоки. Всяко позоваване в
настоящите

Насоки

на

съответните

дейности

и/или

инициативи

на

даден

институционализиран механизъм следва да означава, че тези дейности и/или
инициативи ще бъдат в съответствие с настоящите Насоки.
Законна непромишлена и дребномащабна минна дейност: Законността на
непромишлената и дребномащабната минна дейност е концепция, която е трудна за
определяне, тъй като включва редица фактори, зависещи от ситуацията (вж.
допълнението). За целите на настоящите Насоки, „законно" се отнася, наред с другото,
до непромишлена и дребномащабна минна дейност, която е в съответствие с
приложимото законодателство.

66

Когато приложимата правна уредба не се спазва, или

66 Вж. също „Визия за отговорно непромишлено и дребномащабно минно дело в
съдружие за отговорно минно дело” [„Vision for Responsible Artisanal and Small-scale
Mining in Alliance for Responsible Mining”] (Ечавария, К. и колектив ), (2008 г.) The
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ако такава правна рамка липсва, оценката на законността на непромишлената и
дребномащабната минна дейност ще вземе предвид добросъвестните усилия на
непромишлените и дребномащабните миньори и предприятия да работят, следвайки
приложимата правна рамка (ако такава съществува), както и ангажимента им по
отношение на възможностите за регламентиране, когато такива са налични (като се има
предвид, че в повечето случаи миньорите, занимаващи се с ръчен и дребномащабен
добив, имат много ограничен или никакъв капацитет, техническа възможност или
достатъчно финансови средства, за да го направят). И в двата случая, непромишлената
и дребномащабната минна дейност, както всички видове минно дело, не може да се
счита за законна, когато допринася за конфликти и сериозни злоупотреби, свързани с
добива, транспортирането или търговията на полезни изкопаеми, както е определено в
приложение II от Насоките.
Система за управление — Процедури и документи за управление, които заедно
осигуряват системна рамка, за да се гарантира, че задачите се изпълняват правилно,
последователно и ефективно за постигане на желаните резултати, и които осигуряват
постоянно подобрение на резултатите.
Средно- и широкомащабно минно дело (LSM) - За целите на настоящите Насоки,
LSM се отнася до операции за добив на злато, които не се считат за непромишлено или
дребномащабно минно дело.
Рециклиращо лице - физическо лице или субект, който не е завод за рафиниране,
както е определено по-долу, който събира, консолидира и/или обработва рециклируемо
злато/скрап от злато, като например вземане на проби и анализ, преди афинажа за
започване на нов жизнен цикъл.
Завод за афинаж - физическо лице или субект, който пречиства злато до търговско
качество,

премахвайки

другите

вещества

от

сплав

Доре,

алувиалното

злато,

рециклируемото злато, скрапа или други суровини, съдържащи злато.
Доставчици - Този термин се отнася до всяко физическо лице или организация,
което се счита за участник във веригата за доставки на злато и златосъдържащи
материали.
Верига на доставки - Терминът „верига на доставки“ се отнася за системата на
всички дейности, организации, участници, технологии, информация, ресурси и услуги,
свързани с преместването на златото от източника до крайните потребители.
Нагоре по веригата на доставки и дружества нагоре по веригата - „Нагоре по
веригата на доставки“ означава веригата на доставки на злато от мината до
заводите за рафиниране. „Дружествата нагоре по веригата“ включват миньори
(непромишлени и дребномащабни дружества или средни и големи дружества за
добив на злато),

11

местни търговци на злато или износители от държавата на

Golden Vein - Ръководство за отговорно непромишлено и дребномащабно минно
дело. Издание на Алианса за отговорно минно дело относно отговорно ASM № 1.
Меделин.
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произход

на

златото,

превозвачи,

международни

търговци

на

злато

от

мини/рециклируемо злато и заводи за рафиниране. От непромишлените и
дребномащабните производители на злато, като например физически лица,
неформални работни групи или общности, не се очаква бъдат включени като
дружества нагоре по веригата за целите на извършване на надлежна проверка в
съответствие с настоящите Насоки. Въпреки това, те се насърчават да продължат
да участват в усилията за извършване на надлежна проверка на техните клиенти и
да осигурят регламентиране, за да могат те да извършват надлежна проверка в
бъдеще.
Надолу по веригата на доставки и дружества надолу по веригата - „Надолу по
веригата на доставки“ означава веригата на доставки на злато от заводите за
рафиниране до търговците на дребно. „Дружествата надолу по веригата“ включват
търговци на злато, преминало афинаж, и пазари на злато, банки, търгуващи с
благородни метали, и борси или други субекти, които се занимават със съхранение
на злато в трезори, производители и търговци на дребно на бижута, и други
дружества,

използващи

злато

при

производството

на

продукти

(напр.

производители и търговци на дребно на електроника или медицински изделия).
Надлежна проверка на веригата на доставки: Специално по отношение на
надлежната проверка на веригата на доставки за отговорно снабдяване с полезни
изкопаеми, основаната на риска надлежна проверка се отнася до стъпките, които
дружествата следва да предприемат с цел

установяване, предотвратяване и

смекчаване на действащите и потенциалните неблагоприятни въздействия и да се
гарантира, че те спазват правата на човека и не допринасят за конфликти
своите действия във веригата на доставки.

67 68

чрез

69

67 За избягване на съмнения, тези насоки включват миньори, преработватели и заводи
за рафиниране, които могат да бъдат притежавани или контролирани или
управлявани по друг начин от правителства или други държавни дружества.
68 Както е определено в приложение II от Насоките на ОИСР по надлежната проверка.
69 Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия (ОИСР, 2011 г.); Инструмент на
ОИСР за осведоменост по отношение на риска, предназначен за
мултинационалните предприятия в районите със слабо управление, (ОИСР, 2006 г.);
Ръководни принципи за бизнеса и правата на човека: Прилагане на рамката на ООН
„Утвърждаване, спазване и правни средства за защита“, 21 март 2011 г.
(A/HRC/17/31).
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Фигура 2. Рисковете във веригата за доставки на злато от засегнати от конфликти и високорискови зони

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЗЛАТО

СТЪПКА 1: СЪЗДАВАНЕ НА СТАБИЛНИ СИСТЕМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
ЦЕЛ: Да се гарантира, че съществуващите системи за надлежна проверка и
управление на дружества от веригата за доставки на злато са структурирани за
извършването на ефективна надлежна проверка.

РАЗДЕЛ I - ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ВСИЧКИ ДРУЖЕСТВА ВЪВ
ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ НА ЗЛАТО
А. Приемане на и ангажираност с политика за веригата на
доставки за установяване и управление на рисковете за
злато с евентуален произход от засегнати от конфликти и
високорискови зони. За всички дружества във веригата на доставки, тази
политика следва да включва:
1. Ангажимент по отношение на политиката, определящ общи принципи и стандарти
за отговорна верига на доставки на злато от засегнати от конфликти и
високорискови зони, спрямо която дружеството ще се оцени и ще оцени
дейностите и взаимоотношенията на доставчиците. Тази политика следва да бъде
в съответствие със стандартите, заложени в образеца на политика относно
веригата на доставки в приложение II от Насоките.
2. Ясен и последователен процес на управление, за да се гарантира, че рисковете се
управляват по подходящ начин. Дружеството следва да се ангажира със стъпките
и препоръките за надлежна проверка, описани за различните равнища, установени
в настоящите допълнителни указания.

Б. Структуриране на системите за вътрешно управление по
начин, който да подкрепя надлежната проверка на веригата
на доставки. Дружествата във веригата на доставки следва да:
1. Възлагат правомощия и отговорности на висшия персонал с необходимите умения,
знания и опит по отношение на надзора на процеса за надлежна проверка на
веригата на доставки.
2. Гарантират наличността на ресурсите, които са необходими за подпомагане на
функционирането и наблюдението на тези процеси.
3. Създадат организационна структура и комуникационни процеси, които ще
гарантират, че важната информация, включително политиката на дружеството,
достига до съответните служители и доставчици. Когато е уместно, следва да бъде
проведено обучение, а дружествата могат да вземат предвид модули за обучение,
разработени

от

програми

за

промишлеността

или

институционализирани

механизми.
4. Осигурят вътрешна отчетност по отношение на изпълнението на процеса за
надлежна проверка на веригата на доставки.
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В. Създаване на система за прозрачност, събиране на
информация и контрол на веригата за доставки на злато.
1. Създаване на вътрешна документация и данни относно процедурите за надлежна
проверка на веригата на доставки, резултатите и произтичащите от това решения.
Това ще включва надлежната проверка по стъпка 1, както и допълнителна
надлежна проверка, която може да се извърши по отношение на веригите за
доставки на злато от засегнати от конфликти и високорискови зони (стъпки 2-5).
2. Поддържайте вътрешна документация за инвентара и трансакциите, която може да
се извлече и използва със задна дата, за да се определят входящите и
изходящите количества злато и/или да се подпомага системата за проследяване
(вж. стъпка 3 (Б)). Това следва да включва:
а) Информация относно формата, вида и физическо описание на златото и
златосъдържащите материали, напр. златна руда, златен концентрат, сплав
Доре, алувиално злато, рециклируемо злато, златни слитъци, материали за
производството на бижута и/или бижута, електронни елементи и решения за
позлатяване и др. (вж. раздел „Определения“ от настоящия документ).
б) Информация, предоставена от доставчика, по отношение на теглото и състава
на златото и входящите материали, съдържащи злато, и определяне на теглото
и състава на входящите и изходящите количества злато.
в) Данни на доставчика, включително информация от надлежната проверка на
контрагентите, в съответствие с 40-те препоръки на Специалната група за
финансови действия (FATF).

70

г) Уникални контролни номера за всички входящи и изходящи материали.
д) Дати на получаване и изписване на материали, покупки и продажби.
3. Извършвайте и получавайте плащанията за злато чрез официални банкови
канали, когато такива са достъпни. Избягвайте, когато това е възможно,
разплащания в брой и се уверете, че всички неизбежни покупки, които трябва да
бъдат направени в брой, са придружени от контролируеми документи.
4. Предоставяйте пълноценно сътрудничество и прозрачност на правоприлагащите
органи по отношение на сделки със злато. Осигурете достъп на митническите
служители до пълната информация относно всички пратки, които пресичат
международни граници или за които те са компетентни по друга линия.
5. Поддържайте събраната по-горе информация за период от най-малко пет години,
за предпочитане в компютърна база данни.

Г.

Засилване на ангажираността на дружеството по

70 Вж. Специална група за финансови действия (FATF), 40 препоръки (2003 г.). Вж.
също така и Специалната група за финансови действия, „Насоките за търговци на
скъпоценни камъни и метали на RBA” [„RBA Guidance for Dealers in Precious Metal
and Stones”] (2008 г.).
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отношение на доставчиците. Дружествата във веригата на доставки
следва да се стремят да повлияят на доставчиците си да се ангажират с политика
за веригата на доставки в съответствие с приложение II и процедурите за
надлежна проверка в настоящите Насоки. За тази цел, дружеството следва да:
1. Има за цел да създаде дългосрочни взаимоотношения с доставчиците, за да
изгради отговорни отношения на снабдяване с тях.
2. Обяви на доставчиците очакванията за надлежна проверка на отговорни вериги за
доставки на злато от засегнати от конфликти и високорискови зони, в съответствие
с приложение II от Насоките и настоящите допълнителни указания. По-специално,
дружествата следва да предадат своите очаквания за това, че техните доставчици
следва да определят стратегия за управление на риска по отношение на
установените рискове по веригата на доставки, в съответствие с приложение II от
Насоките.
3. Включи политиката за веригата на доставки, посочена в настоящите Насоки, в
търговските договори и/или писмените споразумения с доставчиците, които могат
да се приложат и наблюдават.
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4. Обмисли начини за подкрепа на изграждането на способности за подобряване на
резултатите от дейността на доставчиците и спазване на политиката за веригата
на доставки на дружеството.

72

5. Се ангажира с управлението на риска, което може да включва разработване на
измерими планове за подобрения с доставчиците, с участието на, ако е
необходимо

и

когато

е

уместно,

местните

и

централните

правителства,

международни организации и гражданското общество когато се цели смекчаване
на риска.
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Д.Създаване на механизъм за подаване на оплаквания на
равнището на дружеството и/или мината.
В зависимост от тяхната позиция във веригата за доставки, дружествата следва
да:
1. Разработят механизъм за ранно предупреждение и осведомяване за риск,
позволяващ на всяко заинтересовано лице (засегнати лица или лица, подаващи
сигнали за нередности) да изрази загриженост относно обстоятелствата, свързани
с добива, търговията, преработката и износа на злато в засегната от конфликти
или високорискова зона. Това ще позволи на дружеството да бъде предупредено
за рисковете в неговата верига на доставки, в допълнение към проблеми
собствените оценки на фактите и рисковете на дружеството.
2. Предоставят подобен механизъм пряко или чрез съвместно сътрудничество с

71 Вж. стъпки 2-5 за информация относно наблюдението на доставчиците и
управлението в случаи на неизпълнение.
72 Вж. стъпка 3, „Смекчаване на риска“.
73 Вж. стъпка 3, „Смекчаване на риска“.
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други дружества или организации, като например програма за промишлеността
или институционализиран механизъм, или чрез улесняване на прибягването до
услугите на външен експерт или орган (например омбудсман).

РАЗДЕЛ II - СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ
А. За средни и големи дружества за добив на злато и

непромишлени и дребномащабни дружества, занимаващи се
с минна дейност:
1. Присъдете уникален контролен номер за всеки изходящ продукт, напр. слитък от
сплав Доре или контейнер с алувиално злато, и прикрепете и/или отпечатайте този
контролен номер по такъв начин, че да се забелязва лесно, ако той е бил
манипулиран или отстранен.
2. Установете практики за физическа сигурност на златото, като например
запечатани

сейфове

манипулирането
транспортирането

или
ще

за

осъществяване

отстраняването
бъде

очевидно.

на
на
В

превоз

по

съдържание
засегнатите

такъв
по
от

начин,

че

време

на

конфликти

и

високорисковите зони, подобни практики за физическа сигурност следва да могат
да бъдат проверени чрез подходящи и доверени трети лица (напр. митнически
власти,

независими

одитори,

програми

за

промишлеността

или

институционализирани механизми).
3. Подкрепете прилагането на принципите и критериите, установени в Инициативата
за прозрачност на миннодобивната промишленост (ИПДП).
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Б. За местни износители, рециклиращи лица и международни

търговци на злато от мини и рециклируемо злато:
1. Присвоете уникален контролен номер на всички входящи и изходящи продукти,
под формата на слитък, кюлче и/или партида прието и произведено злато, и
прикрепете и/или отпечатайте този контролен номер върху всички изходящи
продукти по такъв начин, че да се забелязва лесно, ако той е бил манипулиран или
отстранен.
2. Координирайте и подпомагайте практиките за физическата сигурност, използвани
от други дружества нагоре по веригата. Докладвайте незабавно всякакви признаци
за манипулиране на пратките; пратките трябва да се разпечатват и отварят само
от упълномощен персонал.
3. Проверявайте предварително всички пратки дали отговарят на информацията,
предоставена от доставчика относно видовете злато, например алувиално злато,
сплав Доре злато, необработено рециклируемо злато или претопено рециклируемо
злато. Проверете информацията за теглото и качеството, предоставена от
74 За информация относно ИПДП, вж. http://eiti.org/. За насоки относно това, как
предприятията могат да подкрепят ИПДП, вж.
http://eiti.org/document/businessguide.
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производителя и/или изпращача на златото, и направете търговска бележка за
тази проверка. Докладвайте незабавно за всякакви несъответствия между
първоначалната инспекция на дадена пратка и информацията, предоставена от
изпращача, на отдела по вътрешна сигурност и лицата в дружеството, отговарящи
за надлежната проверка, като не предприемате по-нататъшни действия, докато
несъответствието не бъде разрешено.
4. Отделете и защитете физически всяка пратка, при която има неуредено
несъответствие.
5. Стремете се да работите пряко с легитимни непромишлени и дребномащабни
производители на злато или техни представители, когато това е възможно, с цел
да се изключи златото, предлагано от лица, които ги експлоатират.

В. За заводи за рафиниране:
1. Присъдете уникални вътрешни референтни номера на всички входящи и изходящи
продукти, под формата на блок, прът и/или партида прието и произведено злато,
които следва да съответстват на цялата събрана информация за входящите и
изходящите количества от това злато, и да са генерирани чрез надлежна проверка,
включително информация относно доставчика и произхода на златото.
2. Координирайте и подпомагайте практиките за физическата сигурност, използвани
от други дружества нагоре по веригата. Докладвайте незабавно всякакви признаци
за манипулиране на пратките; пратките трябва да се разпечатват и отварят само
от упълномощен персонал.
3. Проверявайте предварително всички пратки дали отговарят на информацията,
предоставена от доставчика относно видовете злато, например алувиално злато,
сплав Доре, необработено рециклируемо злато или претопено рециклируемо
злато. Проверете информацията за теглото и качеството, предоставена от
производителя и/или изпращача на злато, и направете търговска книга за тази
проверка.
4. Докладвайте незабавно за всякакви несъответствия между първоначалната
инспекция на дадена пратка и информацията, предоставена от изпращача, на
отдела по сигурност на завода за афинаж и лицата в дружеството, отговарящи за
надлежната проверка, като не предприемате по-нататъшни действия, докато
несъответствието не бъде разрешено.
5. Отделете и защитете физически всяка пратка, при която има неуредено
несъответствие.
6. Регистрирайте и направете всички изходящи златни продукти с възможност за
идентифициране (напр. като поставите физически печат върху златните продукти
и/или го прикрепите към опаковката по такъв начин, че неговото манипулиране или
отстраняване да бъде очевидно) чрез следната информация:
а) Име и/или печат/логотип на завода за афинаж
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б) Година на афинаж/производство.
в) Уникален контролен номер за всеки изходящ продукт (напр. серийни номера,
електронна идентификация или други практически средства).

Г. За банки, търгуващи с благородни метали:
1. Създайте инвентарни списъци за всичкото злато, държано от банките, търгуващи с
благородни метали, които включват информация за това кога всеки къс злато е
75

получен и от кого. Те следва да включват данни за заварените запаси.
2. Осигурете, когато е възможно, злато в съответствие с исканията на клиента за
конкретни заводи за афинаж, за чиито практики за надлежна проверка е било
потвърдено по независим начин, че спазват настоящите Насоки.
3. Поддържайте

регистри

с

информацията,

отпечатана

върху

златото,

и

трансакционните номера от момента, в който дружествата надолу по веригата
приемат физическата доставка на златото.
4. При поискване, предоставете информацията, отпечатана върху златото, и
трансакционните номера за физическата доставка на преките дружества надолу по
веригата, които приемат физическата доставка на златото.

Д. За всички други дружества надолу по веригата (напр.
потребители на злато и златни материали надолу по веригата и
производителите на изделия, съдържащи злато):
1. Изискайте от доставчиците да осигурят идентификацията на завода(ите) за
афинаж нагоре по веригата за златосъдържащи материали и продукти, или чрез
пряко снабдяване или чрез маркировки, отпечатани върху преминал афинаж
златен продукт, ако е възможно, или от информация, предоставена от други
доставчици на продукти надолу по веригата или от банки, търгуващи с благородни
метали.
2. Ако заводът(ите) за афинаж

на златото е/са идентифициран(и), изискайте

потвърждение, че заводът(ите) за афинаж е/са извършил(и) надлежна проверка в
съответствие с настоящите допълнителни указания. Когато е възможно, търсете
позоваване

на

признати

одити

от

програми

за

промишлеността

или

институционализирани механизми, които включват в своите протоколи за одита
стандартите и процесите, съдържащи се в Насоките.
3. Предоставете на клиентите надолу по веригата информация, необходима за
идентифицирането на

завода(ите) за афинаж на злато нагоре по веригата за

златосъдържащи материали и продукти.

75 Пълната информация, която обикновено е включена в инвентарните списъци,
съдържа: Име на партида; Дата на получаване; Метал; Вид (напр. големи златни
слитъци); Сериен номер; Валиден стандарт/Невалиден стандарт; Общ брой
палети; Общ брой артикули; Настоящо тегло; Палета; Кюлче; Завод за афинаж;
Брутно тегло; Съдържание.
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СТЪПКА 2: УСТАНОВЯВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ
ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ
ЦЕЛ: Да се установят и оценят рисковете относно обстоятелства, свързани с добива,
консолидирането, транспортирането, търговията и износа на злато от засегнати от
конфликти и високорискови зони.
Дружествата във веригата на доставки на злато следва да използват надеждна
система за управление, въведена съгласно стъпка 1, за да установят и оценят
рисковете, според които произвежданото или закупуваното през тяхната вериги за
доставки злато може да допринесе за конфликти или тежки нарушения на правата на
човека.
Всички

дружества

могат

да

си

сътрудничат

за

изпълнението

на

препоръките в настоящия раздел чрез съвместни инициативи. Дружествата обаче
запазват личната си отговорност за тяхната надлежна проверка и следва да
гарантират, че при всички съвместни работи се вземат надлежно под внимание
обстоятелствата, които са специфични за конкретното дружество.

РАЗДЕЛ I — ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА СРЕДНИ И ГОЛЕМИ
ДРУЖЕСТВА, ДОБИВАЩИ ЗЛАТО, И НЕПРОМИШЛЕНИ И
ДРЕБНОМАЩАБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ („ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЛАТО“)
А. Определете дали производителят на злато добива или
транспортира каквото и да е злато в засегната от конфликти
или високорискова зона („червен флаг“ или „опасни
операции"). За тази цел прегледайте контекста на всяко място на произход и
транспортиране на златото, като разчитате на доказателства от надеждни
източници,

76

и използвайте добросъвестно положени усилия, за да направите

необходимите определяния въз основа на определението за засегнати от
конфликти и високорискови зони, предоставено във въведението към настоящите
допълнителни указания.
1. Ако производителят на злато може основателно да определи на базата на

76 Прегледайте доклади от изследвания на правителства, международни
организации, НПО и медиите, карти, доклади на ООН и санкции на Съвета за
сигурност на ООН, литература относно сектора, свързана с добива на полезни
изкопаеми и неговото въздействие върху конфликтите, правата на човека или
нанасянето на вреди върху околната среда в държавата на потенциален
произход, или други публични изявления (напр. от етични пенсионни фондове).
Дружествата следва да се позовават и на всички критерии и показатели за
засегнати от конфликти и високорискови зони, разработени посредством
инициативи с участието на множество заинтересовани страни, включително
текущата работа, свързана с прилагането на настоящите Насоки, предоставени от
ОИСР.

78НАСОКИ НА ОИСР ПО НАДЛЕЖНАТА ПРОВЕРКА ЗА ОТГОВОРНИ ВЕРИГИ ЗА ДОСТАВКИ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ ОТ ЗАСЕГНАТИ ОТ КОНФЛИКТИ.... © ОИСР, 2013 Г

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЗЛАТО

информацията, събрана при стъпка 1, че никакво злато не се добива или
транспортира в засегната от конфликти и високорискова зона, не се изисква
допълнителна надлежна проверка. Установените в стъпка 1 системи за управление
следва да се поддържат и да се преглеждат редовно.
2. Ако производителят на злато определи, че произвежда или транспортира злато в
засегната от конфликти или високорискова зона, продължете към стъпка 2(Б).

Б. Също така определете дали производителят на злато закупува
каквото и да е злато (напр. злато с непромишлен и
дребномащабен произход) от потенциално засегната от
конфликти или високорискова зона. За тази цел:
1. Определете всички мини и/или места за претопяване, при които производителят на
злато закупува злато от мини от други източници, които могат да включват злато
ASM.
2. Прегледайте информацията за клиентите на тези доставчици, получени при стъпка
1, и съберете допълнителна информация относно произхода и транспортирането
на тези други източници на злато от мини, като разчитате на данни от първа ръка и
надеждни източници.
3. Използвайте добросъвестни усилия, за да установите наличието на някой от
следните „червени флагове“ във веригата на доставки за тези други източници на
злато от мини.

Опасни райони („червени флагове") на произход и транзитно
преминаване на златото:
Златото произхожда от или е било транспортирано през засегната от
конфликти или високорискова зона.
За златото се твърди, че е с произход от държава, за която е известно,
че има ограничени резерви или запаси, вероятни ресурси или очаквани
равнища на производство на злато (т.е. декларираните количества злато
от тази държава не отговарят на информацията за нейните запаси или
очакваните нива на производство).
Твърди се, че златото произхожда от държава, през която е известно или
се подозира, че има транзитно преминаване на злато от засегнати от
конфликти и високорискови зони.
Твърди се, че златото произхожда от рециклируеми/скрап или смесени
източници и е било подложено на афинаж в държава, през която е
известно или се подозира, че има транзитно преминаване на злато от
засегнати от конфликти и високорискови зони.
При

всяко

от

тези

съображения

за

„червени

флагове“,

базирани

на
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местоположението, рискът се увеличава когато законите против изпирането на
пари, законите за борба с корупцията, митническите проверки и други съответни
закони за държавен надзор се прилагат слабо; функционират неофициални банкови
системи, и използването на пари в брой е широкоразпространено.

„Червени флагове“ за доставчици:
Доставчиците или други известни дружества нагоре по веригата
работят в един от горепосочените опасни райони на произход и
транзитно преминаване на злато или са акционери или имат други дялови
участия в доставчици на злато от един от гореспоменатите опасни
райони на произход и транзитно преминаване на злато.
За доставчиците или други известни дружества нагоре по веригата е
известно, че са се снабдявали със злато от опасен район на произход и
транзитно преминаване на злато през последните 12 месеца.
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Опасни обстоятелства:
Аномалии или необичайни обстоятелства са установени посредством
информацията, събрана в стъпка 1, които пораждат основателно
подозрение, че златото може да допринася за конфликти или тежки
нарушения, свързани с добива, транспортирането или търговията на
злато.
а) Не се идентифицират „червени флагове": Ако производителят на златото може
основателно да определи, че тези „червени флагове" не възникват по веригата на
доставки, не се изисква извършването на допълнителна надлежна проверка за
тази верига на доставки. Установените в стъпка 1 системи за управление следва
да се поддържат и да се преглеждат редовно.
б) Установени са „червени флагове" или има неизвестна информация: Всеки
производител на злато, който идентифицира „червен флаг" в своята верига на
доставки на злато или не може основателно да изключи един или повече от тези
„червени флагове" от дадена верига на доставки на злато, следва да пристъпи
към стъпка 2 (В) по-долу.

В.
Направете карта на фактическите обстоятелства по
отношение на операциите на производителя на злато, отбелязани с
„червен флаг", и други източници на злато - в процес на извършване
и планирани.
1. Направете задълбочен преглед на контекста на всички места, отбелязани с
„червен флаг", и на практиките за надлежна проверка на всички доставчици с
„червен флаг":
а) Прегледайте

доклади

от

изследвания,

включително

от

правителства,

международни организации, НПО и медиите, карти, доклади на ООН и санкции
на Съвета за сигурност на ООН, литература относно сектора, свързана с
добива на злато и неговото въздействие върху конфликтите, правата на човека
или нанасянето на вреди върху околната среда в държавата на потенциален
произход, или други публични изявления (напр. от етични пенсионни фондове).
б) Консултирайте се с комбинация от местни и централни правителства, местни
организации на гражданското общество, мрежи на общността, мироопазващи
части на ООН и местни доставчици. Отговорете на конкретните въпроси или
искания за разяснения, направени от съдействащите дружества.
в) Определете (включително чрез документно проучване; посещения на място на
доставчици на злато; проверка на произволни извадки от документацията за
покупките, пропорционално на риска; и преглед и оценка на процедурите и
директивите за закупуване и борба с изпирането на пари и финансирането на
тероризъм, ако е приложимо) дали доставчиците нагоре по веригата разполагат
с политики и системи за управление, които са в съответствие с настоящите
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Насоки, и че тези политики и системи за управление са функциониращи.
2. Създайте екипи за оценка на място. Производителите на злато с отбелязани с
„червен флаг" операции или други източници на злато от мини следва да създадат
екип за оценка на място (наричан по-нататък „екип за оценка“), който да събира и
поддържа информация относно обстоятелствата, свързани с добива, търговията,
преработката, афинажа и износа на злато (вж. по-долу). Производителите на злато
продължават да са лично отговорни за осигуряването на гаранция за това, че
необходимите данни се събират, но могат да пожелаят да улеснят това чрез
създаването на подобен екип в сътрудничество със своите клиенти или други
дружества нагоре по веригата, които се снабдяват от или извършват дейност в
тези райони, или чрез програма за промишлеността или институционализиран
механизъм. Когато „съвместни“ екипи не са възможни или дружествата биха
предпочели да не работят заедно, дружествата следва да провеждат независими
оценки на място. Дружествата и другите заинтересовани страни, създаващи екипи
за оценка на място, следва да:
а) Вземат под внимание следните фактори когато допринасят за съвместни
оценки, направени на място с други дружества: размерът на участващото
дружество и наличните ресурси за извършване на надлежна проверка;
възможността на всяко дружество да има достъп на място до информацията и
позицията на дружеството във веригата на доставки; и надеждността на
надлежната проверка на дружеството, демонстрирана чрез кръстосана
проверка на данните, предоставени от дружеството относно всички входящи
златни продукти.

77

б) Гарантират, че оценителите са независими по отношение на оценяваната
дейност и нямат конфликт на интереси.

78

Оценителите от дружеството трябва

да се ангажират да докладват вярно и точно, да спазват най-високите
стандарти

за

професионална

професионална грижа“.

етика

и

да

упражняват

„дължимата

79

в) Гарантират подходящо ниво на компетентност чрез наемане на експерти с
познания и умения във възможно най-много от следните области: оценяваните
работни

аспекти

(напр.

езикови

умения,

съобразяване

с

културните

особености), съдържанието на свързаните с конфликти рискове (напр.
стандартите в приложение II, правата на човека, международното хуманитарно
право, корупцията, финансовите престъпления, конфликтите и финансирането
77 Например, за злато от големи мини за добив на злато, производителят на злато
може да е в най-добра позиция да събере съответната информация от мястото на
добива, докато другите дружества нагоре по веригата гарантират, че
информацията се събира и поддържа в съответствие с настоящите Насоки и
следва да събират допълнителна информация относно обстоятелства между
производителите на злато и заводите за рафиниране.
78 Чл. 4, ISO 19011: 2002
79 Чл. 4, ISO 19011: 2002
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на страни по даден конфликт, прозрачността), естеството и формата на верига
на доставки на злато, и стандартите и процесите, съдържащи се в настоящите
Насоки.
г) Осигуряват

достъп

на

екипите

за

оценка

до

мините,

посредниците,

консолидаторите и/или превозвачите, които са под контрола или влиянието на
дружеството, включително:
i) физически достъп до обекти, включително в други държави, където е
вероятно да се извършва прехвърляне на товари или повторно етикетиране;
ii) достъп до всички счетоводни книги, регистри и други доказателства за
практиките за обществени поръчки, данъците, таксите и плащанията на
лицензионни възнаграждения, както и документи за износа;
iii)

местни подкрепа и помощ по отношение на

логистиката; iv) сигурност за дружеството и за които и да е
от доставчиците на информация.
д) Създават или подпомагат създаването, когато е уместно, на мрежи за
мониторинг на общността и/или информационни звена с множество участници,
които да осигурят информация за екипа за оценка. Преглеждат и добавят или
създават, ако е възможно, интерактивни карти, които указват разположението
на мини, въоръжени групи, търговски пътища, бариери и летища.
3. За да се определи рискът ЗА ЗЛАТО LSM (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ДОБИВАНО ОТ СРЕДНИ
И ГОЛЕМИ МИНОДОБИВНИ ДРУЖЕСТВА ПРИ ОПЕРАЦИИ, ОТБЕЛЯЗАНИ С „ЧЕРВЕН
ФЛАГ", ИЛИ Е ЗЛАТО LSM, ЗАКУПЕНО ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ), съберете доказателства
за фактическите обстоятелства, свързани с добива, преработката, търговията,
обработката, транспортирането и износа на златото (ако е приложимо), които могат
да включват:
а) Местоположението и идентичността по име на всички мини за добив на злато за
всички изходящи продукти.
б) Местоположението на обектите където се обработва злато, напр., местата къде
се уплътнява, смесва, раздробява, смила и претопява в продукти от сплав Доре
или алувиално злато.
в) Методите на обработка и транспортиране на златото.
г) Методът на транспортиране на златото и процедурите, които са въведени, за да
гарантират целостта, като надлежно се вземат предвид съображенията за
сигурност.
д) Местоположението на транспортните маршрути, местата, в които златото се
търгува, и местата на износ и внос, когато се преминават граници (ако е
приложимо).
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80 В случаите, когато превозвачите не желаят да разкриват тази информация от
съображения за сигурност, дружествата нагоре по веригата следва да гарантират,
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е) Настоящото производство и капацитет на мината(ите), сравнителен анализ на
капацитета на мината спрямо отбелязаното миннодобивно производство и
всякакви регистрирани несъответствия.
ж) Настоящото производство и капацитет за преработване на топилното(ите)
предприятия към мината, сравнителен анализ на капацитета за преработване
спрямо отбелязаното производство на преработени продукти и всякакви
регистрирани несъответствия.
з) Идентификация и информация за контрагентите на всички трети страни доставчици на услуги, които обработват златото (напр. логистика, преработватели
и транспортни дружества) или осигуряват сигурността на обектите за добив и по
протежението на транспортни маршрути. Идентификацията следва да включва
следните мерки, но степента, до която се прилагат тези мерки, следва да бъде
определена въз основа на оценка на риска:
i) идентификация на собствеността (включително право на собственост) и
корпоративната

структура

на

дружествата,

включително

имената

на

корпоративните служители и директори;
ii) идентификация на свързаните предприятия, дъщерни дружества, компании
майки, филиали;
iii) проверка на самоличността на дружествата въз основа на надеждни,
независими документи източници, данни или информация (напр. бизнес
регистри, извлечение, удостоверение за дружествена регистрация);
iv) проверка на информацията за държавно наблюдение (напр. списъци на ООН
със санкции, списъкът на специално посочените лица на Службата за контрол
на чуждестранните активи, търсене в списъците за наблюдение World-Check); v)
идентификация

на

всякакъв

вид

принадлежност

на

дружеството

към

правителството, политическите партии, военните, престъпни мрежи или
въоръжени недържавни групи, включително всички докладвани случаи на
принадлежност към въоръжени недържавни групи и/или публични или частни
охранителни структури.
и) Оперативни лицензи, напр. минно дело, износ.
й) Всички

данъци,

такси

и

лицензионни

възнаграждения,

изплащани

на

правителството във връзка с добива, търговията, транспортирането и износа на

че превозвачите извършват оценка на риска за тези транспортни маршрути в
съответствие с настоящите Насоки. Дружествата нагоре по веригата следва да
изискват доклад от превозвачите, описващ подробно техните констатации от
оценката на риска на транспортните маршрути (т.е. установените рискове и
мерките, взети за управление на тези рискове). Дружествата нагоре по веригата
следва да докладват тези рискове, както е посочено в стъпка 5. В случаите когато
дружествата нагоре по веригата не използват превозвачи или са в състояние да
получат информация относно транспортните маршрути, те следва да извършат
оценката на риска на транспортните маршрути лично и да докладват за тези
рискове, както е посочено в стъпка 5.
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злато;
к) Всички плащания или компенсации, направени към държавни агенции и
служители във връзка с добива, търговията, транспортирането и износа на злато;
л) Всички плащания, извършени към публични или частни охранителни структури
или други въоръжени групи, във всички точки от веригата на доставка от добива
нататък, освен ако това не е забранено съгласно приложимото право.
м) Услугите за сигурност, предоставяни на обектите за добив, по транспортните
маршрути и във всички места, където се обработва или преработва злато.
н) Обучението на служителите по сигурността и придържането му към Доброволните
принципи за сигурност и правата на човека.
о) Наблюдение и оценки на рисковете, свързани със сигурността, по отношение на
всички служители по сигурността, в съответствие с Доброволните принципи за
сигурност и правата на човека.
п) Милитаризирането на обекти за добив, транспортни маршрути и места където се
търгува и изнася злато.
р) Доказателства за всякакви сериозни злоупотреби (изтезания, жестоко, нечовешко
и унизително отношение, принудителен или задължителен труд, най-тежките
форми на детски труд, груби нарушения на правата на човека, военни
престъпления или други тежки нарушения на международното хуманитарно право,
престъпления срещу човечеството или геноцид), извършени от която и да е
страна в мини, транспортни маршрути и места, където се търгува и/или обработва
злато.
с) Информация за каквато и да е пряка или непряка подкрепа на въоръжени
недържавни групи или публични или частни охранителни структури (вж.
„Определения").
т) Ако е приложимо, номерът и името на обектите, където каквито и да е миньори,
занимаващи се с ръчен и дребномащабен добив, работят на концесия на
производителя на злато, приблизителният брой миньори и оценка на това, дали
те могат да се считат за участващи в законна непромишлена и дребномащабна
минна дейност (вж. „Определения").
у) Ако е приложимо, случаите на конфликт или напрежение в отношенията между
миньори, занимаващи се със средно- и широкомащабен добив, и миньори,
занимаващи се с дребномащабен и ръчен добив.
ф) Ако е приложимо, всички случаи, доклади или подозрения, че злато ASM или
злато от други източници е несъзнателно включено при обработката, извършвана
от производителя на злато (напр. топилното предприятие към мината), и/или е
измамно декларирано, че се добива от производителя на злато.
4. ЗА ЗЛАТО ASM (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ДОБИВАНО ОТ НЕПРОМИШЛЕНИ И
ДРЕБНОМАЩАБНИ

МИНОДОБИВНИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИ

ОПЕРАЦИИ,

НАСОКИ НА ОИСР ПО НАДЛЕЖНАТА ПРОВЕРКА ЗА ОТГОВОРНИ ВЕРИГИ ЗА ДОСТАВКИ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ ОТ ЗАСЕГНАТИ ОТ КОНФЛИКТИ... ©
ОИСР, 2013 Г.
85

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЗЛАТО

ОТБЕЛЯЗАНИ С „ЧЕРВЕН ФЛАГ", ИЛИ Е ЗАКУПЕНО ОТ СРЕДНИ И ГОЛЕМИ
ДРУЖЕСТВА ЗА ДОБИВ НА ЗЛАТО), съберете доказателства за фактическите
обстоятелства,

свързани

с

добива,

преработката,

търговията,

обработката,

транспортирането и износа на златото (ако е приложимо). Дружествата следва да
допълват предприеманите от тях стъпки за постепенно събиране на следната
информация, като се позовават на стъпка 3 (В) и допълнението към настоящите
допълнителни указания, за да подпомагат и позволяват на миньорите, занимаващи
се с ръчен и дребномащабен добив, да изграждат сигурни, прозрачни и проверими
вериги на доставки на злато:
а) Идентификация на доставчиците на всички други източници на злато от мини въз
основа на надеждни, независими документи източници, данни или информация;
каквато и да е информация относно принадлежност на тези доставчици към
правителството, политически партии или военни организации, включително поспециално всички докладвани случаи на принадлежност към въоръжени
неправителствени групи и/или публични или частни охранителни структури; и
географският район на снабдяване на тези доставчици.
б) Мината(ите) на произход, транспортните маршрути и местата, на които се търгува
златото.
в) Екипът или асоциацията за непромишлено минно дело и оценка на това, дали те
могат да се считат за участващи в законна непромишлена и дребномащабна
минна дейност (вж. „Определения").
г) Методите на обработка и транспортиране на златото.
д) Данъци, лицензионни възнаграждения и такси, изплащани на държавни агенции и
служители.
е) Идентификация и информация за контрагентите на всички трети странидоставчици на услуги, които обработват златото (напр. логистика, преработватели
и транспортни дружества) или осигуряват сигурността на обектите за добив и по
протежението на транспортни маршрути. Идентификацията следва да включва
следните мерки, но степента, до която се прилагат тези мерки, следва да бъде
определена въз основа на оценка на риска:
v) идентификация на собствеността (включително право на собственост) и
корпоративната структура, включително имената на корпоративните служители
и директори;
vi) идентификация на свързаните предприятия, дъщерни дружества, компании
майки, филиали;
vii) проверка на самоличността на дружествата въз основа на надеждни,
независими документи източници, данни или информация (напр. бизнес
регистри, извлечение, удостоверение за дружествена регистрация);
iv) проверка на информацията за държавно наблюдение (напр. списъци на ООН
със санкции, списъкът на специално посочените лица на Службата за контрол
на чуждестранните активи, търсене в списъците за наблюдение World-Check);
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v) идентификация на всякакъв вид принадлежност на дружеството към
правителството, политическите партии, военните, престъпни мрежи или
въоръжени недържавни групи, включително по-специално всички докладвани
случаи на принадлежност към въоръжени неправителствени групи и/или
публични или частни охранителни структури.
ж) Милитаризирането на обекти за добив, транспортни маршрути и места където се
търгува и изнася злато.
з) Доказателства за всякакви сериозни злоупотреби (изтезания, жестоко, нечовешко
и унизително отношение, принудителен или задължителен труд, най-тежките
форми на детски труд, груби нарушения на правата на човека, военни
престъпления или други тежки нарушения на международното хуманитарно право,
престъпления срещу човечеството или геноцид), извършени от която и да е
страна в мини, транспортни маршрути и места, където се търгува и/или обработва
злато.
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и) Информация за каквато и да е пряка или непряка подкрепа на въоръжени
недържавни групи или публични или частни охранителни структури чрез добива,
транспортирането, търговията, преработката или износа на злато.
й) Случаи на конфликт или напрежение в отношенията между миньори, занимаващи
се със средно- и широкомащабен добив, и миньори, занимаващи се с ръчен и
дребномащабен добив.
к) Всички случаи, доклади или подозрения, че злато от други източници е
несъзнателно включено във веригата на доставки на злато и/или е измамно
декларирано.

Г.

Оценете

рисковете

във

веригата

на

доставки.

Оценете

информацията, събрана и установена чрез съставянето на карти на фактическите
обстоятелства на отбелязаната(ите) с „червен флаг" верига(и) за доставки на
дружеството.

Дружеството

следва

да

разглежда

като

„риск“

всяко

разумно

несъответствие между получената информация и следното:
1. Политиката за веригата на доставки на дружеството, в съответствие с
приложение II от настоящите Насоки.
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2. Стандартите и процедурите за надлежна проверка, съдържащи се в настоящите
Насоки, както и информацията, получена в стъпка 1 от настоящите Насоки.
3. Националното законодателство на държавите, в които се намира седалището на
дружеството или в които то се търгува публично (ако е приложимо); на държавите,
от които е вероятно да произхожда златото; и на държавите на транзитно
преминаване или реекспорт.

81 Вж. параграф 1, приложение II от Насоките на ОИСР по надлежната проверка (2011
г.).
82 Вж. стъпка 1 (A) по-горе и приложение II.
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4. Правните инструменти, регламентиращи дейността на дружеството и неговите
бизнес

взаимоотношения,

като

например

споразумения

за

финансиране,

споразумения с изпълнители и споразумения с доставчици.
5. Други приложими международни инструменти, като например Насоките на ОИСР
за многонационалните предприятия, правата на човека и международното
хуманитарно право, и международните препоръки и насоки относно борбата с
изпирането на пари.

РАЗДЕЛ II - ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА МЕСТНИ ИЗНОСИТЕЛИ,
РЕЦИКЛИРАЩИ ЛИЦА, МЕЖДУНАРОДНИ ТЪРГОВЦИ НА ЗЛАТО ОТ
МИНИ/РЕЦИКЛИРУЕМО ЗЛАТО И ЗАВОДИ ЗА РАФИНИРАНЕ
А. Определяне на произхода на златото.

Оценката на риска във

веригата на доставки започва с произхода на доставките на злато. Различният
произход води до различни рискове и изисква различни видове оценки на риска
(вж. Фигура 1 - Рискове във веригата на доставки на злато от засегнати от
конфликти и високорискови зони във въведението на документа с допълнителни
указания). Всяко определяне на произхода на златото следва да се основава на
разумни и добросъвестни усилия на дружеството, разчитащи на доказателства,
получени в стъпка 1, както и допълнителни доказателства от първа ръка (събрани
чрез работа с доставчиците и документно проучване) и надеждни източници.
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Местните износители на злато, международните търговци на злато и заводите за
рафиниране следва да оценят и проверят представените доставчици със стъпки,

83 Прегледайте доклади от изследвания на правителства, международни
организации, НПО и медиите, карти, доклади на ООН и санкции на Съвета за
сигурност на ООН, литература относно сектора, свързана с добива на полезни
изкопаеми и неговото въздействие върху конфликтите, правата на човека или
нанасянето на вреди върху околната среда в държавата на потенциален
произход, или други публични изявления (напр. от етични пенсионни фондове).
Дружествата следва да се позовават и на всички критерии и показатели за
засегнати от конфликти и високорискови зони, разработени посредством
инициативи с участието на множество заинтересовани страни.
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пропорционални на риска, за да направят необходимите определяния по
отношение на произхода на златото.
1. За злато от мини, произходът идва от самата мина, независимо дали тя е
непромишлена и дребномащабна мина или средна или голяма мина.
а) Изключение от това правило са вторичните продукти от добивна дейност, като
например злато, получено от добиването на мед, която е полезно изкопаемо
извън обхвата на настоящите Насоки.
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За произход на златото, получено като

вторичен продукт от добивна дейност, следва да се счита мястото, в което
следите от злато се отделят за първи път от първоначално добиваната руда
(напр. заводът за афинаж). Надлежната проверка на завода за афинаж следва
да гарантира, че не се дават неверни данни, за да се скрие произходът на
злато, което е получено наскоро като вторичен продукт от добивна дейност
2. За рециклируемото злато, произходът е от мястото, където то става годно
за рециклиране (например когато златото се събира за връщане в сектора за
производство на злато, за да се възстанови неговата стойност на ценен
метал), като например в случаите, когато се продава обратно за първи път на
фабрика, рециклираща/извършваща афинаж на злато. На мястото, където златото
става рециклируемо, новият му произход като рециклируемо злато следва да бъде
прегледан чрез надлежна проверка на завода за афинаж, за да се изключат
неверните данни, които са дадени, за да се скрие произходът на наскоро добито
злато.
3. Ако е доказано чрез „проверими данни“, че са били създадени в настоящия им вид
преди 1 януари 2012 г., за заварените запаси не се изисква определяне на
произход. Само наличието на „червени флагове за доставчици“ (вж. по-долу)
следва да доведе до допълнителни надлежни проверки на доставчиците, за да се
гарантира, че търговията и продажбата на заварени запаси не противоречи на
резолюциите за санкции на ООН или не дават възможност за изпиране на пари,
произтичащи от или свързани с продажбата на златни резерви в засегнати от
конфликти и високорискови зони.

Б. Определяне на „червени флагове“ във веригата за доставки
на злато. Въз основа на информацията относно произхода на златото и
информацията, получена чрез стъпка 1 (включително цялата информация за
доставчиците), дружествата следва да установят наличието на който и да е от
следните „червени флагове“ във веригата за доставки на злато от мини,

84 Например, следите от злато в медно-сулфидна руда не водят до производството
на злато във форма, която е отделна и независима от тази руда, докато медта не
бъде напълно рафинирана до 99,99 % чиста електролитна мед. В този момент
следите от злато са се концентрирали в остатъчна електролитна клетъчна тиня до
около 2 % и тези клетки тиня се продават на заводите за афинаж на злато заради
тяхното съдържание на злато.
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рециклируемо злато или съществуващи запаси от злато:

Опасни райони („червени флагове") на произход и транзитно
преминаване на златото:
Златото произхожда от или е било транспортирано през засегната от
конфликти или високорискова зона.
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За златото се твърди, че е с произход от държава, за която е известно,
че има ограничени резерви или запаси, вероятни ресурси или очаквани
равнища на производство на злато (т.е. декларираните количества злато
от тази държава не отговарят на информацията за нейните запаси или
очакваните нива на производство).
Твърди се, че златото произхожда от държава, през която е известно или
се подозира, че има транзитно преминаване на злато от засегнати от
конфликти и високорискови зони.
Твърди се, че златото произхожда от рециклируеми/скрап или смесени
източници и е било подложено на афинаж в държава, през която е
известно или се подозира, че има транзитно преминаване на злато от
засегнати от конфликти и високорискови зони.
При

всяко

от

тези

съображения

за

„червени

флагове“,

базирани

на

местоположението, рискът се увеличава когато законите против изпирането на
пари, законите за борба с корупцията, митническите проверки и други съответни
закони за държавен надзор се прилагат слабо; функционират неофициални банкови
системи, и използването на пари в брой е широкоразпространено.

„Червени флагове“ за доставчици:
Доставчиците или други известни дружества нагоре по веригата
работят в един от горепосочените опасни райони на произход и
транзитно преминаване на злато или са акционери или имат други дялови
участия в доставчици на злато от един от гореспоменатите опасни
райони на произход и транзитно преминаване на злато.
За доставчиците или други известни дружества нагоре по веригата е
известно, че са се снабдявали със злато от опасен район на произход и
транзитно преминаване на злато през последните 12 месеца.

Опасни обстоятелства:
Аномалии или необичайни обстоятелства са установени посредством
информацията, събрана в стъпка 1, които пораждат основателно
подозрение, че златото може да допринася за конфликти или тежки
нарушения, свързани с добива, транспортирането или търговията със
злато.
а) Не се идентифицират „червени флагове": Ако местният производител на злато,
международният търговец на злато или заводът за афинаж може основателно да
определи, че тези „червени флагове" не възникват по веригата на доставки, не се
изисква извършването на допълнителна надлежна проверка за тази верига на
доставки. Установените в стъпка 1 системи за управление следва да се поддържат
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и да се преглеждат редовно.
б) Установени са „червени флагове" или има неизвестна информация: Всеки местен
производител на злато, международен търговец на злато или завод за афинаж,
който идентифицира „червен флаг" в своята верига на доставки на злато или не
може основателно да изключи един или повече от тези „червени флагове" от
дадена верига на доставки на злато, следва да пристъпи към стъпка 2 (В) по-долу.
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В.
Карта на фактическите обстоятелства по отношение на
отбелязаната(ите) с „червен флаг" верига(и) на доставки на
дружеството, в процес на изготвяне и планирана.
1. Направете задълбочен преглед на контекста на всички места, отбелязани с
„червен флаг", и на практиките за надлежна проверка на всички доставчици с
„червен флаг".
а) Прегледайте

доклади

от

изследвания,

включително

от

правителства,

международни организации, НПО и медиите, карти, доклади на ООН и санкции
на Съвета за сигурност на ООН, литература относно сектора, свързана с
добива на злато и неговото въздействие върху конфликтите, правата на човека
или нанасянето на вреди върху околната среда в държавата на потенциален
произход, или други публични изявления (напр. от етични пенсионни фондове).
б) Консултирайте се с комбинация от местни и централни правителства, местни
организации на гражданското общество, мрежи на общността, мироопазващи
части на ООН и местни доставчици. Отговорете на конкретните въпроси или
искания за разяснения, направени от съдействащите дружества.
в) Определете (включително чрез документно проучване; посещения на място на
доставчици на злато; проверка на произволни извадки от документацията за
покупките, пропорционално на риска; и преглед и оценка на процедурите и
директивите за закупуване и борба с изпирането на пари и финансирането на
тероризъм, ако е приложимо) дали доставчиците нагоре по веригата разполагат
с политики и системи за управление, които са в съответствие с настоящите
Насоки, и че тези политики и системи за управление са функциониращи.
2. ЗА ЗЛАТО ОТ МИНИ, създайте екипи за оценка на място. Местните износители на
злато, международните търговци на злато или заводите за афинаж с установени
„червени флагове“ остават при всякакви обстоятелства поотделно отговорни за
това да гарантират, че информацията относно фактическите обстоятелства на
отбелязаната(ите) с „червен флаг“ верига(и) на доставки на дружеството се
събира. Местните износители на злато, международните търговци на злато или
заводите за афинаж с установени „червени флагове“ в техните вериги на доставки
следва да създадат екипи за оценка на място, за да се генерира и поддържа
информация за доставчиците (ако е уместно), обстоятелствата, свързани с добива,
търговията, преработката, рафинирането и износа на полезни изкопаеми.
Дружества нагоре по веригата могат да създадат такъв екип в сътрудничество с
други дружества нагоре по веригата, които се снабдяват от или извършват дейност
в тези зони, или чрез механизъм или инициатива за промишлеността или с
множество заинтересовани страни. Когато „съвместни" екипи не са възможни, или
дружествата биха предпочели да не работят заедно, дружествата следва да
провеждат независими оценки на място. Дружествата и другите заинтересовани
страни, създаващи екипи за оценка на място, следва да:
а) Вземат под внимание следните фактори когато допринасят за съвместни оценки
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на място: размерът на съдействащите дружества и наличните ресурси за
извършване на надлежна проверка; възможността за достъп на място до
информацията и позицията на дружеството във веригата на доставки;
качеството на всички създадени преди това екипи за оценка на място на други
дружества нагоре по веригата, включително производители на злато; и
надеждността на надлежната проверка на дружеството, демонстрирана чрез
кръстосана проверка на данните, предоставени от дружеството относно всички
входящи златни продукти.
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б) Гарантират, че оценителите са независими по отношение на оценяваната
дейност и нямат конфликт на интереси.
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Оценителите от дружеството трябва

да се ангажират да докладват вярно и точно, да спазват най-високите стандарти
за професионална етика и да упражняват „дължимата професионална грижа“.
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в) Гарантират подходящо ниво на компетентност чрез наемане на експерти с
познания и умения във възможно най-много от следните области: оценяваните
работни аспекти (напр. езикови умения, съобразяване с културните особености),
съдържанието на свързаните с конфликти рискове (напр. стандартите в
приложение II, правата на човека, международното хуманитарно право,
корупцията, финансовите престъпления, конфликтите и финансирането на
страни по даден конфликт, прозрачността), естеството и формата на верига на
доставки на злато, и стандартите и процесите, съдържащи се в настоящите
Насоки по надлежна проверка.
г) Осигурят

достъп

на

екипите

за

оценка

до

мините,

посредниците,

консолидаторите и/или превозвачите, които са под контрола или влиянието на
дружеството, включително:
i) физически достъп до обекти, включително в други държави, където е
вероятно да се извършва прехвърляне на товари или повторно етикетиране;
ii) достъп до всички счетоводни книги, регистри и други доказателства за
практиките за обществени поръчки, данъците, таксите и плащанията на
лицензионни възнаграждения, както и документи за износа;
iii) местни подкрепа и помощ по отношение на логистиката;
iv) сигурност за дружеството и за всички доставчици на информация.
д) Създадат или подпомогнат създаването, когато е уместно, на мрежи за
мониторинг на общността и/или информационни звена с множество участници,
85 Например, за злато от големи мини за добив на злато, производителят на злато
може да е в най-добра позиция да събере съответната информация от мястото на
добива, докато другите дружества нагоре по веригата гарантират, че
информацията се събира и поддържа в съответствие с настоящите Насоки и
следва да събират всякаква допълнителна налична информация относно
обстоятелства между производителите на злато и заводите за афинаж.
86 Чл. 4, ISO 19011: 2002
87 Чл. 4, ISO 19011: 2002
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които да осигурят информация за екипа за оценка. Прегледат и добавят или
създадат, ако е възможно, интерактивни карти, които указват разположението
на мини, въоръжени групи, търговски пътища, бариери и летища.
3. ЗА ЗЛАТО ОТ МИНИ, определете дали златото е злато LSM или злато ASM.
a) За злато LSM, следва да си сътрудничите със средни и големи производители
на злато за получаването на доказателства, когато е приложимо към позицията
на дружеството във веригата на доставки, относно фактическите обстоятелства,
свързани с добива, търговията, преработката и износа на златото, които могат
да включват:
i) Местоположението и идентичността по име на всички мини за добив на
злато за всички изходящи продукти.
ii) Местоположението на обектите където се обработва злато, напр., местата
къде се уплътнява, смесва, раздробява, смила и претопява в продукти от
сплав Доре или алувиално злато.
iii) Методите на обработка и транспортиране на златото.
iv) Местоположението на транспортните маршрути, местата, в които златото се
търгува, и местата на износ и внос, когато се преминават граници (ако е
приложимо).

88

v) Настоящото производство и капацитет на мината(ите), сравнителен анализ на
капацитета на мината спрямо отбелязаното миннодобивно производство, ако
е възможно, и всякакви регистрирани несъответствия.
vi) Настоящото производство и капацитет за преработване на топилното(ите)
предприятия

към

мината,

сравнителен

анализ

на

капацитета

за

преработване спрямо отбелязаното производство на преработени продукти,
ако е възможно, и всякакви регистрирани несъответствия.
vii) Идентификация и информация за контрагента на всички участници нагоре
във веригата на доставки, включващи, но без да се ограничават до,
производителите

на

злато,

посредниците,

търговците

на

злато

и

износителите и лицата, извършващи реекспорт, както и трети странидоставчици

на

услуги,

които

обработват

златото

(напр.

логистика,

преработватели и транспортни дружества) или осигуряват сигурността на
88 В случаите, когато превозвачите не желаят да разкриват тази информация от
съображения за сигурност, дружествата нагоре по веригата следва да гарантират,
че превозвачите извършват оценка на риска за тези транспортни маршрути в
съответствие с настоящите Насоки. Дружествата нагоре по веригата следва да
изискват доклад от превозвачите, описващ подробно техните констатации от
оценката на риска на транспортните маршрути (т.е. установените рискове и
мерките, взети за управление на тези рискове). Дружествата нагоре по веригата
следва да докладват тези рискове, както е посочено в стъпка 5. В случаите когато
дружествата нагоре по веригата не използват превозвачи или са в състояние да
получат информация относно транспортните маршрути, те следва да извършат
оценката на риска на транспортните маршрути лично и да докладват за тези
рискове, както е посочено в стъпка 5.
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обектите

за

добив

и

по

протежението

на

транспортни

маршрути.

Идентификацията следва да включва следните мерки, но степента, до която
се прилагат тези мерки, следва да бъде определена въз основа на оценка на
риска:
1. идентификация на собствеността (включително право на собственост) на
дружествата и корпоративната структура, включително имената на
корпоративните служители и директори;
2. идентификация

на

свързаните

предприятия,

дъщерни

дружества,

компании майки, филиали;
3. проверка на самоличността на дружествата въз основа на надеждни,
независими

документи

извлечение

от

източници,

бизнес

регистри,

данни

или

информация

удостоверение

за

(напр.

дружествена

регистрация);
4. проверка на информацията за държавно наблюдение (напр. списъци на
ООН със санкции, списъкът на специално посочените лица на Службата
за

контрол

на

чуждестранните

активи,

търсене

в

списъците

за

наблюдение World-Check);
5. идентификация на всякакъв вид принадлежност на дружеството към
правителството, политическите партии, военните, престъпни мрежи или
въоръжени недържавни групи, включително всички докладвани случаи на
принадлежност към въоръжени неправителствени групи и/или публични
или частни охранителни структури.
viii) Експлоатационни лицензии, напр. минно дело, износ.
ix)

Всички данъци, такси и лицензионни възнаграждения, изплащани на
правителството във връзка с добива, търговията, транспортирането и
износа на злато;

x)

Всички плащания или компенсации, направени към държавни агенции и
служители във връзка с добива, търговията, транспортирането и износа на
злато;

xi)

Всички плащания, извършени към публични или частни охранителни
структури или други въоръжени групи, във всички точки от веригата на
доставка от добива нататък, освен ако това не е забранено съгласно
приложимото право.

xii)

Услугите

за

сигурност,

предоставяни

на

обектите

за

добив,

по

транспортните маршрути и във всички места, където се обработва или
преработва злато.
xiii) Обучението на служителите по сигурността и придържането на това
обучение към Доброволните принципи за сигурност и правата на човека.
xiv) Наблюдение и оценки на рисковете, свързани със сигурността, по
отношение на всички служители по сигурността, в съответствие с
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Доброволните принципи за сигурност и правата на човека.
xv)

Милитаризирането на обекти за добив, транспортни маршрути и места
където се търгува и изнася злато.

xvi) Доказателства за всякакви сериозни злоупотреби (изтезания, жестоко,
нечовешко и унизително отношение, принудителен или задължителен труд,
най-тежките форми на детски труд, груби нарушения на правата на човека,
военни престъпления или други тежки нарушения на международното
хуманитарно право, престъпления срещу човечеството или геноцид),
извършени от която и да е страна в мини, транспортни маршрути и места,
където се търгува и/или обработва злато.
xvii) Информация за каквато и да е пряка или непряка подкрепа на въоръжени
недържавни групи или публични или частни охранителни структури (вж.
„Определения").
xviii) Ако е приложимо, номерът и името на обектите, където миньори,
занимаващи се с ръчен и дребномащабен добив, работят на концесията на
производителите на злато, и приблизителният брой миньори и оценка на
това, дали те могат да се считат за участващи в законна непромишлена и
дребномащабна минна дейност (вж. „Определения").
xix) Ако е приложимо, случаите на конфликт или напрежение в отношенията
между миньори, занимаващи се със средно- и широкомащабен добив, и
миньори, занимаващи се с дребномащабен и ръчен добив.
xx) Ако е приложимо, всички случаи, доклади или подозрения, че злато ASM
или злато от други източници е несъзнателно включено при обработката,
извършвана от производителя на злато (напр. топилното предприятие към
мината), и/или е измамно декларирано, че се добива от производителя на
злато.
б)

За злато ASM, съберете доказателства относно фактическите обстоятелства,

свързани с добива, търговията, преработката и износа на злато. Дружествата следва да
допълват предприеманите от тях стъпки за постепенно събиране на следната информация,
като се позовават на стъпка 3 (В) и допълнението, за да подпомагат и позволяват на
миньорите, занимаващи се с ръчен и дребномащабен добив, да изграждат сигурни,
прозрачни и проверими вериги на доставки на злато:
i)

Идентификация на доставчиците на злато ASM към местния износител на
злато, използвайки надеждни, независими документи източници, данни или
информация; каквато и да е информация относно принадлежност на тези
доставчици

към

правителството,

политически

партии

или

военни

организации, включително по-специално всички докладвани случаи на
принадлежност към въоръжени неправителствени групи и/или публични или
частни охранителни структури; и географският район на снабдяване на тези
доставчици.
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ii)

Мината(ите) на произход, транспортните маршрути и местата, на които се
търгува златото.

iii)

Екипът или асоциацията за непромишлено минно дело и оценка на това,
дали те могат да се считат за участващи в законна непромишлена и
дребномащабна минна дейност (вж. „Определения").

iv) Методите на обработка и транспортиране на златото.
v) Данъци, лицензионни възнаграждения и такси, изплащани на държавни
институции и служители във връзка с износа.
vi) Идентификация и информация за контрагентите (където е приложимо) на
износителя на злато и всички участници във веригата на доставки, от
износителя на злато до завода за афинаж, включващи международни
търговци на злато и всички трети страни-доставчици на услуги, които
обработват златото (напр. логистика, преработватели и транспортни
дружества) или осигуряват сигурността на обектите за добив и по
протежението на транспортни маршрути. Идентификацията следва да
включва следните мерки, но степента, до която се прилагат тези мерки,
следва да бъде определена въз основа на оценка на риска:
1. идентификация на собствеността (включително право на собственост) и
корпоративната структура, включително имената на корпоративните
служители и директори;
2. идентификация

на

свързаните

предприятия,

дъщерни

дружества,

компании майки, филиали;
3. проверка на самоличността на дружествата въз основа на надеждни,
независими документи източници, данни или информация (напр. бизнес
регистри, извлечение, удостоверение за дружествена регистрация);
4. проверка на информацията за държавно наблюдение (напр. списъци на
ООН със санкции, списъкът на специално посочените лица на Службата
за

контрол

на

чуждестранните

активи,

търсене

в

списъците

за

наблюдение World-Check);
5. идентификация на всякакъв вид принадлежност на дружеството към
правителството, политическите партии, военните, престъпни мрежи или
въоръжени

недържавни

групи,

включително

по-специално

всички

докладвани случаи на принадлежност към въоръжени неправителствени
групи и/или публични или частни охранителни структури.
vii) Милитаризирането на обекти за добив, транспортни маршрути и места
където се търгува и изнася злато.
viii) Доказателства за всякакви сериозни злоупотреби (изтезания, жестоко,
нечовешко и унизително отношение, принудителен или задължителен труд,
най-тежките форми на детски труд, груби нарушения на правата на човека,
военни престъпления или други тежки нарушения на международното
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хуманитарно право, престъпления срещу човечеството или геноцид),
извършени от която и да е страна в мини, транспортни маршрути и места,
където се търгува и/или обработва злато.
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ix) Информация за каквато и да е пряка или непряка подкрепа на въоръжени
недържавни групи или публични или частни охранителни структури чрез
добива, транспортирането, търговията, преработката или износа на злато
(вж. „Определения").
x)

Всички случаи, доклади или подозрения, че злато от други източници е
несъзнателно включено във веригата на доставки на злато и/или е измамно
декларирано.

xi) Ако е приложимо, случаите на конфликт или напрежение в отношенията
между миньори, занимаващи се със средно- и широкомащабен добив, и
миньори, занимаващи се с дребномащабен и ръчен добив.
90

4. ЗА РЕЦИКЛИРУЕМО ЗЛАТО, съберете допълнителна информация (включително
чрез документно проучване, посещения на място на доставчици на злато и
проверка на произволни извадки
от документацията за покупките, пропорционално на риска) за рециклируемо злато
от отбелязани с „червен флаг" вериги за доставки на рециклируемо злато, като се
използва основан на риска подход,

91

и се дава приоритет на лицата, местата и

трансакциите, при които има по-голям риск. Като важна част от основаната на
риска надлежна проверка, доставчиците и трансакциите следва да бъдат
идентифицирани, а документи следва да бъдат изготвени и поддържани на всички
нива. Тези рискови фактори включват, но не се ограничават до:
а) Стойност на трансакция. Започвайки с праг от 15 000 щатски долара

92

за всяка

трансакция на рециклируемо злато извън засегната от конфликти или
високорискова зона, надлежната проверка следва да бъде пропорционална на

89 Вж. параграф 1, приложение II от Насоките на ОИСР по надлежната проверка
(2011 г.).
90 Рециклираният материал сам по себе си не води до притеснения относно
допринасянето за конфликти. Въпреки това, рециклираният материал е
потенциално средство за изпиране на злато, което е било добито в засегнати от
конфликти и високорискови зони, с цел да се скрие произходът му.
91 Въпреки че тези документи няма непременно да придружават материалите,
придвижващи се по веригата за доставки, те следва да бъдат на разположение за
последващо проследяване и проверка. Правителствата и дружествата във
веригите на доставки на злато следва да се позовават на 40-те препоръки на
Специалната група за финансови действия относно борбата с изпирането на пари
и финансирането на тероризма, и по-конкретно на „Насоките за търговци на
скъпоценни камъни и метали на RBA” [„RBA Guidance for Dealers in Precious Metal
and Stones”], (юни 2008 г.).
92 Вж. Специална група за финансови действия (FATF), 40 препоръки (2003 г.)
Специална група за финансови действия, „Насоките за търговци на скъпоценни
камъни и метали на RBA” [„RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and
Stones”], 17 юни 2008 г.
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увеличаването на стойността. Въпреки това, трансакции във или близо до
миннодобивен обект могат да включват много малки суми, напр., един грам
злато. Поради това всички трансакции на рециклируемо злато в засегната от
конфликти или високорискова зона, независимо от стойността им, следва да
привличат засилен контрол.
б)

Място на трансакцията. Златото е ценно в малки количества и се

транспортира лесно, така че няма място, на което да няма никакъв риск, но
местата на извършване на трансакции с повишен риск включват местата на
транзитно преминаване и износ на злато, които не са добре съгласувани с
декларираното място на произход на златото; място, където е налице лесен
достъп до конкурентни пазари или операции по обработване, което се намира
по-близо до декларираното място на произход на златото; местата, където
законите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма,
законите за борба с корупцията, митническите проверки и други съответни
закони за държавен надзор се прилагат слабо; и където в страната
функционират неофициални банкови системи, включително икономики, в които
използването на пари в брой е широкоразпространено.93
в) Вид материал. По-малко вероятно е необработеното рециклируемо злато да
служи за изпиране на злато, добивано от мини в засегнати от конфликти и
високорискови
„Определения"),

зони,

отколкото

въпреки

че

в

претопеното
някои

рециклируемо

случаи,

когато

злато

(вж.

необработеното

рециклируемо злато произхожда от области, в които е известно, че има
практика златни продукти да се произвеждат директно от злато от мини, което
се използва като начин за избягване на данъци или изпиране на злато. Злато от
мини, което е било произведено в зона на конфликт при висока концентрация
(напр., 90 % чистота от наносен добив), е малко вероятно да се изпира чрез
материали с по-ниска стойност, които изискват много повече процедури за
повишаване на качеството или рафиниране, както и значително по-дълго време
за производството на търгуемо злато. Примери за материали с ниска стойност,
които не е вероятно да служат за изпиране на злато, биха били скрап от
електронни уреди или остатъчна клетъчна тиня от рафинирането на други
метали. Златните бижута с висока концентрация, от друга страна, могат да имат
сходни физически характеристики със златото, добивано от зони на конфликт.
г) Необичайни обстоятелства. Уместността на материал, за който се твърди, че е
рециклиран, следва да се разглежда според контекста. Например, внезапни и
необичайни увеличения в обема на висококачествен материал от даден
доставчик или област следва да бъдат обяснени. Ако бижутерийните артикули,
носени в дадена държава обикновено са 14k (58 %), оферта, в която се твърди,
93 Вж. Специална група за финансови действия, „Насоките за търговци на
скъпоценни камъни и метали на RBA” [„RBA Guidance for Dealers in Precious Metal
and Stones”], 17 юни 2008 г., параграф 109.
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че се състои от рециклирани бижута от 90%, следва да бъде поставена под
въпрос.
д) Доставчик. Различните доставчици на рециклируемо злато ще са с различни
нива на риск по отношение на дейностите, отнасящи се до изпиране на злато.
Например при рециклируемо злато, произведено в контролирано съоръжение
по време на производствен/преработвателен процес, рискът е по-нисък,
отколкото при изкупвач, който се снабдява с рециклируемо злато от множество
източници. Други рискови фактори включват всякакви сериозни несъответствия
между препоръчаните от настоящите Насоки процедури за надлежна проверка
и практиките на доставчиците; или доставчикът „се намира на значително и
необяснимо географското разстояние“ от доставчик или контрагент във
веригата на доставки.
5. ЗА РЕЦИКЛИРУЕМО ЗЛАТО, съберете следната информация за трансакциите,
които изискват засилен контрол, включително чрез документно проучване,
посещения на място на доставчици на злато, проверка на произволни извадки от
документацията за покупките, пропорционално на риска, както и по-задълбочен
преглед и оценка на процедурите и директивите за закупуване и борба с
изпирането на пари и финансирането на тероризъм, ако е приложимо:
а) Дали съществуват производствени съоръжения, където може да се генерира
скрап.
б) Дали е налице значителна собственост и оборот на частно притежавани златни
бижута.
в) Определете, посредством посещения на място и преглед на документи,
разумно-обоснованото приблизително равнище на дейност, която се извършва
с рециклируемо злато/скрап, като приемете, че то ще варира, по-специално
спрямо цената на златото и икономическите условия.

Г. Оценка на рисковете във веригата на доставки.

Оценете

информацията, събрана и установена чрез съставянето на карти на фактическите
обстоятелства на отбелязаната(ите) с „червен флаг" верига(и) за доставки на
дружеството. Дружеството следва да разглежда като „риск“ всяко разумно
несъответствие между получената информация и следното:
1. Стандартите на политиката на дружеството за веригата на доставки, в
съответствие с приложение II;

94

2. Стандартите и процедурите за надлежна проверка, съдържащи се в настоящите
Насоки;
3. Националното законодателство на държавите, в които се намира седалището на
дружеството или в които то се търгува публично (ако е приложимо); на държавите,
от които е вероятно да произхожда златото; и на държавите на транзитно
94 Вж. стъпка 1 (A) по-горе и приложение II.
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преминаване или реекспорт;
4. Правните инструменти, регламентиращи дейността на дружеството и неговите
бизнес

взаимоотношения,

като

например

споразумения

за

финансиране,

споразумения с изпълнители и споразумения с доставчици;
5. Други приложими международни инструменти, като например Насоките на ОИСР
за многонационалните предприятия, правата на човека и международното
хуманитарно право, и международните препоръки и насоки относно борбата с
изпирането на пари.

РАЗДЕЛ III - ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ДРУЖЕСТВАТА НАДОЛУ ПО
ВЕРИГАТА
Дружествата надолу по веригата следва да идентифицират рисковете в своята верига на
доставки чрез оценка на практиките за надлежна проверка на техните заводи за рафиниране
спрямо настоящите Насоки.

А. Определяне, при полагане на всички възможни усилия, на
заводите за рафиниране в тяхната(техните) верига(и) на
доставки. Дружествата надолу по веригата следва да имат за цел
установяването

на

заводите

за

афинаж

на

злато,

които

произвеждат

рафинираното, използвано в тяхната верига на доставки. заводите за афинаж на
злато могат да бъдат идентифицирани при поискване чрез доставчици надолу по
веригата, обаче дружествата надолу по веригата следва да оценят и проверят
представените доставчици със стъпки, пропорционални на риска. В някои случаи
златото вече ще разполага с маркировката на завода за афинаж, отпечатана
върху слитъци, монети, пръти или други продукти от рафинирано злато.
1. заводите за афинаж са идентифицирани - Пристъпете към стъпка 2, раздел III
(Б).
2. заводите за афинаж не могат да бъдат идентифицирани след полагане на
максимални усилия - Пристъпете към стъпка 3, раздел II.

Б. Получаване на предварителни доказателства за надлежната
проверка на завода за афинаж, за да се провери дали той е
установил, или дали са налице разумни основания за
откриване на „червените флагове“ в неговите вериги на
доставки. Всяко определяне на това дали заводите за афинаж са установили
или са налице разумни основания да са открили „червени флагове" в своите
вериги на доставки следва да се основава на разумни и добросъвестни усилия на
дружеството, разчитащи на доказателства, получени в стъпка 1, както и на
всякаква допълнителна информация (събрана чрез работа с доставчиците и
документно

проучване).

Дружествата

следва

да

проверят

представените

доставчици чрез външни източници на информация, пропорционални на риска, за
да направят необходимите определяния.
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1. Заводът за афинаж не е установил никакви „червени флагове": Ако дружество
надолу по веригата на доставки на злато може основателно да определи, че тези
„червени флагове" не възникват по веригата на доставки на този завод за афинаж,
не се изисква извършването на допълнителна надлежна проверка за тази верига
на доставки. Установените в стъпка 1 системи за управление следва да се
поддържат и да се преглеждат редовно.
2. Заводът за афинаж е установил „червени флагове“ в своята верига на доставки
на злато или не разполага с информация:
Всяко дружество надолу по веригата, което установи „червен флаг" във веригата
на доставки на злато на своя завод за афинаж, или не може основателно да
изключи един или повече от тези „червени флагове" от веригата на доставки на
злато на своя завод за афинаж, следва да пристъпи към стъпка 2, част III (В).

В. Оценка на рисковете чрез оценка на практиките за надлежна
проверка на веригата на доставки на заводите за афинаж с
„червени флагове" в техните вериги на доставки на злато. За
да извършат оценки на риска, дружествата следва да оценят дали заводите за
афинаж с „червени флагове“ в тяхната верига на доставки са извършили всички
елементи на надлежната проверка за отговорни вериги на доставки на злато от
засегнати от конфликти и високорискови зони, препоръчани в настоящите Насоки.
Дружествата надолу по веригата следва да:
1. Съберат данни за практиките за надлежна проверка на веригата на доставки на
заводите за афинаж.
2. Прегледат информацията, генерирана от каквито и да е екипи за оценка на риска.
3. Извършат кръстосана проверка на данните за практиките за надлежна проверка на
заводите за афинаж спрямо политиката за веригата на доставки и процедурите за
надлежна проверка, съдържащи се в настоящите Насоки. Дружеството следва да
разгледа всички сериозни несъответствия между практиките за надлежна проверка
на доставчиците и политиката за веригата на доставки на дружеството (в
съответствие с приложение II) като риск, на който следва да се реагира в стъпка 3.
4. Определят дали практиките за надлежна проверка на завода за афинаж са били
одитирани по отношение на даден стандарт, в съответствие с настоящите Насоки,
и да получат резултатите от този одит. В случаите, в които практиките за
надлежна проверка на завода за афинаж не са били одитирани по отношение на
даден стандарт, в съответствие с настоящите Насоки, или когато бъде
открито каквото и да е несъответствие между надлежната проверка на завода за
афинаж и стандартите и процедурите в настоящите Насоки, дружествата надолу
по веригата следва да се стремят да управляват рисковете в съответствие със
стъпка 3, и да се стремят да се снабдяват от заводи за афинаж, които са
одитирани в съответствие със стъпка 4 от настоящите Насоки.

СТЪПКА 3: РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА
СПРАВЯНЕ
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С УСТАНОВЕНИТЕ РИСКОВЕ
ЦЕЛ: Да се направи оценка и да се предприемат мерки по отношение на
установените рискове, с цел предотвратяване или смекчаване на неблагоприятните
въздействия. Дружествата могат да си сътрудничат за изпълнението на препоръките
в настоящия раздел чрез съвместни инициативи. Дружествата обаче запазват
личната си отговорност за тяхната надлежна проверка и следва да гарантират, че при
всички съвместни работи се вземат надлежно под внимание обстоятелствата, които
са специфични за конкретното дружество.

РАЗДЕЛ I - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ЗА ДРУЖЕСТВА НАГОРЕ ПО
ВЕРИГАТА
А. Докладване на резултатите пред определеното висше
ръководство, при което се посочва събраната информация и реалните и
потенциалните рискове, установени в оценката на риска във веригата на доставки.

Б. Подобряване на работата с доставчиците и вътрешните
системи за прозрачност, събиране на информация и контрол
върху веригата на доставки на злато от стъпка 1 (В).
Дружествата нагоре по веригата следва да:
1. Създадат система за проследяване, която събира и поддържа необобщена
информация, както е посочено в стъпка 2, раздели I и II, (В) за всички входящи и
изходящи количества злато от верига на доставки с „червен флаг".
2. Подобрят практиките за осигуряване на физическа сигурност, както е уместно
според обстоятелствата (напр. сигурността на транспорта, запечатване в
контейнери със защита срещу външна намеса и др.), по отношение на каквито и да
било несъответствия, забелязани в производството и капацитета на мината,
производството и капацитета по отношение на преработката, или информация,
предоставена от доставчиците на злато относно пратките със злато.
3. Осигурят физическо разделение и сигурност за всяка пратка, за която има
установен риск от свързаност с конфликти и сериозни нарушения на правата на
човека.
4. Включат правото на извършване на внезапни проверки на място на доставчиците и
на достъп до съответните документи в търговските договори и/или писмените
споразумения с доставчици, които могат да бъдат прилагани и наблюдавани.

95

5. За всеки входящ златен продукт, следва да споделят следната информация,
получена и поддържана от екипа за оценка нагоре по веригата на доставки:
а) мината на произход, с възможно най-точна информация;

95 Вж. стъпки 2-5 за информация относно наблюдението на доставчиците и
управлението в случаи на неизпълнение.
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б) местата, където злато или златосъдържащи материали се уплътняват, смесват,
раздробяват, смилат, претопяват и подлагат на афинаж;
в) добивния

метод

(непромишлена

и

дребномащабна

или

средно-

и

широкомащабна минна дейност) и датите на произвеждане на концентрат,
претопяване и афинаж;
г) теглото и анализираните качествени характеристики;
д) самоличността на всички доставчици и съответните доставчици на услуги по
обработката на злато нагоре по веригата на доставки от мината на произход до
завода за афинаж; собствеността (включително правото на собственост);
корпоративната структура, включително имената на корпоративните служители
и

директори;

бизнес,

правителствената,

политическата

или

военната

принадлежност на тези дружества и служители в засегнати от конфликти и
високорискови зони.
е) всички

данъци,

такси

и

лицензионни

възнаграждения,

изплащани

на

правителството във връзка с добива, търговията, транспортирането и износа на
злато;
ж) всички плащания или компенсации, направени към държавни агенции и
служители във връзка с добива, търговията, транспортирането и износа на
злато;
з) всички плащания, извършени към публични или частни охранителни структури
или други въоръжени групи, във всички точки от веригата на доставка от добива
нататък, освен ако това не е забранено съгласно приложимото право;
и) методът на транспортиране на златото и процедурите, които са въведени, за да
гарантират целостта, като надлежно се вземат предвид съображенията за
сигурност.
6. За заводи за афинаж, следва да предоставят информацията, генерирана чрез
процедури за надлежна проверка, на разположение на одиторите за целите на
съответствие

с

програми

за

промишлеността

96

или

институционализирани

механизми, регионални или глобални, след като бъдат въведени с цел да събират
и обработват информация относно златото от засегнати от конфликти и
високорискови зони. Когато не съществува такава програма или механизъм, те
следва да предоставят съответната информация на купувачите надолу по
веригата.

В. Разработване и приемане на план за управление на риска.

96 Вж. например „Отговорни насоки за златото на LBMA” [„LBMA Responsible Gold
Guidance”], Програмата за снабдяване на топилните предприятия с полезни
изкопаеми от зони без конфликти на EICC-GeSI и Сертифицирането на веригата
на доставки на Съвета за отговорна бижутерска практика, ако са в съответствие с
настоящите Насоки.
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Дружествата следва да приемат план за управление на риска във веригата на
доставки, който очертава мерките, които се предприемат от дружеството в
отговор на рисковете, установени в стъпка 2, в съответствие с приложение II от
Насоките. Дружествата могат да управляват риска чрез i) продължаване на
търговията през целия период на полагане на усилия за измеримо смекчаване на
риска; ii) временно прекратяване на търговията, като същевременно се цели
продължаване на започналите дейности за измеримо смекчаване на риска; или iii)
прекратяване на взаимоотношенията с даден доставчик в случаите, в които
смекчаването на риска изглежда невъзможно или неприемливо. За да определят
и разработят стратегия за управление на риска, дружествата следва да:
1. Направят преглед на образеца на политика за веригата на доставки на злато от
засегнати от конфликти и високорискови зони в приложение II от Насоките, за да
определят

дали

продължаване,

установените

временно

рискове

спиране

или

могат

да

бъдат

прекратяване

на

смекчени

чрез

отношенията

с

доставчиците.
2. Управляват рисковете, които не изискват прекратяване на взаимоотношенията с
даден доставчик, чрез измеримо смекчаване на риска. Измеримото смекчаване на
риска следва да цели да насърчава значително и измеримо подобрение в
рамките на шест месеца, считано от приемането на плана за управление на
риска. При разработването на стратегия за смекчаване на риска, дружествата
следва да:
а) Изграждат и/или упражняват влияние върху участниците във веригата на
доставки, които могат най-ефективно и по най-пряк начин да смекчат рисковете
от допринасяне за конфликт. Дружествата нагоре по веригата вече могат да
имат действително или потенциално въздействие върху другите участници
нагоре по веригата за доставки. Дружествата нагоре по веригата следва да
намерят начини да работят конструктивно с доставчиците и съответните
заинтересовани страни и да демонстрират значително и измеримо подобрение
по отношение на премахването на риска в срок от шест месеца, считано от
приемането на плана за управление на риска.

97

б) Се консултират с доставчиците и засегнатите заинтересовани страни и да се
споразумеят относно стратегия за измеримо смекчаване на риска в плана за
управление на риска. Измеримото смекчаване на риска следва да бъде
съобразено с конкретните доставчици на дружеството и контекста на тяхната
дейност; то следва да посочва ясни цели за постигане на ефективност в
рамките на шест месеца след приемането на плана за управление на риска и
да включва качествени и/или количествени показатели за измерване на

97 Дружествата следва да се позоват на приложение II от Насоките за
препоръчаната стратегия за управление на риска. Приложение III включва
предложените мерки за смекчаване на риска и някои препоръчани показатели за
измерване на подобренията. По-подробни насоки за смекчаване на риска се
очаква да бъдат дадени на етапа на изпълнение на Насоките.
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подобренията.

98

Дружествата следва да осигурят достатъчно време за

засегнатите заинтересовани страни да разгледат оценката на риска и плана за
управление и да отговорят и обърнат необходимото внимание на въпросите,
опасенията и алтернативните предложения за управление на риска.
в) Се

ангажират

със

или

подкрепят,

когато

е

уместно,

програми

за

промишлеността или институционализирани механизми относно отговорното
управление на веригата на доставки, като същевременно гарантират, че тези
инициативи отчитат надлежно техните социални и икономически последици за
развиващите се държави, както и съществуващите международно признати
стандарти.

99 100 101

i) Всички производители на злато, чиито дейности са отбелязани с „червен
флаг", както и другите дружества нагоре по веригата, които се снабдяват със
злато ASM, следва да подпомагат и да позволяват на производителите,
занимаващи се със законна непромишлена и дребномащабна минна дейност
(вж. Определения), от които те се снабдяват, да създадат сигурни, прозрачни
и проверими вериги за доставки на злато, в съответствие с допълнението.
ii) Всички останали производители на злато, чиито дейности са отбелязани с
„червен флаг", както и другите дружества нагоре по веригата, се насърчават
да подкрепят предложените мерки, съдържащи се в допълнението.

Г. Прилагане на плана за управление на риска, извършване на
наблюдение и проследяване на резултатите от мерките за
смекчаване на риска, докладване пред определеното висше
ръководство и обмисляне дали да се преустановят
временно или да се прекратят взаимоотношенията с даден
доставчик след неуспешни опити за смекчаване, в
съответствие с препоръчаните стратегии за управление на
98 Вж. приложение III от Насоките, Предложени мерки за смекчаване на риска и
показатели за измерване на подобренията.
99 Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия (2011 г.), глава II (Б)(2);
100 Дружествата следва да преустановят временно или да прекратят връзките си с
доставчика за срок от поне три месеца, ако в срок от шест месеца, считано от
приемането на плана за управление на риска, не е налице значително измеримо
подобрение по отношение на предотвратяването или смекчаването на
установения риск.
101 Промяната в обстоятелствата следва да се определя въз основа на оценка на
риска чрез постоянно наблюдение на документацията на дружествата относно
последователността във веригата на доставки и контекста на засегнатите от
конфликти области на произход и транспортиране на полезните изкопаеми.
Подобна промяна в обстоятелствата може да включва промяна на доставчик или
участник по веригата, място на произход, транспортни маршрути или място на
износ. Тя може също така да включва фактори, специфични за контекста, като
например разрастване на конфликт в определени области, промени във военния
личен състав, контролиращ района, и промени в собствеността или контрола
върху мината на произход.
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риска, изложени в приложение II.44

Дружествата нагоре по веригата

следва да прилагат, наблюдават и следят изпълнението на мерките за
смекчаване на риска в сътрудничество и/или консултация с местните и
централните

органи,

дружествата

нагоре

по

веригата,

международните

организации или организациите на гражданското общество и засегнатите трети
страни, когато това е уместно. Дружествата нагоре по веригата могат да искат да
създадат или подпомогнат създаването на мрежи за наблюдение на общността,
за да наблюдават или проследяват изпълнението на мерките за смекчаване на
риска.

Д. Извършване на допълнителни оценки на фактите и
рисковете по отношение на рискове, които изискват
смекчаване, или при промяна на обстоятелствата.45 Надлежната
проверка на веригата за доставки е динамичен процес и изисква непрекъснато
наблюдение на риска. След прилагане на стратегия за смекчаване на риска,
дружествата следва да повторят стъпка 2 за да гарантират ефективното
управление на риска. Освен това, всяка промяна във веригата на доставки на
дружеството може да изисква някои стъпки да бъдат повторени, за да се
предотвратят или смекчат неблагоприятните въздействия.

РАЗДЕЛ II - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ЗА ДРУЖЕСТВА НАДОЛУ ПО
ВЕРИГАТА
А. Докладване на резултатите пред определеното висше
ръководство, при което се посочва събраната информация и реалните и
потенциалните рискове, установени в оценката на риска във веригата на
доставки.

Б. Подобряване на вътрешната система за прозрачност,
събиране на информация и контрол на веригата за доставки
на злато от стъпка 1(В). Включва необобщена и редовно актуализирана
информация, проследяваща разпознаването на заводите за афинаж (когато са
идентифицирани), и произтичащите резултати от надлежната проверка от стъпка
2, раздел III.

В. Разработване и приемане на план за управление на риска.
Дружествата следва да приемат план за управление на риска, който очертава
мерките, които се предприемат от дружеството в отговор на рисковете,
установени в стъпка 2. Тази стратегия ще е различна, в зависимост от това дали
заводите за афинаж във веригата на доставки са били идентифицирани или не:
1. заводите за афинаж не могат да бъдат идентифицирани - Ако след разумни
стъпки и добросъвестно положени усилия при стъпки 1 и 2 дружествата надолу по
веригата все още не са в състояние да идентифицират заводите за афинаж в
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тяхната(техните) верига(и) за доставки, те следва да разработят и приемат план за
управление на риска, който ще им даде тази възможност. Дружествата надолу по
веригата следва да могат да демонстрират значително измеримо подобрение в
техните усилия за идентифициране на заводите за афинаж в тяхната верига на
доставки. Дружествата надолу по веригата могат да идентифицират заводите за
афинаж в техните верига(и) на доставки чрез индивидуални усилия или съвместни
промишлени схеми:
а) Дружествата надолу по веригата следва да идентифицират заводите за
афинаж чрез поверителни дискусии с непосредствените доставчици на
дружествата, чрез включването на изисквания за оповестяване на поверителни
доставчици в договори с доставчици и/или като използват системи за
поверителен обмен на информация.
б) Дружествата надолу по веригата, които могат да се затруднят (поради техните
размери или други фактори) при идентифицирането на участници нагоре по
веригата от техните преки доставчици, могат да работят и да си сътрудничат
активно с други представители на сектора, с които имат общи доставчици (или
с дружества надолу по веригата, с които имат бизнес взаимоотношения), за да
идентифицират заводите за афинаж в тяхната верига на доставки и за да
оценят техните практики за надлежна проверка. Те могат също така да
идентифицират чрез схеми за проверка в сектора заводи за афинаж, които
отговарят на изискванията на настоящите Насоки, за да се снабдяват от тях.
2. При заводите за афинаж са идентифицирани рискове с „червен флаг" в тяхната
верига на доставки - Дружествата надолу по веригата могат да управляват риска
или i) като продължат да извършват търговия със завода за афинаж по време на
целия период на измеримо смекчаване на риска, извършвано от завода за афинаж
в съответствие с приложение II от Насоките; ii) като временно прекратят
търговията с завода за афинаж, докато той продължава да извършва започналите
дейности

за

измеримо

смекчаване

на

риска;

или

iii)

като

прекратят

взаимоотношенията си с даден завод за афинаж в случаите, в които смекчаването
изглежда невъзможно, или когато заводът за афинаж не успее да се справи с
рисковете в съответствие със стратегията за управление на риска, посочена в
приложение II:
а) Предприемане на незабавни действия, за да се прекратят отношенията с даден
завод за афинаж (пряко или чрез под-доставчици), ако заводът за афинаж не е
преустановил временно или е прекратил работата със своите доставчици,
когато съществуват сериозни рискове от сериозни злоупотреби (вж. параграфи
1 и 2 от приложение II), пряка или непряка подкрепа за въоръжени недържавни
групи (вж. параграфи 3 и 4 от приложение II).
б) Когато заводите за афинаж се ангажират със смекчаване на риска съгласно
приложение II
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или заводите за афинаж все още са в процес на пълно

102 Вж. параграфи 10 и 14 от приложение II на Насоките за управление на риска от
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прилагане на препоръките за надлежна проверка, съдържащи се в настоящите
Насоки, дружествата надолу по веригата следва да гарантират, че заводите за
афинаж демонстрират значително и измеримо подобрение в рамките на шест
месеца от приемането на техните планове за управление на риска. При
разработването

на

свои

собствени

планове

за

управление

на

риска,

дружествата надолу по веригата следва да:
i) Изграждане и/или упражняване влияние върху заводите за афинаж с „червени
флагове" в тяхната(техните) верига(и) на доставки, които могат по-ефективно
и по пряк начин да смекчат рисковете от допринасяне за конфликт.
Дружествата надолу по веригата могат да изграждат въздействие върху
заводите за афинаж чрез включване на извършването на надлежна проверка
в договорите (когато е приложимо) или работейки чрез браншови организации
и инициативи с участието на множество заинтересовани страни, като
същевременно гарантират, че тези инициативи отчитат надлежно техните
социални и икономически въздействия върху развиващите се държави, както
и съществуващите международно признати стандарти.
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ii) Съсредоточаване на усилията към подобряване на извършването на
надлежна проверка от страна на завода за афинаж посредством ценностна
насоченост и обучения за изграждане на капацитет. Дружествата надолу по
веригата следва също така да насърчават техните собствени браншови
организации с нестопанска цел и организациите нагоре по веригата да
разработват и прилагат модули за обучение по изграждане на капацитет за
надлежна проверка в сътрудничество със съответните международни
организации, НПО, заинтересовани страни и други експерти.
iii) Консултации с заводи за афинаж и други общи доставчици, с цел да се
постигне споразумение за измеримо смекчаване на риска в плана за
управление на риска. Измеримото смекчаване на риска следва да бъде
съобразено с конкретните доставчици на дружеството и контекста на тяхната
дейност; то следва да посочва ясни цели за постигане на ефективност в
рамките на шест месеца след приемането на плана за управление на риска и
да включва качествени и/или количествени показатели за измерване на
подобренията.

Г. Прилагане на плана за управление на риска, извършване на
наблюдение и проследяване на резултатите от мерките за
смекчаване на риска, докладване пред определеното висше
ръководство и обмисляне дали да се преустановят временно
или да се прекратят взаимоотношенията с даден завод за
пряка или непряка подкрепа за публични или частни охранителни структури,
подкупи и измамно деклариране на произхода на полезни изкопаеми, изпиране на
пари и плащане на данъци, такси и лицензионни възнаграждения на
правителства.
103 Глава II (Б)(2), Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия (2011 г.).
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афинаж след като неговите опити за смекчаване са били
неуспешни (съгласно параграфи 10 и 14 от приложение II на
Насоките) или на корективни действия с цел изпълнение на
препоръките за надлежна проверка в настоящите Насоки.48
Д. Извършване на допълнителни оценки на фактите и
рисковете по отношение на рискове, които изискват
смекчаване, или при промяна на обстоятелствата.49 Надлежната
проверка на веригата за доставки е динамичен процес и изисква непрекъснато
наблюдение на риска. След прилагане на стратегия за смекчаване на риска,
дружествата следва да повторят стъпка 2, за да гарантират ефективното
управление на риска. Освен това, всяка промяна във веригата на доставки на
дружеството може да изисква някои стъпки да бъдат повторени, за да се
предотвратят или смекчат неблагоприятните въздействия.
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СТЪПКА 4: ВЪЗЛАГАНЕ НА НЕЗАВИСИМА ТРЕТА СТРАНА ОДИТ
НА ПРАКТИКИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА НА
ЗАВОДИТЕ ЗА АФИНАЖ
ЦЕЛ: Да се извърши независим одит от трета страна на процедурите на заводите за
афинаж за надлежна проверка на отговорните вериги за доставки на злато от
засегнати от конфликти и високорискови зони и да се допринесе за подобряването на
практиките за надлежна проверка на заводите за афинаж и дружествата нагоре по
веригата, включително чрез институционализиран механизъм или програма за
промишлеността.
Препоръките в настоящия раздел не са предназначени да бъдат използвани
като одитен стандарт, но очертават някои основни принципи, приложно поле,
критерии и друга основна информация, която да бъде взета под внимание от
дружествата, програмите за промишлеността или който и да е институционализиран
104 Дружествата следва да преустановят временно или да прекратят връзките си с
завода за афинаж (пряко или чрез под-доставчици) за срок от поне три месеца,
ако в срок от шест месеца, считано от приемането на плана за управление на
риска, не е постигнато значително измеримо подобрение i) по отношение на
предотвратяването или смекчаването на установения риск, както е описано в
параграфи 10 и 14 от приложение II; или ii) по отношение на корективните
действия за изпълнение на препоръките за надлежна проверка в настоящите
Насоки.
105 Промяната в обстоятелствата следва да се определя въз основа на оценка на
риска чрез постоянно наблюдение на документацията на дружествата относно
последователността във веригата на доставки и контекста на засегнатите от
конфликти области на произход и транспортиране на полезните изкопаеми.
Подобна промяна в обстоятелствата може да включва промяна на доставчик или
участник по веригата, място на произход, транспортни маршрути или място на
износ. Тя може също така да включва фактори, специфични за контекста, като
например разрастване на конфликт в определени области, промени във военния
личен състав, контролиращ района, и промени в собствеността или контрола
върху мината на произход.
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механизъм, с цел да се възложи специфичен за веригата на доставки одит на
прилагането на практиките на заводите за афинаж за надлежна проверка, извършен
от независима трета страна или чрез нови или вече съществуващи схеми за одит.
Одиторите могат да разчитат на одиторските заключения от други одити от
независими трети страни, извършени за други цели в точки нагоре по веригата за
доставки (напр. одити по отношение на познаването на контрагентите или одити на
превозвачите на слитъците), стига тези одити да обхващат областите, очертани подолу, и да са в съответствие с международно признатите стандарти за одит за
осигуряване на гаранции за системите на управление.
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А. Планиране на одит за проверка на прилагането на практиките
на заводите за афинаж за надлежна проверка на отговорните
вериги за доставки на злато от засегнати от конфликти и
високорискови зони, извършен от независима трета страна.
Одитът следва да включва следните обхват, критерии, принципи и дейности:
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1. Обхватът на одита: Обхватът на одита следва да включва всички дейности,
процеси и системи, използвани от заводите за афинаж за извършване на
надлежна проверка на веригата на доставки на злато от засегнати от конфликти и
високорискови зони. Това включва, но не се ограничава до, подходящи политики и
процедури, механизмите за контрол на веригата на доставки на злато на заводите
за афинаж, комуникация с участниците във веригата на доставки на злато,
информацията

относно

доставчиците,

веригата

на

доставки

или

друга

информация за проследяване, която се оповестява пред дружествата надолу по
веригата, оценките на риска на заводите за афинаж, включващи проучвания на
място, и стратегиите на заводите за афинаж за управление на риска.
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2. Одитните критерии: Одитът следва да установи съответствието на изпълнението
на практиките за надлежна проверка на заводите за афинаж по одитен стандарт,
въз основа на настоящите Насоки.
3. Одиторските принципи:
а) Независимост: За да запазят неутралността и безпристрастността на одитите,
одитната организация и всички членовете на одиторския екип („одитори“) трябва
да бъдат независими от заводите за афинаж, както и от дъщерните
предприятия, притежателите на лицензи, изпълнителите, доставчиците и
дружествата, оказали съдействие при съвместния одит на заводите за афинаж.
Това означава по-специално, че одиторите не трябва да имат конфликт на
интереси с

одитирания

субект, включително търговски

или

финансови

106 Примерите за международно признати одитни стандарти включват, но не се
ограничават до, ISO19011, SA8000, ISAE 3000 и SSEA100.
107 Дружествата могат да се консултират с международен стандарт ISO 19011: 2002
(наричан по-нататък „ISO 19011“) за подробните изисквания по отношение на
одитните програми (включително отговорностите, процедурите, воденето на
документация, наблюдението и прегледа по програмата) и поетапен преглед на
одитните дейности.
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взаимоотношения с одитирания субект (под формата на капиталови участия,
дългове, ценни книжа), нито да са предоставяли услуги на одитираното
дружеството, свързани с изготвянето, установяването или прилагането на
практиките за надлежна проверка на заводите за афинаж и/или практиките на
участниците по веригата на доставки, които се оценяват чрез тях, в рамките на
период от 24 месеца преди одита.
б) Компетентност: Одиторите трябва да притежават личните качества, както и
специфичните компетенции, необходими за извършване на одит от трета
страна. Дружествата могат да се консултират с международно признати
стандарти за одит
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относно подробните изисквания за компетентността на

одитора при създаването на нови или преразглеждането на вече съществуващи
стандарти за одит. Личните качества следва да включват, но не се ограничават
до

почтеност,

обективност,

поверителност,

непредубеденост

и

професионализъм. Обхватът на специфичните компетенции включва, но не се
ограничава до:
i) Одиторски принципи, процедури и техники.
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ii) Принципите, процедурите и техниките за надлежна проверка на веригата на
доставки.
iii)Практиките за обществени поръчки по отношение на златото и веригите на
доставки на злато.
iv) Социалният, културният и историческият контекст на засегнатите от
конфликти зони на произход или транспортиране на златото, включително
съответните езикови умения и подходяща от културна гледна точка
чувствителност за извършване на одити.
v) Насоките на ОИСР и допълнителните указания за злато, включително
образецът на политиката за веригата на доставки на полезни изкопаеми от
засегнати от конфликти и високорискови зони (приложение II).
в) Отчетност: Програмите за промишлеността или институционализираният
механизъм следва да преглеждат и наблюдават периодично способността на
одиторите да извършат одита в съответствие с дадена програма за одит,
основана на целите, обхвата и критериите на одита, които са оценени спрямо
документите по одитната програма.
4. Одитните дейности:
а) Подготовка на одита: Целите, обхватът, езикът и критерии за одита следва да
бъдат ясно съобщени на одиторите, като всякакви неясноти следва да бъдат

108 Примерите за международно признати одитни стандарти включват, но не се
ограничават до, ISO19011, SA8000, ISAE 3000 и SSEA100.
109 Дружествата могат да разгледат акредитациите на съществуващите системи за
управление и завършените одиторски обучения, като например ISO9001 или
SA8000.
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изяснени между одитирания субект и одиторите преди началото на одита.

110

Одиторите следва да определят изпълнимостта на одита въз основа на
наличието на време, ресурси, информация и сътрудничество на съответните
страни.
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б) Проучвания на място: Преди да започнат проучванията на място, одиторите
следва да подготвят план за одит,

112

както и всички работни документи.
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Одиторите следва да съберат допълнителни доказателства и да проверят
информацията като провеждат подходящи интервюта (включително интервюта
с ръководството, както и с екипите за оценка); извършват наблюдения; и
преглеждат документи (вж. по-долу). Проучванията на място следва да
включват:
i) Съоръженията и площадките на заводите за афинаж, където те извършват
надлежна проверка на отговорните вериги за доставки на злато от засегнати
от конфликти и високорискови зони.
ii) Извадка от доставчиците на завода за афинаж (включително производители
на

злато,

местни

износители,

международни

търговци

на

злато

и

рециклиращи предприятия), която може да се изисква в съответствие със
стандарта за одит.
iii)Консултации с екипа(ите) за оценка, които могат да се извършват
дистанционно, с цел да се направи преглед на стандартите и методите за
генериране на проверима, надеждна и актуална информация.
iv) Консултации със съответните местни и централни правителствени органи, и
когато такива са налице — експертните групи на ООН, мироопазващите мисии
на ООН и местното гражданско общество, както е определено от одитора за
уместно по отношение на обстоятелствата и рисковете, установени по
веригата за доставки на злато.
в) Преглед на документи: Извадки от цялата документация, създадена като част
практиките на заводите за афинаж за надлежна проверка на веригите за
доставки на злато от засегнати от конфликти зони, следва да бъдат разгледани
„за да се определи спазването на одитните критерии от системата, в
съответствие с документацията.“
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Това включва, но не се ограничава до,

документация относно механизмите за вътрешен контрол на веригата на
доставки (извадка от документи за веригата на доставки, записи за плащания),
съответните съобщения и договорни разпоредби с доставчици, документация
относно информация, оповестена на дружества надолу по веригата, данни от
оценките на риска на завода за афинаж (включително всички данни за бизнес
110 Вж. глава 6.2 от ISO 19011.
111 Пак там.
112 Вж. чл. 6.4.1 от ISO 19011.
113 Вж. чл. 6.4.3 от ISO 19011.
114 Вж. точка 6.3 от ISO 19011.
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партньори и доставчици, интервюта и оценки на място), и всякакви документи
относно стратегиите за управление на риска (напр. споразумения с доставчици
относно показателите за подобрения). Извадките от документацията следва да
бъдат подбирани на случаен принцип от одиторите по време на разследването
на място. Избраната извадка следва да вземе предвид рисковете, свързани с
доставчици

и/или

вериги

на

доставки

на

злато;

натоварените

и

ненатоварените периоди от годината; и обемите на източника на
материали от всеки доставчик. Прегледаната документация следва да
включва извадки от всеки един от доставчиците, както и увеличаване на
степента на рисковете, свързани с бизнес партньори, доставчици или
държавите на произход на златото. Размерът на извадката следва да бъде
увеличен, ако одиторът установи опасения, свързани с мерките за надлежна
проверка на завода за афинаж.
г) Заключения от одита: Одиторите следва да получат резултати, които
определят, въз основа на събраните данни, съответствието на практиките на
заводите за афинаж за надлежна проверка за отговорни вериги за доставки на
злато от засегнати от конфликти и високорискови зони спрямо стандарта за
одит, който отговаря на препоръките от настоящия раздел на Насоките.
Одиторите следва да отправят препоръки в одиторския доклад за подобряване
на практиките на заводите за афинаж за надлежна проверка. Одиторите следва
също така да изготвят обобщен доклад от одита, който да бъде публикуван в
съответствие със стъпка 5.

Б. Извършване на одит в съответствие с посочените по-горе
обхват, критерии, принципи и дейности на одита. Всички
участници във веригата на доставки следва да си сътрудничат, за да се
гарантира, че одитът е извършен в съответствие с обхвата, критериите,
принципите и дейностите на одита, изброени по-горе. Препоръчва се те да
направят това чрез програми за промишлеността или институционализирани
механизми, с цел да се извършат някои или всички от следните дейности:
1. Изготвяне на стандарти за одит в съответствие с препоръките на настоящите
Насоки.
2. Акредитиране на одитори;
3. Надзор над програмата за одит, включително периодичен преглед и наблюдение
на способността на одиторите да извършват одита в съответствие с програмата за
одит;
4. Публикуване на обобщени доклади от одита на заводите за афинаж при спазване
на търговската тайна и други проблеми на конкуренцията или сигурността.
Обобщеният доклад от одита следва да включва:
а) Подробности за завода за афинаж, датата на одита и одитния период;
б) Дейностите по одита и методологията, както е определено в стъпка 4 (А) (4);
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в) Заключенията от одита, както са определени в стъпка 4 (А) (4), тъй като те се
отнасят до всяка стъпка в настоящите Насоки.
5. СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ – За всички дружества нагоре по веригата
а) Осигурете достъп до обектите на дружеството и съответните документи и данни
относно практиките за надлежна проверка на веригата на доставки, в
съответствие с настоящите Насоки.
б) Улеснете

контакта

и

логистиката

по

отношение

на

превозвачите

и

доставчиците, избрани от одиторския екип, и всички консултации със
заинтересовани страни, определени от одитора.
в) Ако се изискват посещения на място на доставчици, улеснете контакта и
логистиката.
6. СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ – За всички дружества надолу по веригата
a) Препоръчва се дружествата надолу по веригата да участват във и да подпомагат
одита на практиките на заводите за афинаж за надлежна проверка, извършван
от независима трета страна. Те се насърчават да направят това чрез програми
за повишаване на ефективността в промишлеността при изпълнението на тези
насоки. Това може да включва определяне на стандарти за одит в съответствие
с препоръките, определени в настоящите Насоки. Малките и средните
предприятия се насърчават да се присъединят към или да изградят
партньорства с такива браншови организации.
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СТЪПКА 5: ЕЖЕГОДНО
ДОКЛАДВАНЕ ОТНОСНО
НАДЛЕЖНАТА ПРОВЕРКА НА
ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ
ЦЕЛ: Да се докладва публично относно надлежната проверка за отговорни вериги за
доставки на злато от засегнати от конфликти и високорискови зони, за да се
изгради обществено доверие в мерките, които дружествата предприемат.

А. Ежегодно докладване или включване в годишни доклади за
устойчивостта
или
корпоративната
отговорност
на
допълнителна информация относно надлежната проверка за
отговорни вериги за доставки на злато от засегнати от
конфликти и високорискови зони, при спазване на
търговската тайна и други проблеми на конкуренцията или
сигурността.115
A.1. За всички дружества нагоре по веригата
1. Системи за управление на дружеството: Доклад относно предприетите стъпки за
изпълнение на стъпка 1. В тези доклади дружествата следва да определят
политиката на дружеството за надлежна проверка на веригата на доставки;
обяснят управленската структура, която отговаря за надлежната проверка на
дружеството, както и това кое е прякото отговорно лице в дружеството; опишат
вътрешните системи за прозрачност, събиране на информация и контрол върху
веригата на доставки на злато от стъпка 1 (В) и стъпка 3 (Б), като обяснят как те
функционират и как са засилили усилията на дружеството по отношение на
надлежната проверка през разгледания отчетен период; опишат базата данни и
системата за водене на документация на дружеството и да обяснят методите за
идентифициране на всички доставчици, надолу по веригата до мината на
произход, както и методите за споделяне на информацията относно надлежната
проверка по цялата верига на доставки; публикуват отчет за плащанията,
извършени към правителствата в съответствие с принципите и критериите на
ИПДП (когато е приложимо).

115 Без да се засягат възникващи в последствие тълкувания, търговската тайна и
другите проблеми на конкуренцията или сигурността означават: ценова
информация; самоличност на доставчика и взаимоотношения с него (въпреки
това, самоличността на завода за афинаж и местния износител, намиращи се в
опасни райони, следва винаги да се разкрива, освен в случаите на прекратяване
на взаимоотношенията); транспортни маршрути; и самоличността на източниците
на информация и лицата, подаващи сигнали за нередности, които се намират в
засегнати от конфликти и високорискови зони, когато разкриването на
самоличността на такива източници може да представлява заплаха за тяхната
безопасност. Цялата информация ще бъде оповестена пред всеки
институционализиран механизъм, регионален или глобален, след като бъде
въведен с цел да събира и обработва информация относно полезните изкопаеми
от засегнати от конфликти и високорискови зони.
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2. Оценка на риска на дружеството във

веригата на доставки: Доклад относно

предприетите стъпки за изпълнение на стъпка 2. В тези доклади дружествата
следва да обяснят как дружеството идентифицира дейности, отбелязани с „червен
флаг", или „червени флагове“ в своята верига за доставки, включително
проверките на представените доставчици, които са пропорционални на риска;
опишат „червените флагове“, открити във веригата на доставки на злато; опишат
стъпките, предприети за изготвянето на карта на фактическите обстоятелства по
отношение на тези дейности и веригите на доставки, отбелязани с „червен флаг";
опишат методологията, практиките и информацията, получена от екипа за оценка
на място, включително дали и как дружеството си е сътрудничило с други
дружества нагоре по веригата, и как то е гарантирало, че при цялата съвместна
работа са надлежно взети предвид обстоятелствата, специфични за отделните
дружества; оповестят установените действителни или потенциални рискове. За поголяма яснота, дружествата не следва да докладват рискове, които са установени
за потенциални доставчици, с които те не са извършвали никаква дейност.
3. Управление на риска: Доклад относно предприетите стъпки за изпълнение на
стъпка 3. В тези доклади дружествата следва да обяснят как вътрешните системи
за контрол на дружеството, като например системата за проследяване, са
подсилени, за да събират и съхраняват надеждна актуална информация относно
отбелязани с „червен флаг" вериги за доставки на злато; опишат стъпките,
предприети за управление на рискове, включително обобщение на стратегията за
смекчаване на риска в плана за управление на риска и обучение по изграждане на
капацитет, ако има такава, и участието на засегнатите заинтересовани страни.
оповестят усилията на дружеството да наблюдава и проследява ефективността по
отношение на смекчаването на риска и всички случаи и резултати от
проследяване, извършено след 6 месеца, с цел да се оцени значителното и
измеримо подобрение. оповестят броя на случаите, в които дружеството е решило
да прекрати взаимоотношенията си с доставчици и/или вериги на доставки, в
съответствие с приложение II, без да се разкрива самоличността на тези
доставчици, освен когато дружеството счита, че е приемливо да го направи в
съответствие с приложимото законодателство. Дружествата следва да се стремят
да докладват за всички случаи на прекратяване на взаимоотношения пред
съответните

международни

и

национални

разследващи

органи

и/или

правоприлагащите органи, като се вземат предвид потенциалните вредни
въздействия на тези доклади, и в съответствие с приложимото законодателство.

A.2. За заводи за рафиниране: В допълнение към горното, заводите

за афинаж следва също така да извършат следното:
1. Одити: Публикуване на обобщените доклади от одита на заводите за афинаж при
спазване на търговската тайна и други проблеми на конкуренцията или
сигурността. Обобщеният доклад от одита следва да включва:
а) Подробности за завода за афинаж и датата на одита;
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б) Дейностите по одита и методологията, както е определено в стъпка 4 (А) (4),
когато програма за промишлеността или институционализиран механизъм,
съгласно настоящите Насоки и както е определено в стъпка 4 (Б) (2), не са
публикували тези данни;
в) Заключенията от одита, както са определени в стъпка 4 (А) (4), тъй като те се
отнасят до всяка стъпка в настоящите Насоки.

A.3. За всички дружества надолу по веригата
1. Системи за управление на дружеството: Доклад относно предприетите стъпки за
изпълнение на стъпка 1. В тези доклади дружествата следва да определят
политиката на дружеството за надлежна проверка на веригата на доставки;
обяснят управленската структура, която отговаря за надлежната проверка на
дружеството, както и това кое е прякото отговорно лице в дружеството; опишат
системите за контрол на веригата на доставки на злато, въведени от дружеството,
като обяснят как функционират и как са засилили усилията на дружеството по
отношение на надлежната проверка през разгледания отчетен период; опишат
базата данни и системата за водене на документация на дружеството.
2. Оценка на риска: Доклад относно предприетите стъпки за изпълнение на стъпка 2.
В тези доклади дружествата следва да опишат стъпките, които са предприели, за
да идентифицират заводите за афинаж в тяхната верига на доставки; опишат
оценката на техните практики за надлежна проверка; обяснят методологията на
оценките

на риска по веригата на доставки на дружеството. оповестят

установените действителни или потенциални рискове.
3. Управление на риска: Доклад относно предприетите стъпки за изпълнение на
стъпка 3.

116

В тези доклади дружествата следва да опишат стъпките, предприети за

управление на рискове, включвайки обобщение на стратегията за смекчаване на
риска в плана за управление на риска и обучение по изграждане на капацитет, ако
има такава, и участието на засегнатите заинтересовани страни; оповестят
усилията на дружеството да наблюдава и проследява ефективността по
отношение на смекчаването на риска и

всички случаи и резултати от

проследяване, извършено след 6 месеца, с цел да се оцени значителното и
измеримо подобрение.

116 Публикуват се допълнителни доклади за одита или обобщения, ако има такива
или ако се изискват съгласно приложимото законодателство, на практиките за
надлежна проверка на дружеството надолу по веригата при спазване на
търговската тайна и други проблеми на конкуренцията или сигурността.
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ДОПЪЛНЕНИЕ

Предложени мерки за създаване на
икономически възможности и възможности за
развитие за миньори, занимаващи се с ръчен и
дребномащабен добив
Миньорите, занимаващи се с ръчен и дребномащабен добив в засегнати от
конфликти

и

високорискови

зони,

са

особено

уязвими

по

отношение

на

неблагоприятните въздействия и сериозните злоупотреби, свързани с добива,
транспортирането, търговията, преработката и износа на злато. Уязвимостта на
миньорите, занимаващи се с ръчен и дребномащабен добив, се увеличава когато те
работят при липсата на благоприятна регулаторна среда, която да спомага за едно
отговорно и чувствително към конфликти производство на злато и законна търговия.
Настоящото допълнение има за цел да сведе до минимум риска от
маргинализация на сектора за непромишлена и дребномащабна минна дейност, поконкретно жертвите на изнудване, като същевременно се насърчават безконфликтни
вериги на доставки на злато и по този начин се създават икономически възможности
и възможности за развитие за миньорите, занимаващи се с ръчен и дребномащабен
добив. Настоящото допълнение предлага мерки за изграждане на сигурни, прозрачни
и проверими вериги на доставки на злато, от мината към пазара, и за осигуряване на
това надлежната проверка за легитимно злато ASM да постигне тези цели,
включително чрез усилия за регламентиране и узаконяване.
Правителствата, международните организации, дарителите, дружествата от
веригата за доставки и организациите на гражданското общество могат да обмислят
възможността да проучат съвместни начини за използване на предложените
възможности или други допълващи подходи, както сметнат за целесъобразно, в
съответствие с националните законодателства и политики.
1. Оценка на обектите за добив, в съответствие със стандартите от приложение II на
Насоките на ОИСР по надлежната проверка:
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а) Създайте, участвайте и подпомагайте местните комисии с участие на множество
заинтересовани

страни,

съставени

от

координационни

центрове

от

гражданското общество, промишления сектор, и местните и централните
правителствени органи, за да контролират процеса за оценка на обекта за
добив:
i)

62

разработете ясни параметри за оценка на обекти за добив, транспортни

маршрути и места, където се търгува злато, в съответствие със стандартите в
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приложение II на Насоките на ОИСР по надлежната проверка, и публикуване
на тези параметри;
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ii) създайте екипи, съставени от членове на комисиите с участие на множество
заинтересовани страни, за да се оценят обектите за добив въз основа на тези
параметри, и да се публикуват резултатите.
iii)координационните центрове от комисиите с участието на множество
заинтересовани страни следва да изискат актуализирана информация чрез
своите мрежи по места относно условията в обектите за добив, транспортните
маршрути и местата, където се търгува злато. Информацията следва да се
съхранява в централен координационен център. Информацията следва да
бъде предоставена на разположение на екипите за оценка, правителствените
агенции и дружествата нагоре по веригата, които се снабдяват от тези
райони.
б) Когато вземате предвид подходящите варианти за осигуряване на сигурност на
обектите за добив:
i) разпространете настоящите Насоки и уведомете охранителните структури
относно наказателните и другите санкции за незаконно участие в добива,
търговията, преработката и износа на злато; и
ii) подкрепете

регламентирането

на

договореностите

по

отношение

на

сигурността между общностите ASM, местните правителствени органи и
публичните или частните охранителни структури, в сътрудничество с
гражданското общество и международните организации, според случая, за да
се

гарантира,

че

всички

плащания

са

направени

свободно

и

са

пропорционални на предоставените услуги, и да се изяснят правилата за
работа в съответствие с доброволните принципи за сигурност и правата на
човека, Кодекса на ООН за поведение на служителите на правоприлагащите
органи и Основните принципи на ООН за употреба на сила и огнестрелно
оръжие от правоприлагащите органи.
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2. Регламентиране на операции, включително чрез:
а) Познаването на причините за липса на регламентиране в съществуващите
системи за непромишлено производство и търговия, с цел да се определят найдобрите

стратегии

за

стимулиране

и

създаване

на

възможности

за

регламентиране.
б) Предоставяне на техническа помощ за регламентиране на миньорите,
занимаващи се с ръчен и дребномащабен добив.
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117 В региона на Големите африкански езера, това следва да се направи чрез
националните програми за сертифициране, прилагащи на Регионалния
механизъм за сертифициране на МКРГАЕ. Вж. също „Визия за отговорно
непромишлено и дребномащабно минно дело в съдружие за отговорно минно
дело” [„Vision for Responsible Artisanal and Small-Scale Mining in Alliance for
Responsible Mining”] (Ечавария, К. и колектив ), (2008 г.) The Golden Vein —
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в) Признаване на разнообразието от видове и размери на непромишлената и
дребномащабната минна дейност.
г) Създаване на и участие в инициативи за сътрудничество, както и осигуряване
на условия и финансиране на средствата за подпомагане, с цел да се помогне
при процеса на регламентиране.
3. Узаконяване на дейността.
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Помогнете на миньорите, занимаващи се с ръчен и

дребномащабен добив, да получат право на добив и други свързани лицензи чрез
законни процедури. Обмислете други регулаторни мерки за узаконяване на
дейността на миньорите, занимаващи се с ръчен и дребномащабен добив. Когато
са налице предизвикателства по отношение на незаконния добив при концесии за
минни дейности, всички заинтересовани страни се насърчават да улеснят
конструктивния

диалог

между

носителите

на

правото

на

собственост

и

непромишлените и дребномащабни производители, когато тези лица действат
добросъвестно. В случай на спорове, следва да се търсят посреднически решения
чрез сътрудничество с правителството и други заинтересовани страни.
4. Оценка на центровете за търговия и редовно картографиране на транспортните
маршрути:
а) Създайте и участвайте в екипи, съставени от членове на комисиите с участието
на множество заинтересовани страни (вж. по-горе), с цел да се извърши
годишна оценка на местата, където се търгува със злато, и транспортните
маршрути, въз основа на параметрите, изложени по-горе.

121 122

Ръководство за отговорно непромишлено и дребномащабно минно дело. Издание
на Алианса за отговорно минно дело относно отговорно ASM № 1. Меделин.
118 Вж. Регионалния наръчник за сертифициране на МКРГАЕ (2011 г.).
119 Вж. допълнения 3 и 4, Наръчник за сертифициране на МКРГАЕ (2011 г.).
120 Вж. „Гарантирани шансове” [„Rock Solid Chances”], Феликс Хрушка и Кристина
Ечавария, Alliance for Responsible Mining (2011 г.), достъпна на
http://www.communitymining.org/index.php/ en/arm-publications. В региона на
Големите африкански езера, вж. четвъртия инструмент на регионалната
инициатива на МКРГАЕ срещу незаконната експлоатация на природни ресурси,
„Регламентиране на сектора за непромишлен добив“.
121 Вж. Съвет за отговорна бижутерска практика Стандартно ръководство, „COP 2.14
Непромишлена и дребномащабна минна дейност“, в което се изброяват следните
аналогични възможности за широкомащабна минна дейност и инициативи ASM:
„Осигуряване на финансиране (заеми) за технически и други подобрения;
Подпомагане и обучение на миньори по редица въпроси (например, трудова
медицина, възстановяване, методи за извличане и преработка, процеси с
добавена стойност, организационно и финансово управление, управление на
взривни вещества); Подпомагане на миньори при определянето на залежи от
полезни изкопаеми (съчетано с подкрепа за достъп до финансиране);
Предоставяне на услуги за ответни действия при извънредни ситуации;
Подпомагане на миньорите по отношение на услугите за обработка или
изграждане на техния капацитет да въвеждат сами ефективни съоръжения за
преработка с подобрена технология; Поддържане на връзка с правителствени
отдели, НПО, синдикални организации и международни агенции, с цел
получаване на допълнителна подкрепа; Предоставяне на насоки относно

122НАСОКИ НА ОИСР ПО НАДЛЕЖНАТА ПРОВЕРКА ЗА ОТГОВОРНИ ВЕРИГИ ЗА ДОСТАВКИ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ ОТ ЗАСЕГНАТИ ОТ КОНФЛИКТИ.... © ОИСР, 201

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЗЛАТО

б) За да се избегне всякакво потенциално замърсяване на източниците, изградете
и поддържайте сигурни складове в главните места, където се търгува злато.
Когато разглеждате подходящите варианти за осигуряване на сигурност на
места, където се търгува злато, и по протежението на транспортни маршрути:
i) разпространете настоящите Насоки и уведомете охранителните структури
относно наказателните и другите санкции за незаконно участие в добива,
търговията, преработката и износа на злато; и
ii) подкрепете

регламентирането

на

договореностите

по

отношение

на

сигурността между общностите ASM, местните правителствени органи и
публичните или частните охранителни структури, в сътрудничество с
гражданското общество и международните организации, според случая, за да
се

гарантира,

че

всички

плащания

са

направени

свободно

и

са

пропорционални на предоставените услуги, и да се изяснят правилата за
работа в съответствие с доброволните принципи за сигурност и правата на
човека, Кодекса на ООН за поведение на служителите на правоприлагащите
органи и Основните принципи на ООН за употреба на сила и огнестрелно
оръжие от правоприлагащите органи;
5. Въвеждане на системи за проследяване, които гарантират сигурността на пратките
и позволяват събирането на данни за всичкото злато от оценени обекти за добив.
Препоръчва се оценката на обектите за добив да бъде последвана незабавно от
въвеждането на надеждна система за проследяване. Системите за проследяване
следва постепенно да събират и съхраняват информация за всяка пратка на злато
от оценените обекти за добив.
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6. Предоставяне на финансова подкрепа на i) комисиите с участие на множество
заинтересовани страни, за да оценят обектите за добив, транспортните маршрути
и местата, където се търгува злато; и ii) схемите за проследяване. Финансовата
маркетинг и пускане на пазара, включително договорености за справедлива
търговия; Активното подпомагане на алтернативния поминък, икономическото
развитие и други подобрения в общностите ASM; Подкрепа за широката
общественост чрез местно снабдяване с възможно най-голям брой стоки и услуги;
Премахване на детския труд като условие за участие в общността; Подобряване
на условията за жените в общности ASM чрез програми за равнопоставеност на
половете и овластяване на жените.“
122 Отговорната непромишлена и дребномащабна минна дейност спазва
националните правни рамки. Когато приложимата правна уредба не се спазва,
или ако такава правна рамка липсва, следва да се вземат предвид
добросъвестните усилия на непромишлените и дребномащабните миньори и
предприятия да работят, следвайки приложимата правна рамка (ако такава
съществува), както и ангажиментът им по отношение на възможностите за
регламентиране, когато такива са налични (като се има предвид, че в повечето
случаи занимаващите се с ръчен или дребномащабен добив миньори имат много
ограничен или никакъв капацитет, техническа възможност или достатъчно
финансови средства, за да го направят).
123 За подробен списък на информацията, която следва да бъде включена в
системите за проследяване, отнасящи се до конкретни полезни изкопаеми, вж.
стъпка 2 (В) от допълнителните указания за злато.
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подкрепа може да е под различна форма, включително пряко подпомагане на
инициативи, или лицензионни възнаграждения и премии за злато от оценени мини
и транспортни маршрути с въведени системи за проследяване.
7. Насърчаване и участие в програми за пряка и конкурентна търговия на злато ASM
от оценени обекти за добив. Улеснете контактите и изградете партньорства между
непромишлените и дребномащабните производители, работещи в оценени обекти
за добив, топилните предприятия/заводите за афинаж, прякото предлагане на
пазара на злато от оценени обекти за добив, което преминава през сигурни и
проверими транспортни маршрути.
8. Подкрепете създаването на механизъм за подаване на оплаквания, в съответствие
със стъпка 1 (Д) на настоящите допълнителни указания, и предприемете стъпки, за
да дадете възможност на непромишлените и дребномащабните производители да
получат достъп до този механизъм, с цел те да могат да предупреждават
дружествата и правителствените органи относно опасения, свързани с добива,
транспортирането, търговията, преработката и износа на злато от засегнати от
конфликти и високорискови зони.
9. Насърчаване на сътрудничеството между митническите власти на държавите
износителки и вносителки.
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