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FORORD

Forord
OECD's due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra
konfliktramte områder og højrisikoområder ("retningslinjerne") er det første eksempel på et
samarbejdsbaseret og regeringsstøttet multistakeholderinitiativ vedrørende ansvarlig
styring af forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder.
Formålet er at hjælpe virksomheder med at respektere menneskerettighederne og undgå
at bidrage til konflikt gennem deres metoder til tilvejebringelse af mineraler.
Retningslinjerne har også til formål at skabe gennemsigtige forsyningskæder for mineraler
og bæredygtigt virksomhedsengagement i mineralsektoren med henblik på at sætte lande i
stand til at få gavn af deres mineralressourcer og forhindre, at udvinding af og handel med
mineraler bliver en kilde til konflikt, krænkelser af menneskerettighederne og usikkerhed.
Med tillæggene om tin, tantal, wolfram og guld giver OECD's retningslinjer virksomhederne
en komplet pakke om ansvarlig tilvejebringelse af mineraler, så handelen med disse
mineraler kan støtte fred og udvikling og ikke konflikt.
Retningslinjerne blev udviklet i en multistakeholderproces med deltagelse af OECD
og 11 lande fra den internationale konference om De Store Søers Område (Angola,
Burundi, Den Centralafrikanske Republik, Republikken Congo, Den Demokratiske
Republik Congo, Kenya, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda og Zambia), industrien,
civilsamfundet

samt

FN-ekspertgruppen

om

DRC.

Der

er

afholdt

fem

multistakeholderhøringer med henblik på at udvikle retningslinjerne og de to tillæg, fire i
Paris i december 2009 og april 2010 samt i maj og november 2011. Der blev afholdt en
fælles ICGLR-OECD-høring i Nairobi i september 2010, hvor Brasilien, Malaysia og
Sydafrika også var repræsenteret. Retningslinjerne er derfor praksisorienteret med vægt
på samarbejdsbaserede og konstruktive tilgange til komplekse udfordringer.
FN's Sikkerhedsråds resolution 1952 (2010) [S/RES/1952(2010)] støttede en
videreudvikling af due diligence-henstillingerne i den endelige rapport fra FNekspertgruppen om DRC, som er udformet i overensstemmelse med OECD's due
diligence-retningslinjer.
Retningslinjerne er blevet godkendt af Investeringskomitéen og Komitéen for
Udviklingsbistand og er blevet tiltrådt af de 11 medlemsstaterne af den internationale
konference om De Store Søers Område (ICGLR) i Lusakaerklæringen, som blev vedtaget
den 15. december 2010. En henstilling om OECD's due diligence-retningslinjer blev
vedtaget af Rådet på ministerplan den 25. maj 2011 og efterfølgende ændret den 17. juli
2012 til at omfatte en henvisning til tillægget om guld. Henstillingen er ikke retligt bindende,
men afspejler OECD-medlemmers og deltagende ikkemedlemmers fælles holdning og
politiske tilsagn.
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Rådets henstilling om due
diligence-retningslinjer for ansvarlige
forsyningskæder
fra konfliktramte områder og
højrisikoområder1
Som ændret den 17. juli 2012
RÅDET,
der henviser til artikel 5, litra b), i overenskomst om Organisationen for Økonomisk
Samarbejde og Udvikling af 14. december 1960,
der henviser til OECD's retningslinjer for multinationale selskaber, som er en del af
OECD's erklæring om internationale investeringer og multinationale virksomheder,
der minder om, at det fælles mål for regeringer, som henstiller til overholdelsen af
OECD's retningslinjer for multinationale selskaber, og udviklingssamfundet er at fremme
principper og standarder for ansvarlig forretningsskik,
der bemærker, at ansvarlig tilvejebringelse af mineraler omfatter udviklings- og
forretningsdimensioner,
der henviser til Policy Framework for Investment, som blev vedtaget i 2006, som har
til formål at mobilisere private investeringer på en måde, der kan bidrage til støt økonomisk
vækst og bæredygtig udvikling,
der minder om det arbejde, der er udført i Komitéen for Udviklingsbistand på området
for internationalt engagement i skrøbelige stater, og som har til formål at undgå skadelige
virkninger af aktiviteter i skrøbelige og konfliktramte miljøer, herunder

1

de principper for godt internationalt engagement i skrøbelige stater og situationer, der blev
godkendt på komitéens højniveaumøde den 3.-4. april 2007,

1

På tidspunktet for vedtagelsen fremsatte Brasilien følgende erklæring: "I
overensstemmelse med den foreliggende henstilling anerkender Brasilien, at due
diligence-retningslinjerne er blevet udarbejdet på grundlag af erfaringerne fra De Store
Søers Område i Afrika. Virksomheder bør efter Brasiliens opfattelse tage behørigt
hensyn til alle relevante afgørelser, der er vedtaget af De Forenede Nationer, herunder
FN's Sikkerhedsråds resolutioner, når de afgør, om andre aktivitetsområder kan anses
for at være konfliktramte områder og højrisikoområder."
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der fremhæver det internationale samfunds indsats for at samarbejde i kampen mod
korruption, herunder gennem OECD's konvention om bekæmpelse af bestikkelse af
udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner og
FN's konvention mod korruption,
der anerkender, at regeringer, internationale organisationer og virksomheder kan
udnytte hinandens respektive kompetencer og roller til at medvirke til at sikre, at handel
med og investeringer i naturressourcer kommer samfundet som helhed til gavn,
der anerkender det internationale samfunds indsats, navnlig den internationale
konference om De Store Søers Område (ICGLR), for at bekæmpe ulovlig udvinding af
naturressourcer i konfliktramte områder og højrisikoområder,
der anerkender, at der sker udvinding af naturlige mineralressourcer i konfliktramte
områder og højrisikoområder, og at virksomheder, der tilvejebringer fra eller opererer
direkte i disse områder, i nogle tilfælde løber en større risiko for at bidrage til konflikt,
der bemærker, at due diligence for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra
konfliktramte områder og højrisikoområder er en løbende, proaktiv og reaktiv proces,
hvorigennem virksomheder kan sikre, at de respekterer menneskerettighederne og ikke
bidrager til konflikt,
der henviser til OECD's due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder
for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder (herefter "retningslinjerne"), der
er udviklet i samarbejde med den internationale konference om De Store Søers Område
(ICGLR) og godkendt af Investeringskomitéen og Komitéen for Udviklingsbistand,
der henviser til tillægget om tin, tantal og wolfram og tillægget om guld, som udgør en
integrerende del af retningslinjerne, og som bemærker, at tillæg om andre mineraler kan
føjes til retningslinjerne i fremtiden,
som bemærker, at der i disse retningslinjer fastsættes de skridt, som virksomheder
bør tage for at identificere og imødegå faktiske eller potentielle risici med henblik på at
forhindre eller afbøde negative virkninger forbundet med deres aktiviteter eller forhold, men
anerkender samtidig, at der i anvendelsen heraf er behov for fleksibilitet afhængigt af de
konkrete forhold og faktorer som f.eks. virksomhedens størrelse, aktivitetsstedet,
situationen i et bestemt land, sektoren og karakteren af de involverede produkter eller
tjenesteydelser,
der anerkender, at grove krænkelser i forbindelse med udvinding af, transport af eller
handel med de mineraler, der er anført i bilag II til denne henstilling, navnlig over for
kvinder og børn, ikke bør tolereres, og
efter forslag fra den udvidede Investeringskomité (med deltagelse af ikkemedlemmer,
der har tilsluttet sig OECD's erklæring om internationale investeringer og multinationale
virksomheder) og Komitéen for Udviklingsbistand,
HENSTILLER, at medlemmer og ikkemedlemmer, der har tilsluttet sig OECD's
erklæring om internationale investeringer og multinationale virksomheder, aktivt fremmer
overholdelsen af retningslinjerne blandt virksomheder, som opererer i eller fra deres
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områder, og som tilvejebringer mineraler fra konfliktramte områder eller højrisikoområder,
med det formål at sikre, at de respekterer menneskerettighederne, undgår at bidrage til
konflikt og bidrager positivt til bæredygtig, retfærdig og effektiv udvikling,
HENSTILLER navnlig, at medlemmer og ikkemedlemmer, der har tilsluttet sig
OECD's erklæring om internationale investeringer og multinationale virksomheder, træffer
foranstaltninger med henblik på aktivt at støtte integrationen af femtrinsrammen for
risikobaseret due

diligence i forsyningskæden for mineraler i

virksomhedernes

forvaltningssystemer under behørig hensyntagen til den model for forsyningskædepolitik,
der er anført i bilag I og II til denne henstilling, hvoraf de udgør en integrerende del,
HENSTILLER, at medlemmer og ikkemedlemmer, der har tilsluttet sig OECD's
erklæring om internationale investeringer og multinationale virksomheder, med støtte fra
OECD, herunder gennem samarbejdet med FN og internationale udviklingsorganisationer,
sikrer, at retningslinjerne videreformidles så bredt som muligt, og at de anvendes aktivt af
andre interessenter, herunder faglige sammenslutninger, finansieringsinstitutter og
civilsamfundsorganisationer,
OPFORDRER andre ikkemedlemmer til at tage behørigt hensyn til og overholde
denne henstilling,
PÅLÆGGER Investeringskomitéen og Komitéen for Udviklingsbistand at overvåge
implementeringen af henstillingen og aflægge rapport til Rådet senest tre år efter dens
vedtagelse og derefter efter behov.
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Indledning

I

konfliktramte områder og højrisikoområder har virksomheder, som er involveret i minedrift og

handel med mineraler, mulighed for at generere indkomst, vækst og velstand, opretholde
eksistensgrundlaget og fremme lokal udvikling. I sådanne situationer risikerer virksomheder i nogle
tilfælde også at bidrage til eller blive forbundet med betydelige negative virkninger, herunder grove
krænkelser af menneskerettighederne og konflikt.
I disse retningslinjer opstilles der en ramme for detaljeret due diligence som et grundlag for
ansvarlig global styring af forsyningskæder for tin, tantal, wolfram, deres malme og mineralderivater
1

samt guld (herefter "mineraler") . Formålet med disse retningslinjer er at hjælpe virksomheder med
at

respektere

menneskerettighederne og

undgå

at

bidrage til

konflikt gennem

deres

tilvejebringelsesbeslutninger, herunder deres valg af leverandører. Disse retningslinjer vil derved
hjælpe virksomheder med at bidrage til bæredygtig udvikling og tilvejebringe ansvarligt fra
konfliktramte områder og højrisikoområder, samtidig med at der skabes et grundlag for et
konstruktivt samarbejde med leverandører. Disse retningslinjer er tænkt som en fælles reference
for alle leverandører og andre interessenter i forsyningskæden for mineraler og branchedrevne
ordninger, der udvikles, med henblik på at tydeliggøre forventningerne vedrørende karakteren af
ansvarlig styring af forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder.
Disse retningslinjer er resultatet af et samarbejdsbaseret initiativ mellem regeringer,
internationale organisationer, industrien og civilsamfundet, der har til formål at fremme ansvarlighed
og

gennemsigtighed

højrisikoområder.

i

forsyningskæden

for

mineraler

fra

konfliktramte

områder

og

2

Konfliktramte områder og højrisikoområder
Konfliktramte områder og højrisikoområder er kendetegnet ved tilstedeværelse af
væbnet konflikt, omfattende vold eller andre risici for skader på personer. Væbnede
konflikter kan antage forskellige former, f.eks. en konflikt af international eller ikkeinternational karakter, som omfatter to eller flere stater, eller løsrivelseskrige,
opstand, borgerkrig osv. Højrisikoområder kan omfatte områder med politisk
ustabilitet eller undertrykkelse, institutionel svaghed, usikkerhed, sammenbrudt

2 Metaller, der rimeligvis antages at være genanvendte, er ikke omfattet af anvendelsesområdet for
disse retningslinjer. Genanvendte metaller er genvundne slutbruger- eller forbrugsafsluttede
produkter eller skrot af forarbejdede metaller opstået som led i produktfremstilling, herunder
overskydende, forældede, defekte og skrottede metalmaterialer, der indeholder forædlede eller
forarbejdede metaller, som er passende til genanvendelse i produktionen af tin, tantal, wolfram
eller guld. Delvist forarbejdede mineraler, uforarbejdede mineraler eller biprodukter fra andre
malmtyper anses ikke for genanvendte metaller.
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civilinfrastruktur og omfattende vold. Sådanne områder er ofte præget af omfattende
krænkelser af menneskerettighederne og krænkelser af den nationale ret eller
folkeretten.

Hvad er due diligence i forsyningskæden for mineraler,
og hvorfor er det nødvendigt?
Due diligence er en løbende, proaktiv og reaktiv proces, hvorigennem virksomheder
3

kan sikre, at de respekterer menneskerettighederne og ikke bidrager til konflikt . Due
diligence kan også hjælpe virksomheder med at sikre, at de overholder folkeretten og den
nationale lovgivning, herunder love vedrørende ulovlig handel med mineraler og FNsanktioner. Risikobaseret due diligence er de skridt, som virksomheder bør tage for at
identificere og imødegå faktiske eller potentielle risici med henblik på at forhindre eller
afbøde

negative

virkninger

forbundet

med

deres

aktiviteter

eller

tilvejebringelsesbeslutninger.
I disse retningslinjer er "risici" defineret i forhold til de potentielt negative virkninger af
en virksomheds aktiviteter, der følger af virksomhedens egne aktiviteter eller dens
forbindelser til tredjeparter, herunder leverandører og andre enheder i forsyningskæden.
Negative virkninger kan omfatte skader på personer (dvs. eksterne virkninger) eller tab af
omdømme eller juridisk ansvar for virksomheden (dvs. interne virkninger) eller begge.
Sådanne interne og eksterne virkninger er ofte indbyrdes forbundne, idet eksterne skader
ofte hænger sammen med tab af omdømme eller pådragelse af juridisk ansvar.
En virksomhed vurderer sin risiko ved at kortlægge de faktiske forhold for dens
aktiviteter og forbindelser og evaluere disse forhold ud fra relevante standarder, der er
fastsat i national ret og folkeretten, internationale organisationers henstillinger vedrørende
ansvarlig forretningsskik, regeringsstøttede værktøjer, frivillige initiativer i den private sektor
og virksomhedens interne politikker og systemer. Denne tilgang hjælper også med at
tilpasse

due

diligence-arbejdet

til

omfanget

af

virksomhedens

aktiviteter

eller

forsyningskæde.
Virksomheder kan møde risici inden for deres forsyningskæder for mineraler på grund
af forhold ved udvinding af, handel med eller håndtering af mineraler, som i medfør af deres
karakter indebærer større risici for betydelige negative virkninger, f.eks. finansiering af
konflikt eller antænding, fremme eller forværring af en konflikt. På trods af den
fragmenterede produktionsproces i forsyningskæden – og uanset deres position eller styrke
i forhold til leverandørerne – kan virksomheder ikke undgå risikoen for at bidrage til eller

3 OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD, Paris, OECD
(2006), OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance
Zones, OECD, Paris, og Guiding Principles on Business and Human Rights:
Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework (Report of
the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and
Transnational Corporations and other Business Enterprises, John Ruggie, A/HRC/17/31,
21. marts 2011).
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blive forbundet med negative virkninger, der opstår forskellige steder i forsyningskæden for
mineraler. Virksomheder bør derfor træffe rimelige foranstaltninger og i god tro udvise
passende omhu med henblik på at identificere og forhindre eller afbøde negative virkninger
forbundet med betingelserne for mineraludvinding og forbindelserne til leverandører, der
opererer i konfliktramte områder eller højrisikoområder.

Forsyningskæden for mineraler
Processen for at bringe et mineralråstof på forbrugermarkedet involverer en
række aktører og omfatter generelt udvinding, transport, håndtering, handel,
forarbejdning, smeltning, forædling og legering, fremstilling og salg af slutprodukt.
Ved udtrykket forsyningskæde forstås det system af aktiviteter, organisationer,
aktører, teknologi, information, ressourcer og tjenesteydelser, som er involveret i at
flytte mineralerne fra udvindingsstedet til deres indarbejdning i slutproduktet til
forbrugerne.

I praksis er due diligence opbygget omkring de skridt, som virksomheder
bør tage for at:
•

identificere de faktiske forhold i forbindelse med udvinding, transport, håndtering,
handel, forarbejdning, smeltning, forædling og legering, fremstilling eller salg af
produkter, som indeholder mineraler med oprindelse i konfliktramte områder og
højrisikoområder

•

identificere og vurdere faktiske eller potentielle risici ved at evaluere de faktiske forhold
ud fra de standarder, der er fastsat i virksomhedens forsyningskædepolitik (se Model for
forsyningskædepolitik, bilag II)

•

forhindre eller afbøde de identificerede risici ved at vedtage og gennemføre en
risikostyringsplan. Disse kan udmønte sig i en beslutning om at fortsætte handelen
samtidig

med

risikoafbødningsindsatsen,

midlertidigt

indstille

handelen

under

risikoafbødningen eller afbryde samarbejdet med en leverandør efter mislykkede forsøg
på afbødning, eller hvis virksomheden vurderer, at afbødning ikke er mulig, eller risiciene
er uacceptable.

Hvem bør sørge for diligence?
Disse retningslinjer finder anvendelse på alle virksomheder i forsyningskæden for
mineraler, som leverer eller bruger tin, tantal, wolfram og deres malme eller
mineralderivater samt guld tilvejebragt fra konfliktramte områder eller højrisikoområder.
Implementeringen af due diligence bør skræddersys til bestemte virksomhedsaktiviteter og forbindelser, f.eks. deres position i forsyningskæden, men alle virksomheder bør udvise
passende omhu (dvs. due diligence) for at sikre, at de ikke bidrager til krænkelser af
menneskerettighederne eller konflikt.
I disse retningslinjer anerkendes det, at due diligence i konfliktramte områder og
højrisikoområder er forbundet med praktiske udfordringer. Der skal udvises fleksibilitet i
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anvendelsen af due diligence. Karakteren og omfanget af den passende due diligence
afhænger af de konkrete forhold og påvirkes af faktorer som f.eks. virksomhedens
størrelse, aktivitetsstedet, situationen i et bestemt land, sektoren og karakteren af de
involverede produkter eller tjenesteydelser. Disse udfordringer kan imødegås på en lang
række måder, herunder bl.a.:
• samarbejde på tværs af sektoren for at opbygge kapacitet til at udvise due diligence
• deling af omkostninger til specifikke due diligence-opgaver inden for sektoren
• deltagelse i aktiviteter vedrørende ansvarlig forsyningskædestyring

4

• koordinering mellem branchemedlemmer med fælles leverandører
• samarbejde mellem virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden og virksomheder
længere fremme i forsyningskæden
• opbygning

af

partnerskaber

med

internationale

organisationer

og

civilsamfundsorganisationer
• integration af modellen for forsyningskædepolitik (bilag II) og specifikke due diligencehenstillinger, der er anført i disse retningslinjer, i eksisterende politikker og
forvaltningssystemer, virksomhedens due diligence-praksis, f.eks. indkøbsprocedurer,
integritet og kendskab til kundernes due diligence-foranstaltninger og bæredygtighed,
virksomhedernes sociale ansvar eller anden årlig rapportering.
Ud over en opstilling af principperne og procedurerne for virksomheder indeholder
disse retningslinjer også anbefalinger til due diligence-processer og -procedurer, som nye
forsyningskædeinitiativer inden for sektoren bør opfylde, når de arbejder for at etablere
konfliktfølsom og ansvarlig tilvejebringelse, og som kan bidrage til og supplere udviklingen
og implementeringen af omfattende certificeringsordninger, f.eks. certificeringsordningen og
5

-værktøjerne vedtaget af ICGLR .

Opbygning af retningslinjerne
Disse retningslinjer indeholder 1) en overordnet due diligence-ramme for ansvarlige
forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder (se bilag I), 2)
en model for forsyningskædepolitik med et fælles sæt principper (se bilag II), 3) foreslåede
foranstaltninger til afbødning af risici og indikatorer for måling af forbedringer, som
virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden kan anvende eventuelt med støtte fra
virksomheder længere fremme i forsyningskæden (se bilag III), og 4) to tillæg om tin, tantal
og wolfram samt guld, som er tilpasset de særlige udfordringer i forbindelse med
forsyningskæden for disse mineraler. Tillæggene indeholder specifikke due diligencehenstillinger, der er udformet på grundlag af virksomhedernes forskellige positioner og
roller i deres forsyningskæder. Virksomheder, som bruger disse mineraler eller deres

4 Eksempel: ITRI Supply Chain-initiativet (iTSCi), Conflict-Free Smelter-programmet
udviklet af Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) og Global e-Sustainabilityinitiativet (GeSI), Conflict-Free Gold Standard, World Gold Council (2012) og Chain-ofCustody Certification, Responsible Jewellery Council (2012), Global Reporting Initiative
Supply Chain Working Group (2010).
5 Se ICGLR: Regional Initiative against the Illegal Exploitation of Natural Resources,
www.icglr.org.
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forædlede metalderivater, bør først se de røde flag, der er anført i hvert tillæg, for at afgøre,
om de beskrevne due diligence-processer er relevante for dem.

Retningslinjernes art
Disse retningslinjer er baseret på og er i overensstemmelse med principperne og
standarderne i "OECD Guidelines for Multinational Enterprises" og "OECD Risk Awareness
Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones". De indeholder henstillinger,
som regeringerne i fællesskab har rettet til virksomheder, som arbejder med eller
tilvejebringer mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder, og gode råd om
principper og due diligence-processer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra
konfliktramte områder og højrisikoområder, som er i overensstemmelse med gældende
lovgivning og relevante internationale standarder. Overholdelsen af disse retningslinjer er
frivillig og ikke retligt bindende.
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BILAG I

Femtrinsramme for risikobaseret due
diligence i forsyningskæden for mineraler
De specifikke due diligence-krav og -processer varierer afhængigt af mineralet og
virksomhedens position i forsyningskæden (som beskrevet i tillæggene om mineraler), men
virksomheder bør kontrollere deres valg af leverandører og tilvejebringelsesbeslutninger og
integrere følgende femtrinsramme for risikobaseret due diligence for ansvarlige
forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder i deres
forvaltningssystemer:
1. Etablere stærke virksomhedsforvaltningssystemer. Virksomheder bør:
A) vedtage og klart meddele leverandører og offentligheden en virksomhedspolitik for
forsyningskæden for mineraler, som hidrører fra konfliktramte områder og
højrisikoområder. Denne politik bør omfatte de standarder, i forhold til hvilke due
diligence i forsyningskæden skal udøves, og som er i overensstemmelse med de
standarder, der er fastsat i modellen for forsyningskædepolitik i bilag II
B) organisere deres interne forvaltningssystem således, at det understøtter due
diligence i forsyningskæden
C) etablere et kontrol- og gennemsigtighedssystem vedrørende forsyningskæden for
mineraler, herunder et sporingssystem for leverandørkæden eller identifikation af
aktører tidligere i forsyningskæden. Dette kan implementeres gennem deltagelse i
branchedrevne programmer
D) styrke deres dialog med leverandører ved at indarbejde deres forsyningskædepolitik
i kontrakter og aftaler med leverandører og så vidt muligt hjælpe leverandører med
at opbygge kapacitet til at forbedre deres udførelse af due diligence
E) oprette en klagemekanisme på virksomheds- eller brancheplan, som udgør et
system for tidlig varsling af risikoerkendelse.
2. Identificere og vurdere risici i forsyningskæden Virksomheder bør:
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A) identificere risici i deres forsyningskæde i overensstemmelse med henstillingerne i
tillæggene
B) vurdere

risici

for

negative

virkninger

i

lyset

af

standarderne

i

deres

forsyningskædepolitik, som er fastsat på baggrund af bilag II og due diligencehenstillingerne i disse retningslinjer.
3. Udforme og implementere en strategi, som modvirker de identificerede risici
Virksomheder
bør:
A) indberette resultaterne af risikovurderingen af forsyningskæden til ledende
personale, der er udpeget til dette formål
B) udforme og vedtage en risikostyringsplan opstille en risikostyringsstrategi ved enten
at i) fortsætte handelen, samtidig med at der gøres en målbar indsats for at afbøde
risici, ii) indstille handelen midlertidigt, samtidig med at den målbare indsats for at
afbøde risici videreføres, eller iii) afbryde samarbejdet med en leverandør efter
fejlslagne forsøg på at afbøde risici, eller hvis risikoafbødning ifølge virksomheden
ikke er mulig eller acceptabel. For at finde frem til den korrekte strategi bør
virksomhederne se bilag II (Model for forsyningskædepolitik for en ansvarlig global
forsyningskæde for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder) og
overveje, om de har mulighed for at påvirke og om nødvendigt træffe foranstaltninger
for at få gennemslagskraft over for de leverandører, som mest effektivt kan forhindre
eller afbøde den identificerede risiko. Hvis virksomheder gør en indsats for at afbøde
risici, samtidig med at handelen fortsætter eller er midlertidigt indstillet, skal de høre
leverandører og berørte interessenter, herunder lokale myndigheder og centrale
regeringsmyndigheder, internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer
samt berørte tredjeparter, og blive enige med disse om en strategi for målbar
afbødning af risici som led i risikostyringsplanen. Virksomheder kan tage
udgangspunkt i de foranstaltninger og indikatorer, der foreslås i bilag III til disse
retningslinjer, med henblik på at udforme konflikt- og højrisikofølsomme strategier for
afbødning af risici som led i risikostyringsplanen og måle gradvise forbedringer
C) gennemføre risikostyringsplanen, overvåge og spore resultaterne af indsatsen for at
afbøde risici og rapportere tilbage til ledende personale, der er udpeget til dette
formål. Dette kan ske i samarbejde og/eller samråd med lokale myndigheder og
centrale regeringsmyndigheder, virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden,
internationale

organisationer

og

civilsamfundsorganisationer

samt

berørte

tredjeparter, hvis risikostyringsplanen gennemføres og overvåges i konfliktramte
områder og højrisikoområder.
D) foretage yderligere vurderinger af forhold og risici, som det er nødvendigt at afbøde,
eller efter en ændring af forholdene.
4. Gennemføre en uafhængig tredjepartsaudit af due diligence-praksis på udpegede
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punkter i forsyningskæden Virksomheder på udpegede punkter (som anført i
tillæggene) i forsyningskæden bør sørge for uafhængig tredjepartsaudit af deres due
diligence-praksis. Sådanne auditter kan verificeres af en uafhængig institutionaliseret
mekanisme.
5. Aflægge rapport om due diligence i forsyningskæden Virksomheder bør offentligt
rapportere om deres due diligence-politik og -praksis for deres forsyningskæde og kan
gøre det ved indsætte oplysninger om due diligence i forsyningskæden for mineraler i
deres bæredygtighedsrapporter, rapporter om virksomhedernes sociale ansvar eller
årsrapporter.
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BILAG II

Model for forsyningskædepolitik for en ansvarlig
global forsyningskæde for mineraler fra
konfliktramte områder og højrisikoområder1
Idet vi anerkender de risici for betydelige negative virkninger, der kan være forbundet
med udvinding, handel, håndtering og eksport af mineraler fra konfliktramte områder og
højrisikoområder, og idet vi anerkender, at vi har et ansvar for at respektere
menneskerettighederne og ikke bidrage til konflikt, forpligter vi os til at vedtage, bredt
formidle og i kontrakter og/eller aftaler med leverandører indarbejde følgende politik for
ansvarlig tilvejebringelse af mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder, som
repræsenterer

en

fælles

reference

for

konfliktfølsom

tilvejebringelsespraksis

og

leverandørers risikoerkendelse fra udvinding til slutbruger. Vi forpligter os til at afstå fra
enhver handling, der bidrager til finansieringen af konflikt, og vi forpligter os til at overholde
relevante FN-resolutioner om sanktioner og relevante nationale love om gennemførelse af
sådanne resolutioner.

Vedrørende alvorlige krænkelser i forbindelse med udvinding af,
transport af eller handel med mineraler:
1. Under tilvejebringelse fra eller aktiviteter i konfliktramte områder og højrisikoområder vil
vi hverken tolerere eller på nogen måde udnytte, bidrage til, bistå eller fremme parter,
der benytter:
i)

enhver form for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling

ii)

enhver form for tvangsarbejde, dvs. arbejde eller tjeneste, der kræves af en person

iii)

med trusler om straf, og som personen ikke udfører af egen fri vilje
7
de værste former for børnearbejde

6

6 Denne model for forsyningskædepolitik for en ansvarlig global forsyningskæde for
mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder har til formål at opstille en
fælles reference for alle aktører i hele forsyningskæden for mineraler. Virksomheder
opfordres til at indarbejde modelpolitikken i deres eksisterende politikker for
virksomhedernes sociale ansvar, bæredygtighed eller tilsvarende.
7 Se ILO-konvention nr. 182 om de værste former for børnearbejde (1999).
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iv) andre grove krænkelser af menneskerettighederne og misbrug som f.eks. omfattende
seksuel vold
v) krigsforbrydelser eller andre alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret,
forbrydelser mod menneskeheden eller folkedrab.

Vedrørende risikostyring af alvorlige krænkelser:
2. Vi

indstiller

eller

afbryder

straks

samarbejdet

med

leverandører

tidligere

i

forsyningskæden, hvis vi konstaterer en rimelig risiko for, at de tilvejebringer fra eller har
forbindelse til en part, der begår alvorlige misbrug omhandlet i punkt 1.

Vedrørende direkte eller indirekte støtte til ikkestatslige væbnede
grupper8:
3. Vi tolererer ikke nogen form for direkte eller indirekte støtte til ikkestatslige væbnede
grupper gennem udvinding af, transport af, handel med, håndtering af eller eksport af
mineraler. "Direkte eller indirekte støtte" til ikkestatslige væbnede grupper gennem
udvinding af, transport af, handel med, håndtering af eller eksport af mineraler omfatter
bl.a. indkøb af mineraler fra, betalinger til eller anden form for levering af logistisk bistand
9

eller udstyr til ikkestatslige væbnede grupper og deres affilierede, som :
i)

ulovligt kontrollerer mineområder eller på anden måde kontrollerer transportruter,
10

steder, hvor mineraler handles, og aktører tidligere i forsyningskæden og/eller
ii)

ulovligt beskatte eller opkræve

iii)

ulovligt

11

penge eller mineraler ved adgangssteder til

mineområder, langs transportruter eller på steder, hvor mineraler handles og/eller
beskatte

eller

afpresse

mellemmænd,

eksportvirksomheder

eller

internationale handlende.

Vedrørende risikostyring af direkte eller indirekte støtte til
ikkestatslige væbnede grupper:
4. Vi indstiller eller afbryder straks samarbejdet med leverandører i begyndelsen af
8 Med henblik på identifikation af ikkestatslige væbnede grupper henvises virksomhederne
til FN's Sikkerhedsråds relevante resolutioner.
9 "Affilierede" omfatter forhandlere, konsolidatorer, mellemmænd og andre i
forsyningskæden, som samarbejder direkte med væbnede grupper for at fremme
udvindingen af, handelen med eller håndteringen af mineraler.
10 Ved "kontrol" med mineområder, transportruter, steder, hvor mineraler handles, og
aktører tidligere i forsyningskæden forstås i) tilsyn med udvinding, herunder ved at give
adgang til mineområder og/eller koordinere videresalget til mellemmænd,
eksportvirksomheder eller internationale handelsvirksomheder, ii) anvendelse af enhver
form for tvangsarbejde til at udvinde, transportere, handle med eller sælge mineraler
eller iii) varetagelse af en funktion som direktør eller ejer eller indehaver af andre
ejerskabsinteresser i virksomheder tidligere i forsyningskæden eller miner.
11 Ved "opkræve" fra mineområder, langs transportruter eller på steder, hvor mineraler
handles, eller af virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden forstås under trussel
om vold eller anden straf at kræve pengebeløb eller mineraler, som personen ikke
frivilligt har tilbudt, ofte til gengæld for at få adgang til at udnytte mineområdet, adgang til
transportruter eller til at transportere, købe eller sælge mineraler.
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forsyningskæden, hvis vi konstaterer en rimelig risiko for, at de tilvejebringer fra eller har
forbindelse til en part, der yder direkte eller indirekte støtte til ikkestatslige væbnede
grupper som omhandlet i punkt 3.

Vedrørende offentlige eller private sikkerhedsstyrker:
5. Vi afbryder i henhold til punkt 10 enhver form for direkte eller indirekte støtte til offentlige
eller private sikkerhedsstyrker, som ulovligt kontrollerer mineområder, transportruter og
aktører i begyndelsen af forsyningskæden, som ulovligt beskatter eller opkræver penge
eller mineraler ved adgangssteder til mineområder, langs transportruter eller på steder,
hvor mineraler handles, eller som ulovligt beskatter eller afpresser mellemmænd,
12

eksportvirksomheder eller internationale handlende .
6. Vi anerkender, at offentlige eller private sikkerhedsstyrker ved mineområder og/eller i
omkringliggende områder og/eller langs transportruter alene bør have til opgave at
opretholde lov og orden, herunder beskytte menneskerettighederne, sørge for
minearbejdernes, udstyrets og anlæggenes sikkerhed og beskytte mineområdet eller
transportruterne mod indgreb i legitim udvinding og handel.
7. Hvis vi eller en virksomhed i vores forsyningskæde indgår aftale med offentlige eller
private sikkerhedsstyrker, sikrer eller kræver vi, at disse sikkerhedsstyrker engageres i
henhold til de frivillige principper for sikkerhed og menneskerettigheder. Vi støtter eller
træffer foranstaltninger med henblik på at indføre screeningpolitikker for at sikre, at
personer eller enheder med tilknytning til sikkerhedsstyrkerne, som vides at have været
ansvarlige for grove krænkelser af menneskerettighederne, ikke ansættes.
8. Vi støtter indsatsen eller træffer foranstaltninger for at samarbejde med centrale eller
lokale myndigheder, internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer med
henblik på at bidrage til finde praktiske løsninger på, hvordan gennemsigtigheden,
proportionaliteten og ansvarligheden i forbindelse med betalinger til offentlige
sikkerhedsstyrker for leveringen af sikkerhed kan forbedres.
9. Vi støtter indsatsen eller træffer foranstaltninger for at samarbejde med centrale eller
lokale myndigheder, internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer med
henblik på at undgå eller minimere eksponeringen af sårbare grupper, navnlig
ikkeindustrielle og små minebedrifter, når mineraler i forsyningskæden udvindes ved
ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok, for de negative virkninger, der er
forbundet med tilstedeværelsen af sikkerhedsstyrker – offentlige såvel som private – ved
mineområder.

Vedrørende risikostyring af offentlige eller private sikkerhedsstyrker:
10. I overensstemmelse med virksomhedens specifikke position i forsyningskæden
udarbejder, vedtager og implementerer vi omgående en risikostyringsplan sammen
12 "Direkte eller indirekte støtte" omfatter ikke lovpligtig støtte, herunder lovpligtige skatter,
afgifter og/eller royalties, som virksomheder betaler til regeringen i et land, hvori de
opererer (se punkt 13 nedenfor om rapportering af sådanne betalinger).
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med leverandører i begyndelsen af forsyningskæden og andre interessenter med
henblik på at forhindre eller afbøde risikoen forbundet med direkte eller indirekte støtte
til offentlige eller private sikkerhedsstyrker som omhandlet i punkt 5, hvis en sådan
risiko konstateres med rimelig sikkerhed. I sådanne tilfælde indstiller eller afbryder vi
samarbejdet med leverandører i begyndelsen af forsyningskæden efter fejlslagne
forsøg

på

at

afbøde

risici

senest

seks

måneder

efter

vedtagelsen

af

13

risikostyringsplanen . Hvis vi konstaterer en rimelig risiko for aktiviteter, der er
uforenelige med punkt 8 og 9, reagerer vi på samme måde.

Vedrørende
oprindelse:

bestikkelse

og

vildledende

angivelse

af

mineralers

11. Vi tilbyder, lover, giver eller kræver ikke bestikkelse og afslår at modtage bestikkelse
med henblik på at skjule eller tilsløre mineralers oprindelse, give vildledende
oplysninger om skatter, afgifter og royalties til regeringer i forbindelse med udvinding af,
14

handel med, håndtering af, transport af eller eksport af mineraler .

Vedrørende hvidvaskning af penge
12. Vi støtter indsatsen eller træffer foranstaltninger for at bidrage til den effektive
bekæmpelse af hvidvaskning af penge, hvis vi konstaterer en rimelig risiko for
hvidvaskning af penge, der hidrører fra eller forbundet med udvinding af, handel med,
håndtering af, transport af eller eksport af mineraler, som kan henføres til ulovlig
beskatning eller opkrævning af mineraler på adgangssteder til mineområder, langs
transportruter eller på steder, hvor mineraler handles af leverandører i begyndelsen af
forsyningskæden.

Vedrørende betaling af skatter, afgifter og royalties til
regeringer:
13. Vi sørger for, at alle skatter, afgifter og royalties vedrørende udvinding af, handel med
og eksport af mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder betales til
regeringer, og vi forpligter os til, i overensstemmelse med virksomhedens position i
forsyningskæden, at oplyse om sådanne betalinger i overensstemmelse med de
principper, der er fastsat inden for rammerne af gennemsigtighedsinitiativet for

13 Som beskrevet i trin 3(D) i bilag I bør virksomheder gennemføre en yderligere
risikovurdering for risici, der kræver afbødning efter vedtagelsen af risikostyringsplanen.
Hvis der inden for seks måneder efter vedtagelsen af risikostyringsplanen ikke er opnået
betydelige målelige forbedringer med henblik på at forhindre eller afbøde risikoen
forbundet med direkte eller indirekte støtte til offentlige eller private sikkerhedsstyrker
som omhandlet i punkt 5, bør virksomheden indstille eller afbryde samarbejdet med
leverandøren i en periode på mindst tre måneder. Indstilling af samarbejdet kan være
ledsaget af en revideret risikostyringsplan med en angivelse af resultatmålene for
progressive forbedringer, som bør opfyldes, inden handelsforbindelsen genoptages.
14 Se OECD's konvention om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i
forbindelse med internationale forretningstransaktioner (1997) og FN's konvention mod
korruption (2004).
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udvindingsindustrien (EITI).

Vedrørende risikostyring af bestikkelse og vildledende angivelse af
mineralers oprindelse, hvidvaskning af penge og betaling af skatter,
afgifter og royalties til regeringer:
14. I overensstemmelse med virksomhedens position i forsyningskæden forpligter vi os til
at

samarbejde

med

leverandører,

lokale

myndigheder

og

centrale

regeringsmyndigheder, internationale organisationer, civilsamfundsorganisationer og
berørte tredjeparter om at forbedre og spore resultaterne med henblik på at forhindre
eller afbøde risici for negative virkninger gennem iværksættelsen af målbare
foranstaltninger inden for en rimelig tidshorisont. Vi indstiller eller afbryder samarbejdet
med leverandører i begyndelsen af forsyningskæden efter fejlslagne forsøg på
15

afbødning .

15 Som beskrevet i trin 3(D) i bilag I bør virksomheder gennemføre en yderligere
risikovurdering for risici, der kræver afbødning efter vedtagelsen af risikostyringsplanen.
Hvis der inden for seks måneder efter vedtagelsen af risikostyringsplanen ikke er
opnået betydelige målelige forbedringer med henblik på at forhindre eller afbøde
risiciene forbundet med bestikkelse og vildledende angivelse af mineralers oprindelse,
hvidvaskning af penge og betaling af skatter, afgifter og royalties til regeringer, bør
virksomheden indstille eller afbryde samarbejdet med leverandøren i en periode på
mindst tre måneder. Indstilling af samarbejdet kan være ledsaget af en revideret
risikostyringsplan med en angivelse af resultatmålene for progressive forbedringer, som
bør opfyldes, inden handelsforbindelsen genoptages.
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BILAG III

Foreslåede foranstaltninger til afbødning af risici
og indikatorer for måling af forbedringer

FORSYNINGSKÆDEPOLITIK – SIKKERHED
OG RELATEREDE FORHOLD
RISIKOAFBØDNING:
Virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden kan overveje at implementere
følgende foreslåede foranstaltninger til afbødning af risici individuelt eller gennem
sammenslutninger, fælles vurderingsteam eller andre egnede kanaler, herunder
følgende aktiviteter:
• underrette relevante centrale myndigheder (f.eks. ministeriet med ansvar for
minedrift) om krænkende og udbyttende praksis i forsyningskæden
• på områder, hvor mineraler ulovligt pålægges afgifter eller opkræves, træffe
omgående foranstaltninger for at sikre, at mellemmænd og konsolidatorer tidligere
i forsyningskæden meddeler parter senere i forsyningskæden eller offentliggør
betalinger til offentlige eller private sikkerhedsstyrker for leveringen af sikkerhed
• samarbejder med mellemmænd og konsolidatorer for at medvirke til at styrke
deres kapacitet til at dokumentere sikkerhedsstyrkernes adfærd og betalingerne til
disse
• ved tilvejebringelse fra områder med ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre
målestok støtte formaliseringen af sikkerhedsordninger mellem grupper af
selvstændige minearbejdere, lokale myndigheder og offentlige eller private
sikkerhedsstyrker i samarbejde med civilsamfundsorganisationer og internationale
organisationer med henblik på at sikre, at alle betalinger sker frit og i forhold den
leverede tjeneste, sikre, at engagementet er i overensstemmelse med de frivillige
principper for sikkerhed og menneskerettigheder, FN's adfærdskodeks for
retshåndhævelsespersonale

og

FN's

grundprincipper

for

retshåndhævelsespersonales magtanvendelse

FORSYNINGSKÆDEPOLITIK – SIKKERHED OG RELATEREDE
FORHOLD (fortsat)
• støtte oprettelsen af fællesskaber med det formål at dele og formidle oplysninger
• støtte

24

etableringen

af

en

trust

eller

en

lignende

fond,

hvorigennem

OECD's DUE DILIGENCE-RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIGE FORSYNINGSKÆDER FOR MINERALER FRA KONFLIKTRAMTE... © OECD 2013

OECD's DUE DILIGENCE-RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIGE FORSYNINGSKÆDER

sikkerhedsstyrker betales for deres tjenester
• etablere

partnerskab

med

internationale

organisationer

eller

civilsamfundsorganisationer med henblik på at støtte opbygning af kapacitet hos
sikkerhedsstyrkerne

efter

menneskerettigheder

på

retshåndhævelsespersonale

de

frivillige

mineområder
og

principper
samt
FN's

FN's

for

sikkerhed

og

adfærdskodeks

for

grundprincipper

for

retshåndhævelsespersonales magtanvendelse.
Yderligere vejledning kan findes i Multilateral Investment Guarantee Agency, The
Voluntary Principles on Security and Human Rights: An Implementation Toolkit for
Major Sites (2008), International Committee of the Red Cross - Training Resources
for armed police and security personnel; og International Code of Conduct for
Private Security Service Providers (2010).
ANBEFALEDE INDIKATORER FOR MÅLING AF FORBEDRINGER: Se f.eks.
Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Human Rights, Mining and
Metals Sector Supplement (Version 3.0), indikatoren HR8: "Procentdel af
sikkerhedspersonale, der er uddannet i organisationens politikker og procedurer
vedrørende aspekter af menneskerettighederne, der er relevante for operationer".
En yderligere beskrivelse af indikatorerne findes i kommentarerne til indikatoren. En
vejledning om rapportering af indikatorer og indsamling af relevante oplysninger,
herunder vedrørende risici for grupper og kvinder, kan findes i Global Reporting
Initiative, Sustainability Reporting Guidelines and GRI Mining and Metals Sector
Supplement (Version 3.0).
Med hensyn til mineraler, der hidrører fra miner eller transporteres ad
transportruter, hvor sikkerhedsstyrker er til stede, procentdelen af mineraler eller
pengebeløb, opdelt pr. sending, der ulovligt er pålagt eller opkrævet hos aktører
tidligere i forsyningskæden af offentlige eller private sikkerhedsstyrker; arten og
typen af betalinger til offentlige eller private sikkerhedsstyrker, herunder arten og
typen af aftaler om levering af sikkerhed og betaling.

FORSYNINGSKÆDEPOLITIK – SIKKERHED OG EKSPONERING AF
IKKEINDUSTRIELLE MINEBEDRIFTER FOR NEGATIVE VIRKNINGER
RISIKOAFBØDNING:
Ved tilvejebringelse fra områder med ikkeindustriel minedrift kan virksomheder i
begyndelsen af forsyningskæden overveje at implementere følgende foreslåede
foranstaltninger til afbødning af risici individuelt eller gennem sammenslutninger,
fælles vurderingsteam eller andre egnede kanaler, herunder følgende aktiviteter:
• minimere risikoen for, at ikkeindustrielle minebedrifter udsættes for krænkende
praksis, ved at støtte den indsats, som værtslandenes regeringer yder for
progressivt at udvikle og formalisere sektoren for ikkeindustriel minedrift gennem
etableringen
af
kooperativer,
medlemskabsstrukturer.

sammenslutninger

eller

andre

Yderligere vejledning om, hvordan denne risikoafbødning udføres, findes i
Responsible Jewellery Council, Standards Guidance, "COP 2.14 Artisanal and
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Small-Scale Mining", herunder "støtte det bredere samfund ved lokalt at tilvejebringe
så mange varer og tjenesteydelser som muligt, bekæmpe børnearbejde som en
betingelse for engagement i samfundet, forbedre kvinders forhold i samfund med
selvstændige minearbejdere gennem oplysnings- og bevidstgørelsesprogrammer
med fokus på ligestilling".
ANBEFALEDE INDIKATORER FOR MÅLING AF FORBEDRINGER: Se f.eks.
Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Society, Mining and Metals
Sector Supplement (Version 3.0), indikatoren MM8: "Antal (og procentdel) af [...]
mineområder, hvor udvinding foretages af ikkeindustrielle og små minebedrifter på
eller ved området; de dermed forbundne risici og de foranstaltninger, der er truffet
for at styre og afbøde disse risici". En yderligere beskrivelse af indikatorerne findes i
kommentarerne til indikatoren. En vejledning om rapportering af indikatorer og
indsamling af relevante oplysninger, herunder vedrørende risici for grupper og
kvinder, kan findes i Global Reporting Initiative, Sustainability Reporting Guidelines
and GRI Mining and Metals Sector Supplement (Version 3.0).
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FORSYNINGSKÆDEPOLITIK – BESTIKKELSE OG VILDLEDENDE
ANGIVELSE AF MINERALERS OPRINDELSE
RISIKOAFBØDNING:
Virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden kan samarbejde gennem
sammenslutninger, vurderingsteam eller andre egnede kanaler om at udvikle
kapaciteten hos leverandører, navnlig SMV'er, til at udføre due diligence for
ansvarlige

forsyningskæder

for

mineraler

fra

konfliktramte

områder

og

højrisikoområder.
ANBEFALEDE INDIKATORER FOR MÅLING AF FORBEDRINGER: Indikatorer for
forbedring bør baseres på de processer, der er beskrevet i retningslinjerne.
Indikatorer kan f.eks. omfatte oplysninger, der er givet tidligere i forsyningskæden,
den type gennemsigtighedsordning, der er indført for leverandørkæden eller
forsyningskæden, arten og formen af risikovurdering og -styring i forsyningskæden,
navnlig

med

henblik

på

at

verificere

oplysninger,

der

er

genereret

af

leverandørkæden og gennemsigtighedsordninger, og virksomhedens engagement i
kapacitetsuddannelse og/eller andre brancheinitiativer vedrørende due diligence i
forsyningskæden.

FORSYNINGSKÆDEPOLITIK – HVIDVASKNING
AF PENGE RISIKOAFBØDNING:
Virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden kan overveje at implementere
følgende foreslåede foranstaltninger til afbødning af risici individuelt eller gennem
sammenslutninger, fælles vurderingsteam eller andre egnede kanaler, herunder
følgende aktiviteter:
• udvikle røde flag for leverandører, kunder og transaktioner med henblik at udpege
mistænkelig adfærd og aktivitet
• identificere og verificere alle leverandørers, forretningspartnere og kunders identitet
• rapportere mistænkelig adfærd eller kriminel aktivitet til lokale, nationale, regionale og
internationale retshåndhævende myndigheder.
Yderligere vejledning findes i Financial Action Task Force, Guidance on the riskbased approach to combating money laundering and terrorist financing.
ANBEFALEDE INDIKATORER FOR MÅLING AF FORBEDRINGER: Indikatorer for
forbedring bør baseres på de processer, der er beskrevet i retningslinjerne.
Indikatorer kan f.eks. omfatte forsyningskædepolitikken, oplysninger, der er givet
tidligere i forsyningskæden, den type gennemsigtighedsordning, der er indført for
leverandørkæden eller forsyningskæden, arten og formen af risikovurdering og styring i forsyningskæden, navnlig med henblik på at verificere oplysninger, der er
genereret af leverandørkæden og gennemsigtighedsordninger, og virksomhedens
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engagement i kapacitetsuddannelse og/eller andre brancheinitiativer vedrørende
due diligence i forsyningskæden.

FORSYNINGSKÆDEPOLITIK – GENNEMSIGTIGHED OM SKATTER,
AFGIFTER OG ROYALTIES TIL REGERINGER
RISIKOAFBØDNING:
Virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden kan overveje at implementere
følgende foreslåede foranstaltninger til afbødning af risici individuelt eller gennem
sammenslutninger, fælles vurderingsteam eller andre egnede kanaler, herunder
følgende aktiviteter:
• støtte gennemførelsen af gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien
(EITI)
• støtte detaljeret offentliggørelse af alle oplysninger om skatter, afgifter og
royalties, der betales regeringer i forbindelse med udvinding af, handel med og
eksport af mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder
• oplyse relevante lokale og centrale myndigheder om potentielle svagheder i
inddrivelse og overvågning af indtægter
• støtte disse myndigheders kapacitetsudvikling, så de effektivt kan varetage deres
opgaver.
En

vejledning

i,

hvordan

virksomheden

kan

støtte

EITI,

findes

på

http://eiti.org/document/ businessguide.
ANBEFALEDE INDIKATORER FOR MÅLING AF FORBEDRINGER: Se f.eks.
Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Economic, Mining and Metals
Sector Supplement (Version 3.0), indikatoren EC1: "Direkte økonomisk værdi, der er
genereret

og

distribueret,

herunder

indtægter,

driftsomkostninger,

medarbejderkompensation, donationer og andre samfundsinvesteringer, tilbageholdt
overskud og betalinger til investorer og regeringer". En yderligere beskrivelse af
indikatorerne findes i kommentarerne til indikatoren. En vejledning om rapportering
af indikatorer og indsamling af relevante oplysninger, kan findes i Global Reporting
Initiative, Sustainability Reporting Guidelines and GRI Mining and Metals Sector
Supplement (Version 3.0).
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TILLÆG OM TIN, TANTAL OG WOLFRAM

Anvendelsesområde og definitioner
I dette tillæg gives der specifikke retningslinjer for due diligence i forsyningskæden for
tin,

tantal

and

wolfram

(herefter

"mineraler")

fra

konfliktramte

områder

eller

højrisikoområder opstillet efter de forskellige positioner i forsyningskæden for mineraler.
Der skelnes mellem rollerne for og de tilsvarende due diligence-henstillinger til
virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden og virksomheder længere fremme i
forsyningskæden.
I disse retningslinjer omfatter "begyndelsen af forsyningskæden" forsyningskæden for
mineraler fra minen til smelterier/forædlingsvirksomheder. "Virksomheder i begyndelsen af
forsyningskæden" omfatter minebedrifter (ikkeindustrielle og små minebedrifter samt store
16

mineselskaber) , lokale handlende eller eksportører fra mineralernes oprindelsesland,
internationale koncentratforhandlere, oparbejdningsvirksomheder for mineraler samt
smelterier og forædlingsvirksomheder. I OECD's due diligence-retningslinjer for ansvarlige
forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder og dette tillæg
om tin, tantal og wolfram (herefter "retningslinjerne") henstilles der bl.a. til, at disse
virksomheder etablerer et internt kontrolsystem vedrørende mineraler i deres besiddelse
(sporingssystem for leverandørkæden) og etablere vurderingsteam på stedet, som kan
etableres i fællesskab gennem samarbejde mellem virksomheder i begyndelsen af
forsyningskæden, mens virksomhederne bevarer det individuelle ansvar for at generere og
dele kontrollerbare, pålidelige og ajourførte oplysninger om de kvalitative forhold ved
udvinding af, handel med, håndtering af og eksport af mineraler fra konfliktramte områder
og højrisikoområder. Disse virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden opfordres til at
fremlægge resultaterne af risikovurderinger for deres købere længere fremme i
forsyningskæden og til at få smelteriernes/forædlingsvirksomhedernes due diligencepraksis auditeret af uafhængige tredjeparter, herunder gennem en institutionaliseret
mekanisme.

16 "Virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden" omfatter ikkeindustrielle og små
bedrifter og ikke personer eller individuelle grupper af minearbejdere.
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Ved "længere fremme i forsyningskæden" forstås forsyningskæden for mineraler fra
smelterier/forædlingsvirksomheder og frem til detailhandlere. "Virksomheder længere
fremme i forsyningskæden" omfatter metalforhandler og -børser, producenter af
komponenter og produkter, originaludstyrsfabrikanter ("OEM'er") og detailhandlere. I
retningslinjerne henstilles det bl.a., at virksomheder længere fremme i forsyningskæden så
vidt muligt identificerer og reviderer de due diligence-procedurer, der benyttes af
smelterierne og forædlingsvirksomhederne i deres forsyningskæde, og vurderer, om de
overholder de due diligence-krav, der er anført i disse retningslinje. Virksomheder længere
fremme i forsyningskæden kan deltage i brancheordninger, som vurderer smelteriers og
forædlingsvirksomheders overholdelse af disse retningslinjer, og benytte de oplysninger,
der tilvejebringes gennem disse ordninger, til at hjælpe dem med at imødekomme
henstillingerne i disse retningslinjer.
Denne sondring afspejler det forhold, at interne kontrolsystemer baseret på sporing af
mineraler i en virksomheds besiddelse generelt ikke kan gennemføres efter smeltning, idet
forældede metaller bringes på forbrugermarkedet som små dele i forskellige komponenter i
slutprodukter. Som følge af disse praktiske problemer bør virksomheder længere fremme i
forsyningskæden

etablere

interne

kontrolsystemer

vedrørende

deres

umiddelbare

leverandører og kan koordinere dette arbejde gennem brancheinitiativer med henblik på at
få større gennemslagskraft over for underleverandører, overvinde praktiske udfordringer og
effektivt imødekomme henstillingerne vedrørende due diligence i disse retningslinjer.

Røde flag, der udløser anvendelsen af dette tillæg
Disse retningslinjer finder anvendelse på aktører, som driver virksomhed i et
konfliktramt område eller et højrisikoområde, eller som potentielt leverer eller bruger tin
(cassiterit), tantal (tantalit) eller wolfram (wolframit) eller deres smeltede derivater fra et
konfliktramt område eller et højrisikoområde. Virksomheder bør indledningsvis gennemgå
deres praksis for tilvejebringelse af mineraler eller metaller for at afgøre, om retningslinjerne
finder anvendelse på dem. Følgende røde flag bør udløse de due diligence-standarder og procedurer, der er beskrevet i disse retningslinjer:

Rødt flag for mineralers oprindelses- og transitsted:
Mineralerne kommer fra eller er blevet transporteret via et konfliktramt område
17

eller et højrisikoområde .
Mineralerne hævdes at hidrøre fra et land, som har begrænsede kendte reserver,
sandsynlige ressourcer eller forventede produktionsniveauer for det pågældende
mineral (dvs. at de opgivne mængder af mineraler fra dette land ikke er i
overensstemmelse

med

dets

kendte

reserver

eller

forventede

produktionsniveauer).

17 Se retningslinjerne for definitionen af og indikatorerne for konfliktramte områder og
højrisikoområder.
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Mineralerne hævdes at hidrøre fra et land, der er kendt som et transitland for
mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder.
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Røde flag for leverandører:
Virksomhedens leverandører eller andre kendte virksomheder i begyndelsen af
forsyningskæden har ejerinteresser eller andre interesser i virksomheder, som
leverer mineraler fra eller driver virksomhed på et af de ovennævnte steder med
rødt flag for mineralers oprindelse og transit.
Virksomhedens leverandører eller andre kendte virksomheder i begyndelsen af
forsyningskæden vides at have tilvejebragt mineraler fra et sted med rødt flag for
mineralers oprindelse og transit inden for de sidste 12 måneder.
Hvis en virksomhed i forsyningskæden ikke kan fastslå, om mineralerne i
virksomhedens besiddelse kommer fra et "sted med rødt flag for mineralers oprindelse og
transit", bør den fortsætte til trin 1 i retningslinjerne.
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! GRUPPER/SIKKERHEDSTYRKER

Konsolidatorer og mellemmænd
(Ved mineområdet eller på lokale
markeder)
RISIKO FOR, AT IKKESTATSLIGE VÆBNEDE
GRUPPER/SIKKERHEDSSTYRKER:

Risiko for, at
skatter eller
mineraler betales
til ikkestatslige
væbnede grupper
eller sikkerhedsstyrker langs
handelsruter

Lokale mineraleksportører
RISIKO FOR, AT IKKESTATS-LIGE
VÆBNEDE GRUPPER/-

-ulovligt beskatter eller
afpresser mellemmænd.

-ulovligt beskatter eller afpresser
eksportører.

-sælger mineraler til mellemmænd.
-transporter mineraler for mellemmænd.

-fysisk kontrollerer minerne.
-bruger tvangsarbejde til udvinding.
-ulovligt beskatter eller kræver penge
eller mineraler fra minearbejdere.
-får logistisk bistand eller udstyr fra
producenter.
-begår grove krænkelser:

!

-kontrollerer eksportører gennem
ejerskab eller på anden måde.
-sælger mineraler til eksportører.
-transporterer mineraler for eksportører.

!

!

mineraler smugles
til nabolande

tvangsarbejde de værste former
for børnearbejde
tortur eller grusom,
umenneskelig eller
nedværdigende behandling
seksuel vold
grove krænkelser af den
humanitære folkeret

Smelterier/forædlingsvirksomheder
for mineraler

Metalhandlere
og børser

!

!

Producenter af
komponenter
og produkter

!
!

Internationale koncentratforhandlere
og
oparbejdningsvirksomhed
er

!

Originaludstyrsfabrikanter
og detailhandlere

!

!

Risiko for, at skatter eller
mineraler betales til ikkestatslige væbnede grupper
eller sikkerhedsstyrker langs
handelsruter

!

FORKLARING
-Risiko for direkte eller indirekte støtte til ikkestatslige væbnede grupper
gennem udvinding af, transport af, handel med, håndtering af eller
eksport af mineraler.
-Risiko for at statslige sikkerhedsstyrker er til stede til andre formål end
tilvejebringelse af sikkerhed.
-

-Risiko for ikke-eksisterende eller utilstrækkelig due diligence
for en ansvarlig forsyningskæde for mineraler fra
konfliktramte områder og højrisikoområder (som anbefalet i
disse retningslinjer).

- Risiko for bestikkelse for at skjule eller tilsløre oprindelsen af mineraler eller give vildledende oplysninger om skatter, afgifter og royalties til
regeringer i forbindelse med udvinding af, transport af, handel med, håndtering af eller eksport af mineraler.
- Risiko for vildledende oplysninger om mineralers oprindelse, transportruter, leverandørkæde og forholdene ved udvinding af, transport af, handel
med, håndtering af eller eksport af mineraler.
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Mineralproducenter

Ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre
målestok eller minedrift i stor målestok

Risiko for, at
skatter eller
mineraler
betales til
ikkestatslige
væbnede
grupper eller
sikkerhedsstyrk
er langs
handelsruter
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TRIN 1: ETABLERE STÆRKE
VIRKSOMHEDSFORVALTNINGSSYSTEMER
FORMÅL: At sikre, at virksomhedens eksisterende due diligence- og forvaltningssystem
omhandler de risici, der er forbundet med mineraler fra konfliktramte områder eller
højrisikoområder.

A. Vedtage og forpligte sig til en forsyningskædepolitik for
mineraler med oprindelse i konfliktramte områder og
højrisikoområder. Denne politik bør for alle virksomheder i forsyningskæden
omfatte:
1. En forpligtelse, der fastsætter principperne for det fælles referencegrundlag vedrørende
udvinding, transport, håndtering, handel, forarbejdning, smeltning, forædling og legering
samt eksport af mineraler, i forhold til hvilket virksomheden vurderer sig selv,
leverandørernes aktiviteter og forbindelser. Denne politik bør være i overensstemmelse
med de standarder, der er fastsat i modellen for forsyningskædepolitik i bilag II.
2. En klar og sammenhængende forvaltningsproces med henblik på at sikre effektiv
risikostyring. Virksomheden bør forpligte sig til at gennemføre de due diligenceprocedurer og henstillinger, der er anført for de forskellige niveauer i disse retningslinjer.

B. Organisere deres interne forvaltningssystem således, at det
understøtter due diligence i forsyningskæden. Virksomheder i
forsyningskæden bør:
1. tildele beføjelser og ansvar til ledende medarbejdere med den nødvendige kompetence,
viden og erfaring til at føre tilsyn med due diligence-procedurerne for forsyningskæden
2. sikre, at de nødvendige ressourcer er til rådighed til at kunne støtte gennemførelsen og
overvågningen af disse procedurer

18

3. indføre en organisationsstruktur og kommunikationsprocedurer, der vil sikre, at kritiske
oplysninger, herunder virksomhedspolitikken, formidles til relevante medarbejdere og
leverandører
4. sikre intern ansvarlighed med hensyn til implementeringen af due diligence-procedurerne
for forsyningskæden.

C. Etablere et kontrol- og gennemsigtighedssystem
vedrørende forsyningskæden for mineraler.
C. 1. SPECIFIKKE HENSTILLINGER – Til lokale mineraleksportører
1. Følgende oplysninger indsamles

19

og formidles til umiddelbare købere længere fremme i

18 Artikel 4, stk. 1, litra d), ISO 9001:2008.
19 Due diligence er en løbende, proaktiv og reaktiv proces, og derfor kan oplysninger
indsamles og progressivt udvides, efterhånden som kvaliteten forbedres progressivt
gennem
de
forskellige
trin
i
retningslinjerne,
herunder
gennem
leverandørkommunikation [f.eks. gennem kontraktbestemmelser eller andre procedurer
beskrevet i trin 1(C) og trin 1(D)], gennem fastlagte gennemsigtighedsordninger for
leverandørkæden [se trin 1(C.4)] og gennem risikovurderinger [se trin 2(I) og
appendiks: Vejledende note om risikovurdering af virksomheder i begyndelsen af
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forsyningskæden, som derefter videreformidler dem i forsyningskæden, og til enhver
institutionaliseret mekanisme, der indføres på regionalt eller globalt plan med mandat til
at indsamle og behandle oplysninger om mineraler fra konfliktramte områder og
højrisikoområder:
a) alle skatter, afgifter eller royalties, der betales til regeringer i forbindelse med
udvinding af, handel med, transport af og eksport af mineraler
b) alle andre beløb, der betales til regeringer i forbindelse med udvinding af, handel
med, transport af og eksport af mineraler
c) alle skatter og andre betalinger til offentlige eller private sikkerhedsstyrker eller andre
væbnede grupper på alle punkter i forsyningskæden fra og med udvinding
d) ejerskab (herunder egentligt ejerskab) og virksomhedsstruktur for eksportøren,
herunder

navne

på

medlemmer

af

ledelsen

virksomhedens

og

ledelsens

forretningsforbindelser og tilknytninger til regeringen, politiske parter eller militære
parter
e) oprindelsesminen for mineralerne
f) udvindingsmængde, -datoer og -metode (ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre
målestok eller stor målestok)
g) steder, hvor mineraler samles, handles, forarbejdes eller forædles
h) identifikation af alle mellemmænd, konsolidatorer og andre aktører senere i
forsyningskæden
i) transportruter.

C.
2. SPECIFIKKE HENSTILLINGER – Til internationale
koncentratforhandlere og oparbejdningsvirksomheder for mineraler:
20

1. Ovennævnte formidlingskrav indarbejdes i handelskontrakter med lokale eksportører .
2. Følgende oplysninger indsamles og formidles til umiddelbare købere længere fremme i
forsyningskæden og til enhver institutionaliseret mekanisme, der indføres på regionalt
eller globalt plan med mandat til at indsamle og behandle oplysninger om mineraler fra
konfliktramte områder og højrisikoområder:
a) alle eksport-, import- og reeksportdokumenter, herunder fortegnelser over alle
betalinger i forbindelse med eksport, import og reeksport og alle skatter og andre
betalinger til offentlige eller private sikkerhedsstyrker eller andre væbnede grupper
b) identifikation af alle umiddelbare leverandører (lokale eksportører)
c) alle oplysninger fra den lokale eksportør.

C. 3.

SPECIFIKKE

HENSTILLINGER

–

Til

forsyningskæden].
20 Den internationale koncentratforhandler har ansvaret for at indhente og vedligeholde de
krævede oplysninger fra lokale eksportører, uanset om eksportørerne imødekommer
ovennævnte henstillinger.
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smelterier/forædlingsvirksomheder:
1. Ovennævnte formidlingskrav indarbejdes i handelskontrakter med internationale
21

koncentratforhandlere, oparbejdningsvirksomheder for mineraler og lokale eksportører .
2. De oplysninger, der er genereret af leverandørkæden og/eller sporingssystemet, som er
22

beskrevet nedenfor, opbevares i mindst fem år , fortrinsvis i en elektronisk database, og
stilles til rådighed for købere længere fremme i forsyningskæden og for enhver
institutionaliseret mekanisme, der indføres på regionalt eller globalt plan med mandat til
at indsamle og behandle oplysninger om mineraler fra konfliktramte områder og
højrisikoområder.

C. 4. SPECIFIKKE HENSTILLINGER – Til alle virksomheder i begyndelsen af
forsyningskæden:
1. Indføre et sporingssystem for leverandørkæden, der genererer følgende oplysninger på
detaljeret grundlag for mineraler fra et "sted med rødt flag for mineralers oprindelse og
transit", gerne med dokumentation: oprindelsesmine for mineralerne udvindingsmængde
og -datoer steder, hvor mineraler samles, handles eller forarbejdes alle skatter, afgifter,
royalties eller andre beløb, der betales til regeringer i forbindelse med udvinding af,
handel med, transport af og eksport af mineraler alle skatter og andre betalinger til
offentlige eller private sikkerhedsstyrker eller andre væbnede grupper identifikation af
23

alle aktører i begyndelsen af forsyningskæden transportruter .
2. Alle de oplysninger, der er indsamlet og opbevaret i henhold til due diligencestandarderne og -procedurerne i disse retningslinjer, stilles til rådighed for købere
længere fremme i forsyningskæden og revisorer, og for enhver institutionaliseret
mekanisme, der indføres på regionalt eller globalt plan med mandat til at indsamle og
behandle oplysninger om mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder.
3. Så vidt muligt undgås kontantkøb, og det sikres at alle uundgåelige kontantkøb af
mineraler underbygges af verificerbare dokumentation og fortrinsvis sker gennem
24

officielle bankkanaler .
4. Implementeringen

af

de

principper

og

kriterier,
25

der

gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien (EITI) , støttes.

er

beskrevet

i

26

21 Smelteriet/forædlingsvirksomheden har ansvaret for at indhente og vedligeholde de
krævede oplysninger fra internationale koncentratforhandlere og lokale eksportører,
uanset om de imødekommer ovennævnte henstillinger.
22 Se FATF Recommendation 10. Se også Annex II, Kimberley Process Certification
Scheme and Kimberley Process Moscow Declaration.
23 Se ITRI Supply Chain-initiativet (iTSCi).
24 Finansieringsinstitutter opfordres til at henvise til disse retningslinjer og dette
supplement, når de udfører due diligence i forbindelse med deres tjenesteydelser, og
tager højde for overholdelsen af disse retningslinjer i deres beslutningsprocesser.
25 Oplysninger om EITI findes på http://eiti.org/. En vejledning i, hvordan virksomheden
kan støtte EITI, findes på http://eiti.org/document/businessguide.
26 Se f.eks. digitale leverandørinformationssystemer, som f.eks. E.TASC.
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C.5. SPECIFIKKE HENSTILLINGER – Til alle virksomheder længere fremme i
forsyningskæden:
1. Der indføres et gennemsigtighedssystem for forsyningskæden, som gør det muligt at
identificere smelterierne og forædlingsvirksomhederne i virksomhedens forsyningskæde
for mineraler, og som bruges til at indhente følgende oplysninger om forsyningskæden
for mineraler fra steder med "rødt flag for mineralers oprindelses- og transitsted":
identifikation af alle oprindelses-, transport- og transitlande for mineralerne i
forsyningskæderne for hvert smelteri eller hver forædlingsvirksomhed. Virksomheder,
der som følge af deres størrelse eller andre faktorer har vanskeligt ved at identificere
aktører forud for deres direkte leverandører, kan gå i dialog med og aktivt samarbejde
med andre i branchen, som benytter de samme leverandører, eller virksomheder
længere fremme i forsyningskæden, som de samarbejder med, med henblik på at
identificere smelterierne i forsyningskæden.
2. De tilknyttede fortegnelser opbevares i mindst fem år, fortrinsvis i en elektronisk
database.
3. Der ydes støtte til at udvide digitale informationsdelingssystemer om leverandører

11

til at

omfatte smelterier/forædlingsvirksomheder, og systemerne tilpasses vurdering af
leverandørers due diligence i forsyningskæden for mineraler fra konfliktramte områder
og højrisikoområder med udgangspunkt i de kriterier og procedurer, der anbefales i disse
retningslinjer, under behørig hensyntagen til fortrolighed og andre konkurrencemæssige
27

hensyn .

D. Styrke deres dialog med leverandører.

Virksomheder i forsyningskæden

bør sikre, at leverandørerne forpligter sig til en forsyningskædepolitik, der er i
overensstemmelse med bilag II og due diligence-procedurerne i disse retningslinjer. Til
dette formål bør virksomheden:
1. så vidt muligt etablere langvarige forhold til leverandører i modsætning til kortvarige
kontrakter eller engangskontrakter med henblik på at få større gennemslagskraft over for
leverandører.
2. til

leverandørerne

formidle

deres

forventninger

med

hensyn

til

ansvarlige

forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder og
indarbejde den forsyningskædepolitik og de due diligence-procedurer, der er omhandlet i
disse retningslinjer, i handelskontrakter og/eller skriftlige aftaler med leverandører, der
28

kan anvendes og overvåges , herunder om nødvendigt retten til at foretage uanmeldt
kontrol på stedet af leverandører og få adgang til deres fortegnelser

27 Fortrolighed og andre konkurrencemæssige hensyn omfatter prisoplysninger og
leverandørforbindelser med forbehold af efterfølgende fortolkning. Alle oplysninger
formidles til en institutionaliseret mekanisme, der indføres på regionalt eller globalt plan
med mandat til at indsamle og behandle oplysninger om mineraler fra konfliktramte
områder og højrisikoområder:
28 Se trin 2-5 for oplysninger om overvågning af leverandører og håndtering af manglende
overholdelse.

OECD's DUE DILIGENCE-RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIGE FORSYNINGSKÆDER FOR MINERALER FRA KONFLIKTRAMTE... © OECD 2013

39

TILLÆG OM TIN, TANTAL OG WOLFRAM

3. overveje muligheder for at støtte leverandørerne og styrke deres kapacitet med henblik
på at forbedre resultaterne og overholde virksomhedens forsyningskædepolitik

29

4. forpligte sig til at udvikle målbare forbedringsplaner sammen med leverandørerne med
inddragelse, hvis det er relevant og hensigtsmæssigt, af lokale og centrale regeringer,
30

internationale organisationer og civilsamfundet i indsatsen for at afbøde risici .

E. Oprette en klagemekanisme på virksomhedsplan.

Afhængigt af deres

position i forsyningskæden kan virksomheder:
1. udvikle en mekanisme, som gør det muligt for enhver interessepart (berørte parter eller
whistleblowere) at give udtryk for sine bekymringer over forholdene i forbindelse med
udvinding af mineraler, handel med disse samt håndtering og eksport heraf i
konfliktramte områder og højrisikoområder. Derved kan en virksomhed blive gjort
opmærksom på risici i sin forsyningskæde for så vidt angår problemer, som
virksomheden ikke har identificeret i sine risikovurderinger
2. etablere en sådan mekanisme direkte eller gennem samarbejdsaftaler med andre
virksomheder eller organisationer eller ved at benytte en ekstern ekspert eller instans
(dvs. ombudsmanden).

TRIN 2: IDENTIFICERE OG VURDERE RISICI I FORSYNINGSKÆDEN
FORMÅL: At identificere og vurdere risici forbundet med forholdene i forbindelse med
udvinding af mineraler, handel med disse samt håndtering og eksport heraf i konfliktramte
områder og højrisikoområder.

I. VIRKSOMHEDER I BEGYNDELSEN AF FORSYNINGSKÆDEN
Virksomheder

i

begyndelsen

af

forsyningskæden

forventes

at

afdække

leverandørkæden og forholdene i forbindelse med udvinding af mineraler, handel med disse
samt håndtering og eksport heraf og identificere og vurdere risici ved at evaluere disse
forhold på baggrund af modellen for forsyningskædepolitik for mineraler fra konfliktramte
områder og højrisikoområder i bilag II. Virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden kan
samarbejde om at imødekomme henstillingerne i denne del gennem fælles initiativer.
Virksomhederne bevarer dog det individuelle ansvar for deres due diligence og bør sikre, at
der i det fælles arbejde tages højde for den enkelte virksomheds specifikke forhold.

A. Identificere omfanget af risikovurderingen af forsyningskæden
for
mineraler.
Smelterier/forædlingsvirksomheder,
internationale
koncentratforhandlere og oparbejdningsvirksomheder for mineraler bør gennemgå de
oplysninger, der blev genereret i trin 1, med henblik på at målrette risikovurderingen
mod de mineraler og leverandører, der blev udløste "rødt flag for mineralers
oprindelses- og transitsted" og "røde flag for leverandører" som anført i indledningen.

29 Se trin 3, "Afbødning af risici".
30 Se trin 3, "Afbødning af risici".
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B. Kortlægge
de
faktisk
forhold
for
virksomhedens
forsyningskæde(r), som er undervejs og planlagt. Virksomheder i
begyndelsen af forsyningskæden bør vurdere konteksten for konfliktramte områder og
højrisikoområder, afdække leverandørkæden, aktiviteterne og forbindelserne for alle
leverandører tidligere i forsyningskæden og identificere stederne og de kvalitative
forhold ved udvinding af, handel med, håndtering af og eksport af mineralet.
Virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden bør anvende de oplysninger, der
indsamles og vedligeholdes i trin 1, og bør indhente og vedligeholde ajourførte og
lokale oplysninger med det formål at foretage en effektiv kortlægning og risikovurdering
af forsyningskæden. Se appendiks: Vejledende note om risikovurdering af
virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden, som indeholder retningslinjer for
oprettelse af lokale vurderingsteam og en liste over anbefalede spørgsmål.
Vurderingsteam kan oprettes i fællesskab af virksomheder i begyndelsen af
forsyningskæden, som opererer i eller leverer fra konfliktramte områder eller
højrisikoområder. Virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden bevarer deres
individuelle ansvar for at imødekomme vurderingsteamets henstillinger og følge op på
dem.

C. Vurdere risici i forsyningskæden.

Virksomheden bør vurdere de faktiske

forhold for forsyningskæden ud fra modellen for forsyningskædepolitik på et kvalitativt
grundlag for at fastlægge risiciene forsyningskæden:
1. undersøge gældende standarder, herunder:
a) principperne og standarderne i virksomhedens forsyningskædepolitik ifølge bilag II

31

b) de nationale love i de lande, hvor virksomheden har hjemsted eller er børsnoteret
(hvis relevant), de sandsynlige oprindelseslande for mineralerne og transit- eller
reeksportlande
c) juridiske

dokumenter

vedrørende

virksomhedens

aktiviteter

og

forretningsforbindelser, f.eks. finansieringsaftaler og leverandøraftaler
d) andre relevante internationale instrumenter, f.eks. OECD's retningslinjer for
multinationale

virksomheder,

internationale

menneskerettighedslove

og

den

humanitære folkeret.
2. afgøre, om forholdene i forsyningskæden (navnlig svarende på de anbefalede
vejledende spørgsmål i appendikset) opfylder de relevante standarder. Enhver rimelig
uoverensstemmelse mellem et faktisk forhold og en standard bør anses for en risiko med
potentielle negative virkninger.

II. VIRKSOMHEDER LÆNGERE FREMME I FORSYNINGSKÆDEN
Virksomheder længere fremme i forsyningskæden bør identificere risiciene i deres
forsyningskæde ved at vurdere de due diligence-procedurer, der benyttes af deres
smelterier og forædlingsvirksomheder, i forhold til disse retningslinjer. Virksomheder

31 Se trin 1(A) ovenfor og bilag II.
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længere fremme i forsyningskæden, der som følge af deres størrelse eller andre faktorer har
vanskeligt ved at identificere aktører forud for deres direkte leverandører, kan gå i dialog
med og aktivt samarbejde med andre i branchen, som benytter de samme leverandører,
eller virksomheder længere fremme i forsyningskæden, som de samarbejder med, med
henblik

på

at

imødekomme

henstillingen

i

dette

afsnit

om

at

identificere

smelterierne/forædlingsvirksomhederne i deres forsyningskæde og vurdere deres due
diligence-procedurer, eller de kan gennem branchevalideringsordninger identificere de
forædlingsvirksomheder/smelterier, der opfylder kravene i disse retningslinjer, for at
32

tilvejebringe fra disse . Virksomheder længere fremme i forsyningskæden bevarer det
individuelle ansvar for deres due diligence og bør sikre, at der i det fælles arbejde tages
højde for den enkelte virksomheds specifikke forhold.

A. Så
vidt
muligt
identificere
smelterierne
og
forædlingsvirksomhederne i deres forsyningskæde. Virksomheder
længere fremme i forsyningskæden bør forsøge at identificere de mineralsmelterier/forædlingsvirksomheder, som producerer de forædlede metaller, der anvendes i deres
forsyningskæde. Dette kan ske ved at indlede en fortrolig dialog med virksomhedens
umiddelbare leverandører, indarbejde krav om fortrolig angivelse af leverandører i
leverandøraftaler, oplyse direkte leverandør om smelterier/forædlingsvirksomheder, der
opfylder kravene i disse retningslinjer, anvende fortrolige systemer til udveksling af
oplysninger om leverandører og/eller bruge brancheordninger til at oplyse om aktører
33

tidligere i forsyningskæden .

B. Identificere omfanget af risikovurderingen af forsyningskæden
for mineraler. Efter at have identificeret de smelterier/forædlingsvirksomheder, der
producerer de forædlede metaller, der anvendes i deres forsyningskæde, bør
virksomheder længere fremme i forsyningskæden indgå en dialog med disse
smelterier/forædlingsvirksomheder i deres forsyningskæder med henblik på at indhente
oplysninger om oprindelsesland for mineralerne og de anvendte transit- og
transportruter

mellem

mineområder

og

smelterier/forædlingsvirksomheder.

Virksomheder længere fremme i forsyningskæden bør gennemgå disse oplysninger og
de oplysninger, der blev genereret i trin 1, med henblik på at målrette risikovurderingen
mod de mineraler og leverandører, der blev udløste "rødt flag for mineralers
oprindelses- og transitsted" og "røde flag for leverandører" som anført i indledningen.

C. Vurdere, om smelterierne/forædlingsvirksomhederne har udført
alle elementer af due diligence for ansvarlige forsyningskæder
for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder.
1. Indhent dokumentation for smelteriets/forædlingsvirksomhedens due diligence-praksis.

32 Se "Conflict-free Smelter Programme" udviklet af EICC og GeSI.
33 Se trin 1(C) ("Etablere et kontrol- og gennemsigtighedssystem vedrørende
forsyningskæden for mineraler") og trin 1(D) ovenfor.
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2. Gennemgå de oplysninger, der er tilvejebragt af vurderingsteamet .
3. Dokumentationen

for

smelteriets/forædlingsvirksomhedens

due

diligence-praksis

kontrolleres i forhold til forsyningskædepolitikken og de due diligence-procedurer, der er
beskrevet disse retningslinjer.
4. Der samarbejdes med smelteriet/forædlingsvirksomheden med henblik på at finde
metoder til at opbygge kapacitet, afbøde risici og forbedre due diligence-praksis,
herunder gennem brancheinitiativer.

D. Om nødvendigt udføres, herunder gennem deltagelse i
branchedrevne
programmer,
fælles
kontroller
på
mineralsmelteriets/forædlingsvirksomhedens egne anlæg.
TRIN 3: UDFORME OG IMPLEMENTERE EN STRATEGI, SOM
MODVIRKER DE IDENTIFICEREDE RISICI
FORMÅL: At evaluere og imødegå identificerede risici med henblik på at forebygge eller
afbøde

negative

virkninger.

Virksomheder

kan

samarbejde

for

at

imødekomme

henstillingerne i dette afsnit gennem fælles initiativer. Virksomhederne bevarer dog det
individuelle ansvar for deres due diligence og bør sikre, at der i det fælles arbejde tages
højde for den enkelte virksomheds specifikke forhold.

A. Indberette resultater til ledende personale, der er udpeget til
dette formål, med en beskrivelse af de indsamlede oplysninger og de faktiske og
potentielle risici, der er identificeret i risikovurderingen af forsyningskæden.

B. Udforme og vedtage en risikostyringsplan.

Virksomheder bør vedtage

en risikostyringsplan for forsyningskæden, som beskriver virksomhedens reaktion på de
risici, der er identificeret i trin 2. Virksomheder kan håndtere risikoen ved enten at i)
fortsætte handelen, samtidig med at der gøres en målbar indsats for at afbøde risici, ii)
indstille handelen midlertidigt, samtidig med at den målbare indsats for at afbøde risici
videreføres, eller iii) afbryde samarbejdet med en leverandør, hvis risikoafbødning ikke
er mulig eller acceptabel. Med henblik på at vedtage risikostyringsplanen og fastlægge
den korrekte risikostyringsstrategi bør virksomheder:
1. Undersøge

modellen

for

forsyningskædepolitik

vedrørende

mineraler

fra

konfliktramte områder og højrisikoområder i bilag II eller deres egen interne politik,
hvis den er i overensstemmelse med bilag II, med henblik på at afgøre, om de
identificerede risici kan afbødes ved at fortsætte, indstille eller afbryde samarbejdet
med leverandørerne.
2. Håndtere risici, der ikke kræver, at samarbejdet med en leverandør afbrydes,
gennem målbar risikoafbødning. Målbar risikoafbødning bør have til formål at
34 Se appendiks: Vejledende note om risikovurdering af virksomheder i begyndelsen af
forsyningskæden.
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fremme progressiv forbedring af resultater inden for en rimelig tidshorisont. Ved
udformningen af en strategi for risikoafbødning bør virksomheder:
a)

Overveje og om nødvendigt træffe de nødvendige foranstaltninger for at

få større gennemslagskraft over for leverandører tidligere i forsyningskæden,
som mest effektivt kan forebygge eller afbøde den identificerede risiko:
i)

VIRKSOMHEDER

I

BEGYNDELSEN

AF

FORSYNINGSKÆDEN

-

Afhængigt af deres position i forsyningskæden har virksomheder i
begyndelsen

af

forsyningskæden

betydelig

faktisk

eller

potentiel

gennemslagskraft over for de aktører i forsyningskæden, som mest effektivt
og mest direkte kan afbøde væsentlige risici for negative virkninger. Hvis
virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden beslutter at afbøde risici,
samtidig med at handelen fortsætter eller er midlertidigt indstillet, bør denne
afbødning navnlig have til formål at finde metoder til konstruktivt at inddrage
relevante interessenter med henblik på progressivt at fjerne de negative
35

virkninger inden for en rimelig tidshorisont .
ii) VIRKSOMHEDER LÆNGERE FREMME I FORSYNINGSKÆDEN - Afhængigt
af deres position i forsyningskæden opfordres virksomheder længere fremme
i forsyningskæden til at opbygge og/eller udnytte deres gennemslagskraft
over for de leverandører tidligere i forsyningskæden, som mest effektivt og
mest direkte kan afbøde risici for negative virkninger. Hvis virksomheder
længere fremme i forsyningskæden beslutter at afbøde risici, samtidig med at
handelen fortsætter eller er midlertidigt indstillet, bør denne afbødning være
målrettet mod leverandørernes værdisæt og udvikling af deres kapacitet til at
gennemføre og forbedre due diligence-procedurer. Virksomheder bør
opfordre deres brancheorganisationer til at udvikle og implementere
undervisningsmoduler om due diligence i samarbejde med relevante
internationale organisationer, NGO'er, interessenter og andre eksperter.
b) Høre leverandører og berørte interessenter og aftale strategien for målbar
risikoafbødning i risikostyringsplanen. Målbar risikoafbødning bør tilpasses
virksomhedens specifikke leverandører og konteksten for deres aktiviteter,
angive klare resultatmål inden for en rimelig tidshorisont og omfatte kvalitative
og/eller kvantitative indikatorer for måling af forbedringer.
i)

VIRKSOMHEDER

I

BEGYNDELSEN

AF

FORSYNINGSKÆDEN

–

Offentliggøre risikovurderingen og risikostyringsplanen for forsyningskæden,
under behørig hensyntagen til fortrolighed og andre konkurrencemæssige
36

hensyn , og stille dem til rådighed for lokale og centrale myndigheder,

35 Se bilag II for henstillinger vedrørende risikostyringsstrategien. Bilag III indeholder
foreslåede foranstaltninger til risikoafbødning og anbefalede indikatorer til måling af
forbedring. Mere detaljeret vejledning om risikoafbødning forventes fastlagt under
implementeringen af retningslinjerne.
36 Se fodnote 12.
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virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden, det lokale civilsamfund og
berørte tredjeparter. Virksomheder bør sikre, at de berørte interessenter
gives tilstrækkelig tid til at undersøge og reagere på risikovurderingen og
risikostyringsplanen, og de bør tage hensyn til spørgsmål, bekymringer og
alternative forslag til risikostyring.

C. Gennemføre
risikostyringsplanen,
overvåge
og
spore
resultaterne af indsatsen for at afbøde risici, rapportere tilbage til
det udpegede ledende personale og overveje at indstille eller
afbryde samarbejdet med en leverandør efter fejlslagne forsøg
på at afbøde risici.
1. VIRKSOMHEDER I BEGYNDELSEN AF FORSYNINGSKÆDEN – Virksomheder i
begyndelsen af forsyningskæden bør gennemføre, overvåge og spore resultaterne af
risikoafbødning i samarbejde med og/eller efter høring af lokale og centrale
myndigheder,

virksomheder

i

begyndelsen

af

forsyningskæden,

internationale

organisationer eller civilsamfundsorganisationer og berørte tredjeparter. Virksomheder i
begyndelsen af forsyningskæden kan vælge at etablere eller støtte etableringen af fælles
overvågningsnet, som skal overvåge og spore risikoafbødning.

D. Foretage yderligere vurderinger af forhold og risici, som det er
nødvendigt at afbøde, eller efter en ændring af forholdene22. Due
diligence

i

forsyningskæden

er

en

dynamisk

proces,

der

kræver

løbende

risikoovervågning. Efter gennemførelse af en risikoafbødningsstrategi bør virksomheder
gentage trin 2 for at sikre effektiv risikostyring. Enhver ændring i virksomhedens
forsyningskæde kan desuden kræve, at visse trin gentages for at forebygge eller
afbøde negative virkninger.

37

TRIN 4: GENNEMFØRE EN UAFHÆNGIG TREDJEPARTSAUDIT
AF SMELTERIERNES/FORÆDLINGSVIRKSOMHEDERNES DUE
DILIGENCE-PRAKSIS
FORMÅL: At udføre uafhængige tredjepartsauditter af smelteriers/forædlingsvirksomheders
due diligence for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og
højrisikoområder og bidrage til forbedringen af smelterierne/forædlingsvirksomhederne og
due diligence-praksis tidligere i forsyningskæden, herunder gennem en institutionaliseret
mekanisme, der etableres på branchens initiativ med støtte fra regeringer og i samarbejde
med relevante interessenter.

37 En ændring af forholdene bør fastslås på et risikofølsomt grundlag gennem løbende
overvågning af virksomhedernes leverandørkædedokumentation og konteksten for de
konfliktramte områder, hvorfra mineraler kommer eller transporteres. En sådan ændring
af forholdene kan omfatte en ændring af en leverandør eller aktør i leverandørkæden,
oprindelsesstedet, transportruter eller eksportsted. Den kan også omfatte faktorer, som
er specifikke for konteksten, f.eks. en optrapning af konflikten i bestemte områder,
ændringer i militærpersonel, der fører tilsyn med et område, og ændringer i ejerskab af
eller kontrol over oprindelsesminen.
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A. Planlægge
en
uafhængig
tredjepartsaudit
af
smelteriet/forædlingsvirksomhedens due diligence for ansvarlige
forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og
højrisikoområder. For auditter gælder følgende omfang, kriterier, principper og
38

aktiviteter :
1. Audittens omfang Auditten skal omfatte alle aktiviteter, procedurer og systemer, der
anvendes

af

smelteriet/forædlingsvirksomheden

til

at

udføre

due

diligence

i

forsyningskæden for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder. Dette
omfatter bl.a. smelteriets/forædlingsvirksomhedens kontrol af forsyningskæden for
mineraler, de oplysninger, der videregives til virksomheder længere fremme i
forsyningskæden

om

leverandører,

leverandørkæden

og

andre

mineraler,

smelteriets/forædlingsvirksomhedens risikovurderinger, herunder undersøgelser på
stedet, og smelteriets/forædlingsvirksomhedens risikostyringsstrategier.
2. Kriterierne

for

auditten:

Ved

smelteriet/forædlingsvirksomheden

auditten

gennemfører

due

fastlægges

det,

om

diligence-procedurerne

i

overensstemmelse med standarderne og procedurerne i disse retningslinjer.
3. Principperne for auditten:
a) Uafhængighed:

For

auditorganisationen
uafhængige

at
og

af

sikre
alle

auditternes

medlemmer

af

neutralitet

og

auditteamet

smelteriet/forædlingsvirksomheden

uvildighed
("revisorer")

skal
være

og

af

smelteriets/forædlingsvirksomhedens datterselskaber, licenstagere, kontrahenter,
leverandører og virksomheder, der deltager i den fælles audit. Dette betyder navnlig,
at der ikke må være interessekonflikter mellem revisorerne og den reviderede, dvs.
de må ikke have et forretningsmæssigt eller finansielt forhold til den reviderede (i
form af kapitalandele, gæld eller værdipapirer) eller have ydet andre tjenesteydelser
for den reviderede virksomhed, særligt tjenesteydelser vedrørende due diligencepraksis eller de forsyningskædeaktiviteter, der er omfattet heraf, i en periode på 24
39

måneder inden auditten .
b) Kompetence: Revisorer bør overholde kravene i kapitel 7 i ISO 19011
"Competence and Evaluation of Auditors". Revisorer bør specifikt have viden og
færdigheder inden for følgende områder40:
i) revisionsprincipper, -procedurer og -teknikker (ISO 19011)
38 I denne henstilling beskrives en række grundlæggende principper, omfanget, kriterierne
og andre grundlæggende oplysninger, som virksomheder bør tage i betragtning, når de
iværksætter
forsyningskædespecifikke
uafhængige
tredjepartsauditter
af
smelteriers/forædlingsvirksomheders due diligence-praksis. Virksomheder bør se ISO
International Standard 19011: 2002 ("ISO 19011") for de detaljerede krav til
auditprogrammer (herunder programansvar, procedurer, registreringer, overvågning og
revision) og en trinvis oversigt over auditaktiviteter.
39 Se kapitel VIII (A) i FLA Charter.
40 Den krævede viden og de krævede færdigheder kan dokumenteres ved revisorens
uddannelse og erhvervserfaring som fastlagt i kapitel 7.4 i ISO 19011:2002. Revisorer
skal også have personlige egenskaber såsom professionalisme, uvildighed og
ærlighed.

46

OECD's DUE DILIGENCE-RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIGE FORSYNINGSKÆDER FOR MINERALER FRA KONFLIKTRAMTE... © OECD 2013

TILLÆG OM TIN, TANTAL OG WOLFRAM

ii) de principper, procedurer og teknikker, der anvendes i forbindelse med
virksomhedens due diligence i forsyningskæden
iii) organisationsstrukturen for virksomhedens aktiviteter, navnlig virksomhedens
tilvejebringelse af mineraler og forsyningskæde for mineraler
iv) den sociale, kulturelle og historiske kontekst for de konfliktramte områder, hvorfra
mineraler

kommer

eller

transporteres,

herunder

sprogfærdigheder

og

kulturforståelse, der er nødvendig for at gennemføre en audit
v) alle relevante standarder, herunder modellen for forsyningskædepolitik for
mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder (bilag II).
c) Ansvarlighed: Resultatindikatorer kan bruges til at overvåge, hvor godt revisorerne
udfører auditten i overensstemmelse med auditprogrammet på grundlag af de mål,
det omfang og de kriterier, der er opstillet for auditten, bedømt i forhold til
41

fortegnelserne vedrørende auditprogrammet .
4. Auditaktiviteterne:
a) Forberedelse af audit: Revisorerne gives klare oplysninger om audittens mål, omfang,
sprog og kriterier, og enhver tvetydighed afklares mellem den reviderede og
42

revisorerne, inden auditten påbegyndes . Revisorerne bør fastlægge, om auditten
kan gennemføres inden for den tilgængelige tid, med de tilgængelige ressourcer og
43

oplysninger og i samarbejde med relevante parter .
b) Dokumentkontrol: Stikprøver af alle dokumenter, der er udarbejdet som et led i
smelteriets/forædlingsvirksomhedens due diligence i forsyningskæden for mineraler
fra konfliktramte områder, bør kontrolleres med henblik på at fastslå, om systemet
44

som dokumenteret opfylder auditkriterierne . Dette omfatter bl.a. dokumentation om
intern kontrol i forsyningskæden (stikprøve af dokumenter fra leverandørkæde og
fortegnelser over betalinger), relevante meddelelser og bestemmelser i aftaler med
leverandører, dokumentation fra virksomhedens risikovurderinger (herunder alle
fortegnelser om forretningspartnere og leverandører, interview og vurderinger på
stedet) og dokumenter vedrørende risikostyringsstrategier, f.eks. aftaler med
leverandører om indikatorer for forbedringer.
c) Undersøgelser på stedet: Inden undersøgelserne på stedet indledes, bør revisorerne
udarbejde en auditplan

45

46

og alle arbejdsdokumenter . Dokumentationen fra

smelteriets/forædlingsvirksomhedens

risikovurderinger

og

risikostyring

i

forsyningskæden bør verificeres. Revisorer bør indsamle yderligere dokumentation
og verificere oplysninger ved at gennemføre relevante interview, gøre observationer

41
42
43
44
45
46

Se kapitel 5.6 i ISO 19011.
Se kapitel 6.2 i ISO 19011.
Ibid.
Se kapitel 6.3 i IS0 19011.
Se kapitel 6.4.1 i ISO 19011.
Se kapitel 6.4.3 i ISO 19011.
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47

og kontrollere dokumenter . Undersøgelser på stedet bør omfatte:
i) smelteriets/forædlingsvirksomhedens
smelteriet/forædlingsvirksomheden

anlæg

udfører

due

og
diligence

områder,
for

hvor

ansvarlige

forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder
ii) en stikprøve af smelteriets/forædlingsvirksomhedens leverandører (både
internationale

koncentratforhandlere,

oparbejdningsvirksomheder

og

lokale

eksportører), herunder leverandøranlæg
iii) et møde med vurderingsteamet (se appendiks) med henblik på at kontrollere
standarderne for og metoderne til at generere verificerbare, pålidelige og
ajourførte oplysninger og revurdere en stikprøve af de dokumenter, som
smelteriet/forædlingsvirksomheden anvender, når de udfører due diligence for
ansvarlige

forsyningskæder

for

mineraler

fra

konfliktramte

områder

og

højrisikoområder. Som forberedelse til mødet bør revisorerne anmode om
oplysninger fra og forelægge spørgsmål til vurderingsteamet på stedet.
iv) Høringer af lokale og centrale myndigheder, FN's fredsbevarende missioner
og det lokale civilsamfund.
d) Konklusioner af auditten: Revisorerne bør nå frem til resultater, der på grundlag af
den indsamlede dokumentation afgør, om smelteriets/forædlingsvirksomhedens
diligence for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og
højrisikoområder er i overensstemmelse med disse retningslinjer. Revisorer bør
fremsætte

henstillinger

i

auditrapporten

til

smelteriet/forædlingsvirksomheden

vedrørende forbedring af due diligence-praksis.

B. Gennemføre auditten i overensstemmelse med det omfang og de
kriterier, principper og aktiviteter for auditten, der er anført
ovenfor.
1. GENNEMFØRELSE AF AUDITTEN Under de aktuelle forhold bør alle aktører i
forsyningskæden samarbejde gennem deres brancheorganisationer med henblik på at
sikre, at auditten gennemføres i overensstemmelse med det omfang og de kriterier,
principper og aktiviteter for auditten, der er anført ovenfor.
a) SPECIFIKKE HENSTILLINGER – Til lokale mineraleksportører
i) Tillade adgang til virksomhedens områder samt alle dokumenter og fortegnelser
vedrørende due diligence i forsyningskæden.
ii) Muliggøre sikker adgang for vurderingsteamet på stedet. Koordinere logistikken
for at etablere et sikkert mødested for auditteam og vurderingsteamet på stedet.
b) SPECIFIKKE HENSTILLINGER – Til internationale koncentratforhandlere og
oparbejdningsvirksomheder for mineraler

47 Artikel 6.5.4 i ISO 19011.
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i) Tillade adgang til virksomhedens områder samt alle dokumenter og fortegnelser
vedrørende due diligence i forsyningskæden.
c) SPECIFIKKE HENSTILLINGER – Til smelterier/forædlingsvirksomheder
i)

Tillade adgang til virksomhedens områder samt alle dokumenter og fortegnelser
vedrørende due diligence i forsyningskæden.

ii) Muliggøre kontakten med den stikprøve af leverandører, som auditteamet har
udvalgt.
d) SPECIFIKKE HENSTILLINGER – Til alle virksomheder længere fremme i
forsyningskæden
i) Alle virksomheder længere fremme i forsyningskæden bør deltage og gennem
brancheorganisationer eller andre egnede kanaler bidrage til at udpege revisorer
og fastlægge betingelserne for auditten i overensstemmelse med de standarder
og procedurer, der er beskrevet i disse retningslinjer. Små og mellemstore
virksomheder opfordres til at deltage i eller opbygge partnerskaber med sådanne
brancheorganisationer.
2. INSTITUTIONALISERET MEKANISME FOR ANSVARLIGE FORSYNINGSKÆDER
FOR MINERALER FRA KONFLIKTRAMTE OMRÅDER OG HØJRISIKOOMRÅDER.
Alle aktører i forsyningskæden kan i samarbejde med og med støtte fra regeringer og
civilsamfundet overveje at indarbejdet det omfang og de kriterier, principper og aktiviteter
for auditten, der er anført ovenfor, i en institutionaliseret mekanisme, som kan føre tilsyn
med og støtte implementeringen af due diligence for ansvarlige forsyningskæder for
mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder. Denne institution bør udføre
følgende aktiviteter:
a) vedrørende auditter:
i)

akkreditering af revisorer

ii) tilsyn med og verifikation af auditter
iii) offentliggørelse af auditrapporter under behørig hensyntagen til fortrolighed og
48

andre konkurrencemæssige hensyn .
b) udvikle og implementere moduler til at udvikle leverandørers kapacitet til at udføre
due diligence og afbøde risici
c) modtage og følge op på klager fra interesseparter hos den relevante virksomhed.

TRIN 5: ÅRLIGT AFLÆGGE RAPPORT OM DUE
DILIGENCE I FORSYNINGSKÆDEN
FORMÅL: Offentligt at rapportere om due diligence for ansvarlige forsyningskæder for
mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder med henblik på at skabe
offentlig tillid til de foranstaltninger, virksomheder træffer.

A. Årligt

aflægge

rapport

eller

så

vidt

muligt

i

årlige

48 Se fodnote 12.
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bæredygtighedsrapporter eller rapporter om virksomhedernes
sociale ansvar indarbejde yderligere oplysninger om due
diligence for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra
konfliktramte områder og højrisikoområder.
A. 1. SPECIFIKKE HENSTILLINGER – Til alle virksomheder i begyndelsen af
forsyningskæden
1. Virksomhedsforvaltningssystemer: Beskrive virksomhedens due diligence-politik for
forsyningskæden, forklare den forvaltningsstruktur, der er ansvarlig for virksomhedens
due diligence, og angive, hvem i virksomheden der er direkte ansvarlig, beskrive de
kontrolsystemer for forsyningskæden for mineraler, som virksomheden har indført,
herunder en forklaring af, hvordan de fungerer, og hvilke data de har tilvejebragt, som
har styrket virksomhedens due diligence-indsats i den omhandlede rapporteringsperiode,
beskrive virksomhedens database- og registerføringssystem og forklare, hvordan den
fremlægger oplysninger om alle leverandører helt ned til oprindelsesminen for aktører
længere fremme i forsyningskæden, fremlægge oplysninger om betalinger til regeringer i
overensstemmelse med EITI-kriterierne og -principperne.
2. Virksomhedens risikovurdering i forsyningskæden: Offentliggøre risikovurderingen under
49

behørig hensyntagen til fortrolighed og andre konkurrencemæssige hensyn . Beskrive
den anvendte metode og praksis samt de oplysninger, der er tilvejebragt gennem
vurderingen på stedet, forklare den metode, der er anvendt ved virksomhedens
risikovurderinger i forsyningskæden.
3. Risikostyring: Beskrive de skridt, der er taget for at styre risici, herunder en
opsummerende rapport om strategien for risikoafbødning i risikostyringsplanen,
kapacitetsudvikling

og

inddragelse

af

berørte

interessenter.

Beskrivelse

af

virksomhedens indsats for at overvåge og spore resultater.

A. 2. SPECIFIKKE HENSTILLINGER – Til smelterier/forædlingsvirksomheder
1. Auditter: Offentliggøre auditrapporter for smelterier/forædlingsvirksomheder under
50

behørig hensyntagen til fortrolighed og andre konkurrencemæssige hensyn .

A. 3. SPECIFIKKE HENSTILLINGER – Til alle virksomheder længere fremme
i forsyningskæden
1. Virksomhedsforvaltningssystemer: Beskrive virksomhedens due diligence-politik for
forsyningskæden, forklare den forvaltningsstruktur, der er ansvarlig for virksomhedens
due diligence, og angive, hvem i virksomheden der er direkte ansvarlig.
2. Risikovurdering og -styring: Beskrive de skridt, der er taget for at identificere
49 Fortrolighed og andre konkurrencemæssige hensyn omfatter prisoplysninger og
leverandørforbindelser med forbehold af efterfølgende fortolkning. Alle oplysninger
formidles til en institutionaliseret mekanisme, der indføres på regionalt eller globalt plan
med mandat til at indsamle og behandle oplysninger om mineraler fra konfliktramte
områder og højrisikoområder:
50 Se fodnote 34.
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smelterier/forædlingsvirksomheder i forsyningskæden og vurdere deres due diligencepraksis, herunder den liste over kvalificerede smelterier/forædlingsvirksomheder, der er
offentliggjort gennem branchevalideringsordninger, og som overholder de due diligenceprocedurer, der anbefales i disse retningslinjer. Beskrive de skridt, der er taget for at
styre risici.
3. Auditter: Offentliggøre auditrapporterne vedrørende deres due diligence-praksis under
behørig hensyntagen til fortrolighed og andre konkurrencemæssige hensyn

51

og

reaktioner på identificerede risici.

51 Se fodnote 34.
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APPENDIKS

Vejledende note om risikovurdering af
virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden
A. Etablering af et grundlag for en effektiv risikovurdering.
Når

risikovurderingen

af

forsyningskæden

planlægges

og

struktureres,

bør

forsyningskæden tage følgende anbefalinger i betragtning:
1. Benyt en evidensbaseret tilgang. Konklusionerne af virksomhedens risikovurdering
bør underbygges af verificerbar, pålidelig og ajourført dokumentation, som indhentes
gennem undersøgelser på stedet udført af et vurderingsteam på stedet.
2. Bevar pålideligheden og kvaliteten af virksomhedens vurdering af forhold og risici
for en forsyningskæde ved at sikre, at virksomhedens vurderingsansvarlige er
52

uafhængige i forhold til den vurderede aktivitet og uden interessekonflikter .
Virksomhedens vurderingsansvarlige skal forpligte sig til at aflægge retvisende og
nøjagtige rapporter, iagttage de højeste professionelle etiske standarder og udvise den
53

fornødne professionelle omhu .
3. Tilvejebring et passende kompetenceniveau ved at ansætte eksperter med viden og
erfaringer inden for så mange af følgende områder som muligt: de vurderede
operationelle sammenhænge (f.eks. sprogfærdigheder og kulturforståelse), substansen
af de konfliktrelaterede risici (f.eks. standarderne i bilag II, menneskerettighederne, den
humanitære folkeret, korruption, økonomisk kriminalitet, konflikter, parter, der finansierer
en konflikt, og gennemsigtighed), arten og formen af forsyningskæden for mineraler
(f.eks. tilvejebringelse af mineraler) og de standarder og procedurer, der er beskrevet i
disse retningslinjer.

B. Etabler et vurderingsteam på stedet (herefter "vurderingsteam") i
de konfliktramte områder og højrisikoområder for mineralers
oprindelse og transit med henblik på at generere og vedligeholde
oplysninger om leverandører og forholdene i forbindelse med
udvinding af mineraler, handel med disse samt håndtering og
eksport heraf. Virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden kan etablere et
sådant team i samarbejde med andre virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden,
som forsyner fra eller har aktiviteter i disse områder ("samarbejdende virksomheder").
1. Virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden, som etablerer et vurderingsteam, bør:

52 Artikel 4, ISO 19011:2002.
53 Artikel 4, ISO 19011:2002.
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a) sikre, at vurderingsteamet hører lokale og centrale myndigheder for at indhente
oplysninger med henblik på at styrke samarbejdet og muliggøre kommunikation med
offentlige institutioner, civilsamfundet og lokale leverandører
b) sikre, at vurderingsteamet regelmæssigt hører lokale civilsamfundsorganisationer
med lokal viden og ekspertise
c) etablere eller støtte etableringen af overvågningsnet i lokalsamfundet, som kan
forsyne vurderingsteamet med oplysninger
d) dele oplysninger, som vurderingsteamet indsamler og opbevarer gennem hele
forsyningskæden, fortrinsvis i et elektronisk system med internetadgang for
virksomheder i forsyningskæden og en institutionaliseret mekanisme, der indføres på
regionalt eller globalt plan med mandat til at indsamle og behandle oplysninger om
mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder.
2. Virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden, som opretter vurderingsteamet, bør
definere vurderingsteamets omfang og kapacitet til at udføre følgende:
a) indhente førstehåndsviden om de faktiske forhold for mineraludvinding, -handel, håndtering og -eksport. Dette omfatter:
i) Militariseringen af mineområder, transportruter og steder, hvor mineraler
handles.

Vurderingsteamet

bør

spore

militariseringen

af

mineområder,

transportruter og steder, hvor mineraler handles. Interaktive kort med angivelse af
placeringen af miner, væbnede grupper, handelsruter, vejspærringer og
54

flyvepladser kan være en ekstra informationskilde for virksomheder . Sporing af
militariseringen af mineområder, transportruter og steder, hvor mineraler handles,
omfatter en identifikation af de faktiske forhold, der fører til direkte eller indirekte
støtte

til

ikkestatslige

væbnede

grupper

og

offentlige

eller

private

sikkerhedsstyrker (som defineret i modellen for forsyningskædepolitik i bilag II).
ii) Grove krænkelser i forbindelse med udvinding af, transport af eller handel
med mineraler (som defineret i modellen for forsyningskædepolitik i bilag II),
der er begået af offentlige eller private sikkerhedsstyrker, ikkestatslige
væbnede grupper eller andre tredjeparter med aktiviteter i mineområder,
langs transportruter eller på steder, hvor mineraler handles.
b) Besvare specifikke spørgsmål eller anmodninger om afklaringer fra samarbejdende
virksomheder og give anbefalinger til virksomhedens risikovurdering og risikostyring.
Alle samarbejdende virksomheder kan stille spørgsmål til eller anmode om afklaring
55

fra vurderingsteamet på stedet vedrørende :
i) Dokumentation, der er genereret af sporingssystemet for leverandørkæden [trin
1(C)] og risikovurderingen [trin 2].

54 F.eks. DRC Map, US Department of State Map eller IPIS-kort.
55 Spørgsmål og afklaringer bør registreres og lagres i et informationssystem med henblik
på senere brug, overvågning og ajourføring, som de samarbejdende virksomheder har
adgang til.
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ii) Oplysninger om leverandører (mellemmænd og eksportører) i overensstemmelse
med "kend din kunde/leverandør"-protokoller, f.eks. de protokoller, der er
implementeret

gennem

overensstemmelsessystemer

til

bekæmpelse

af

56

hvidvaskning af penge .
c) Modtage og vurdere klager fra interesseparter på stedet og formidle disse til de
samarbejdende virksomheder.

B. 1. SPECIFIKKE HENSTILLINGER – Til lokale eksportører
1. Støtte vurderingsteamets lokale logistik og besvare anmodninger om assistance.
2. Lette

vurderingsteamets

adgang

til

alle

mellemmænd,

konsolidatorer

og

transportvirksomheder tidligere i forsyningskæden.
3. Give vurderingsteamet adgang til alle virksomhedens områder, herunder i nabolande
eller andre lande, hvor omladning eller ommærkning kan ske, samt regnskaber,
fortegnelser og andre dokumenter vedrørende tilvejebringelsespraksis, betalinger af
skatter, afgifter og royalties samt eksportdokumentation.
4. Give vurderingsteamet adgang til alle oplysninger, der er indsamlet og opbevaret som et
led i virksomhedens due diligence-praksis, herunder betalinger til ikkestatslige væbnede
grupper og offentlige eller private sikkerhedsstyrker.
5. Identificere relevante medarbejdere som kontaktpunkter for vurderingsteamet.

B.
2. SPECIFIKKE HENSTILLINGER – Til internationale
koncentratforhandlere og oparbejdningsvirksomheder for mineraler
1. Fremme vurderingsteamets adgang til alle grænseoverskridende transportvirksomheder
og give dem mulighed for at foretage uanmeldt kontrol af grænseoverskridende transport
af mineraler.
2. Give vurderingsteamet adgang til alle områder, der ejes af de internationale
koncentratforhandlere og oparbejdningsvirksomhederne for mineraler i nabolande eller
andre lande, hvor omladning eller ommærkning kan ske for mineraler fra konfliktramte
områder og højrisikoområder, eller hvor der er kendte eller sandsynlige lækager i
forsyningskæden.
3. Give vurderingsteamet adgang til regnskaber, fortegnelser og andre dokumenter
vedrørende tilvejebringelsespraksis, betalinger af skatter, afgifter og royalties samt
eksportdokumentation.
4. Give vurderingsteamet adgang til alle oplysninger, der er indsamlet og opbevaret som et
led i virksomhedens due diligence-praksis, herunder betalinger til ikkestatslige væbnede
grupper og offentlige eller private sikkerhedsstyrker.
5. Proaktivt forsyne vurderingsteamet med fortegnelser vedrørende mineraler fra andre

56 Se Financial Action Task Force, Guidance on the risk-based approach to combating
money laundering and terrorist financing, juni 2007, afsnit 3.10.
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steder med rødt flag for mineralers oprindelses- og transitsted.
6. Identificere relevante medarbejdere som kontaktpunkter for vurderingsteamet.

B. 3. SPECIFIKKE HENSTILLINGER – Til smelterier/forædlingsvirksomheder
1. Identificere relevante medarbejdere som kontaktpunkter for vurderingsteamet.
2. Give vurderingsteamet adgang til regnskaber, fortegnelser og andre dokumenter
vedrørende tilvejebringelsespraksis, betalinger af skatter, afgifter og royalties samt
eksportdokumentation.
3. Give vurderingsteamet adgang til alle oplysninger, der er indsamlet og opbevaret som et
led i virksomhedens due diligence-praksis.

C. ANBEFALEDE SPØRGSMÅL, SOM
VIRKSOMHEDSVURDERINGER: Disse

BØR

BESVARES

VED

spørgsmål vedrører almindelige

forhold, der er konstateret i forsyningskæden for tin, tantal, wolfram, deres malme og
mineralderivater, som giver anledning til risici.
1. Kend konteksten for det konfliktramte område og højrisikoområde for mineralers
oprindelse, transit og/eller eksport
a) Undersøg profiler for de konfliktramte områder og højrisikoområder for oprindelses-,
nabo- og transitlande (herunder potentielle transportruter og steder for udvinding,
handel, håndtering og eksport). Relevante oplysninger omfatter offentlige rapporter
(fra regeringer, internationale organisationer, NGO'er og medierne), kort, FNrapporter

og

FN's

Sikkerhedsråds

sanktioner,

branchelitteratur

vedrørende

mineraludvinding og virkningen heraf på konflikter, menneskerettighederne eller
miljøet i det potentielle oprindelsesland eller andre offentlige erklæringer (f.eks. fra
etiske pensionsfonde).
b) Findes der internationale enheder, som kan gribe ind og undersøge forholdene, f.eks.
FN's fredsbevarende enheder, som er baseret i eller i nærheden af området? Kan
disse systemer bruges til at identificere aktører i forsyningskæden? Findes der lokale
muligheder for at klage over tilstedeværelsen af væbnede grupper eller andre
elementer af konflikt? Findes der relevante nationale, regionale og/eller lokale
myndigheder, der kan træffe afgørelse om minespørgsmål, som kan håndtere
sådanne forhold?
2. Kend dine leverandører og forretningspartnere

42

a) Hvilke leverandører eller andre parter er involveret i finansieringen af, udvindingen af,
handelen med og transporten af mineralerne mellem udvindingsstedet og det sted,
hvor den virksomhed, som udfører due diligence, overtager ansvaret for mineralerne?
Identificer alle væsentlige aktører i forsyningskæden ved at indsamle oplysninger om
ejerskab (herunder egentligt ejerskab), virksomhedsstruktur, navne på medlemmer af
ledelsen, virksomhedens eller ledelsens ejerskabsinteresser i andre organisationer
og virksomhedens og ledelsens forretningsforbindelser, forbindelser til regeringen,
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politiske partier eller militæret (med fokus på mulige forhold til ikkestatslige væbnede
43

grupper eller offentlige eller private sikkerhedsstyrker) .
b) Hvilke tilvejebringelses- og due diligence-systemer har disse leverandører indført?
Hvilke forsyningskædepolitikker har leverandørerne vedtaget, og hvordan har de
integreret dem i deres forvaltningsprocedurer? Hvordan foretager de intern kontrol
med mineraler? Hvordan håndhæver de politikker og betingelser over for deres
leverandører?
3. Kend betingelserne for udvinding af mineraler i konfliktramte områder og
højrisikoområder
a) Hvad er den præcise oprindelse for mineralerne (de specifikke miner)?
b) Hvilken udvindingsmetode er der anvendt? Fastslå, om mineralerne er udvundet
gennem ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok eller minedrift i stor
målestok,

42. Se Financial Action Task Force, Guidance on the risk-based approach to combating
money laundering and terrorist financing, juni 2007, afsnit 3.10. Se trin 2.
43. Se kapitel VI i Guidelines on reputational due diligence, International Association of Oil
and Gas Producers (Report No. 356, 2004). Se også kapitel 5 "Knowing Clients and
Business Partners" of the OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in
Weak Governance Zones, 2006.,
og fastslå, hvis der er tale om ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok,
så vidt muligt, om mineralerne er udvundet af selvstændige minearbejdere, små
minekooperativer, sammenslutninger eller små virksomheder. Udpeg de skatter,
afgifter og royalties, der er betalt til offentlige institutioner, og de oplysninger, der er
fremlagt om disse betalinger.
c) Indebærer betingelserne for udvinding tilstedeværelse og inddragelse af ikkestatslige
væbnede grupper eller offentlige eller private sikkerhedsstyrker, herunder i
forbindelse med et eller flere af følgende forhold: direkte kontrol med minen eller
transportruterne omkring minen, beskatning eller opkrævning af mineraler fra
minearbejdere, egentligt ejerskab eller andre ejerskabsinteresser i mineområdet eller
mineralrettighederne tilhørende ikkestatslige væbnede grupper eller offentlige eller
private sikkerhedsstyrker og/eller deres familier og/eller associerede, engagement i
minedrift som sekundær indtægt ("off duty") eller tilvejebringelse af sikkerhed betalt af
minearbejdere eller via skatter på produktionen. Er disse væbnede grupper eller
militære enheder involveret i konflikten, eller har de nogen interesse i konflikten? Har
nogen

af

dem

tidligere

været

involveret

i

udbredte

krænkelser

af

menneskerettighederne eller andre forbrydelser?
d) Hvad er udvindingsbetingelserne? Fastslå navnlig, om der forekommer i) nogen form
for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling, der udøves
med henblik på udvinding af mineraler, ii) enhver form for tvangsarbejde, dvs. arbejde
eller tjeneste, der kræves af en person med trusler om straf, og som personen ikke
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udfører af egen fri vilje, iii) de værste former for børnearbejde med henblik på
udvinding af mineraler, iv) andre grove krænkelser af menneskerettighederne og
misbrug som f.eks. omfattende seksuel vold i mineområder eller under udvinding af
mineraler, eller v) krigsforbrydelser eller andre alvorlige krænkelser af den
humanitære folkeret, forbrydelser mod menneskeheden eller folkedrab.
4. Kend betingelserne for transport, af håndtering af og handel med mineraler i
konfliktramte områder og højrisikoområder
a) Befandt køberne længere fremme i forsyningskæden sig ved mineområdet eller et
andet sted? Blev mineraler fra forskellige minebedrifter håndteret og forarbejdet
særskilt og holdt adskilt, da de blev solgt længere fremme i forsyningskæden? Hvis
ikke, på hvilket punkt blev mineralerne forarbejdet, konsolideret og blandet, da de
blev solgt længere fremme i forsyningskæden?
b) Hvilke mellemmænd håndterede mineralerne? Fastslå, om det er rapporteret, at
nogen af disse mellemmænd har udvundet eller handlet med mineraler i samarbejde
med ikkestatslige væbnede grupper, eller er under mistanke herfor.
c) I hvilket omfang er offentlige eller private sikkerhedsstyrker eller ikkestatslige
væbnede grupper, hvis nogen, direkte eller indirekte involveret i handelen med,
transporten af eller beskatningen af mineraler? Opnår de offentlige eller private
sikkerhedsstyrker eller ikkestatslige væbnede grupper på nogen måde gavn af
handelen med, transporten af eller beskatningen af mineraler, som udføres af andre
parter, herunder gennem tilknytning til mellemmænd eller eksportører?
d) I hvilket omfang er offentlige eller private sikkerhedsstyrker eller ikkestatslige
væbnede grupper til stede langs handels- og transportruter? Forekommer der
krænkelser af menneskerettighederne under handelen med, transporten af eller
beskatningen af mineraler? Er der f.eks. bevis for anvendelse af tvangsarbejde,
afpresning eller tvang? Anvendes der børnearbejde? Fastslå navnlig, om der
forekommer i) nogen form for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende
behandling, der udøves med henblik på mineraltransport eller handel, ii) nogen form
for tvangsarbejde til at udvinde, transportere, handle med eller sælge mineraler, iii)
de værste former for børnearbejde med henblik på mineraltransport eller handel, iv)
andre grove krænkelser af menneskerettighederne og misbrug som f.eks. omfattende
seksuel vold i mineområder eller under mineraltransport eller handel, eller v)
krigsforbrydelser eller andre alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret,
forbrydelser mod menneskeheden eller folkedrab med henblik på mineraltransport
eller -handel.
e) Hvilke oplysninger kan der lægges til grund for at verificere handelen længere
fremme i forsyningskæden, f.eks. autentiske dokumenter, transportruter, licensaftaler,
grænseoverskridende transport, og tilstedeværelsen af væbnede grupper og/eller
offentlige eller private sikkerhedsstyrker?
5. Kend betingelserne for eksport af mineraler fra konfliktramte områder og
højrisikoområder
a) Hvilket var eksportstedet, og er der rapporteret eller har der været mistanke om
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betaling af smørepenge eller anden bestikkelse på eksportsteder med henblik på at
skjule eller give vildledende oplysninger om mineralernes oprindelse? Hvilke
dokumenter ledsagede mineraleksporten, og er der rapporteret eller har der været
mistanke

om

falsk

dokumentation

eller

unøjagtige

angivelser

(vedrørende

mineraltype, -kvalitet, -oprindelse, -vægt osv.)? Hvilke skatter, afgifter eller andre
gebyrer blev der betalt af eksport, og er der rapporteret eller har der været mistanke
om for lav angivelse?
b) Hvordan blev transporten af eksporten koordineret, og hvordan blev den udført?
Hvem er transportvirksomhederne, og har de ifølge rapporter deltaget i eller været
under mistanke for korruption (smørepenge, bestikkelse, for lave angivelser osv.)?
Hvordan blev eksporten finansieret og forsikret?
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Indledning og anvendelsesområde
Dette tillæg om guld udgør en integrerende del af OECD's due diligence-retningslinjer
for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder.
Retningslinjernes indledning og bilag I (Femtrinsramme for risikobaseret due diligence i
forsyningskæden for mineraler ), bilag II (Model for forsyningskædepolitik for en ansvarlig
global forsyningskæde for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder) og
bilag III (Foreslåede foranstaltninger til afbødning af risici og indikatorer for måling af
forbedringer) finder også anvendelse på tillægget om guld. I dette tillæg omfatter udtrykket
"retningslinjer" derfor både dette tillæg om guld og OECD's due diligence-retningslinjer for
ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder.
I dette tillæg gives der specifikke retningslinjer for due diligence i forsyningskæden for
guld fra konfliktramte områder eller højrisikoområder opstillet efter de forskellige positioner i
forsyningskæden for guld. Der skelnes mellem rollerne for og de tilsvarende due diligencehenstillinger til virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden og virksomheder længere
fremme i forsyningskæden (se Definitioner), og der gives efter behov specifikke
henstillinger til de specifikke aktører inden for disse to brede kategorier. Virksomheder, der
er omfattet af disse kategorier, bør udføre due diligence, uanset om de ejer, leaser eller
låner guldet.
Retningslinjerne omhandler navnlig de skridt, som virksomheder bør tage for at
undgå at bidrage til konflikt og grove krænkelser af menneskerettighederne i
forsyningskæden for guld, der potentielt er tilvejebragt fra konfliktramte områder og
højrisikoområder. Dette tillæg omfatter due diligence-foranstaltninger, der skal træffes i
forbindelse med genanvendt/skrottet eller tidligere forædlet guld ("genanvendeligt guld"),
for så vidt som genanvendt materiale bruges til at hvidvaske guld, der er udvundet i
konfliktramte

områder

og

højrisikoområder,

for

at

skjule

dets

oprindelse.

For

guldinvesteringsprodukter (ingots, barrer, mønter og støv i forseglede beholdere), der
opbevares af bullionbanker, centralbanker, børser og forædlingsvirksomheder med en
57

"verificerbar dato" , der ligger før den 1. januar 2012, skal der ikke fremlægges oplysninger
om oprindelse ("grandfathered" beholdninger). For guld investeringsprodukter skal der
imidlertid udføres "kend din modpart"-due diligence (KYC – Know Your Counterparty) for at
sikre, at handelen med grandfathered beholdninger ikke sker i strid med internationale
sanktioner eller ikke muliggør hvidvaskning af penge, der hidrører fra eller er forbundet
med salget af guldreserver i konfliktramte områder og højrisikoområder.
For at afgøre, om dette tillæg finder anvendelse, bør alle virksomheder i
57 "Verificerbar dato" er en dato, som kan verificeres ved kontrol af fysiske
datomærkninger på produkter eller af lageropgørelser. Se Definitioner.
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forsyningskæden

for

guld

gennemføre

trin

1

(Etablere

stærke

virksomhedsforvaltningssystemer) og begynde på trin 2 (Identificere og vurdere risici i
forsyningskæden) for at fastslå, om de faktisk eller potentielt tilvejebringer guld fra
konfliktramte områder og højrisikoområder. Resten af trinnene i dette tillæg finder da kun
anvendelse på virksomheder, som tilvejebringer guld fra konfliktramte områder og
højrisikoområder, og aktører i forsyningskæden for guld, som opererer i et konfliktramt
område eller et højrisikoområde.
Ud over at opstille principperne, standarderne og procedurerne for individuelle
virksomheders due diligence gives der i retningslinjerne og dette tillæg desuden
henstillinger til de due diligence-principper, standarder og procedurer, som nye
brancheinitiativer vedrørende forsyningskæden bør opfylde med henblik på at udvikle
konfliktfølsomme og ansvarlige tilvejebringelsespraksisser. Udviklingen af omfattende
certificeringsordninger, f.eks. certificeringsordningen og -værktøjerne vedtaget af ICGLR,
eller andre branche- eller multistakeholderinitiativer vedrørende verifikation af procedurer
for konfliktfri tilvejebringelse af guld i overensstemmelse med de standarder og procedurer,
der er anført i disse retningslinjer, kan give troværdig vished for, at en forsyningskæde ikke
58

bidrager til konflikt eller grove krænkelser af menneskerettighederne .
I disse retningslinjer anerkendes det, at due diligence i konfliktramte områder og
højrisikoområder er forbundet med praktiske udfordringer. Der skal udvises fleksibilitet i
anvendelsen af due diligence. Karakteren og omfanget af den passende due diligence
afhænger af de konkrete forhold og påvirkes af faktorer som f.eks. virksomhedens
størrelse, aktivitetsstedet, situationen i et bestemt land, sektoren og karakteren af de
involverede produkter eller tjenesteydelser. Disse udfordringer kan imødegås på en lang
række måder, herunder bl.a.:
•

samarbejde på tværs af sektoren for at opbygge kapacitet til at udvise due diligence

•

deling af omkostninger til specifikke due diligence-opgaver inden for sektoren

•

deltagelse i aktiviteter vedrørende ansvarlig forsyningskædestyring

59

58 Se definitionen af at bidrage til konflikt i bilag II i OECD's retningslinjer.
59 F.eks. såfremt de er i overensstemmelse med OECD Guidance: Conflict-Free Smelterprogrammet udviklet af Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) og Global eSustainability-initiativet (GeSI), Conflict Free Gold Standard, World Gold Council
(2012), Responsible Gold Guidance, London Bullion Market Association (2012), og
Chain-of-Custody Certification, Responsible Jewellery Council (2012), Fairtrade and
Fairmined Standard for Gold from Artisanal and Small- Scale Mining, Alliance of
Responsible Mining/Fairtrade Labelling Organizations International (2010).
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• koordinering mellem branchemedlemmer med fælles leverandører
• samarbejde mellem virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden og virksomheder
længere fremme i forsyningskæden
• opbygning

af

partnerskaber

med

internationale

organisationer

og

civilsamfundsorganisationer
• integration af modellen for forsyningskædepolitik (bilag II) og specifikke due diligencehenstillinger, der er anført i disse retningslinjer, i eksisterende politikker og
forvaltningssystemer, virksomhedens due diligence-praksis, f.eks. indkøbsprocedurer,
integritet og kendskab til kundernes due diligence-foranstaltninger og bæredygtighed,
virksomhedernes sociale ansvar eller anden årlig rapportering.
I retningslinjerne anerkendes det navnlig, at due diligence vedrørende ikkeindustriel
minedrift og minedrift i mindre målestok af guld i konfliktramte områder og højrisikoområder
giver en række udfordringer. Ikkeindustrielle og små guldproducenter, f.eks. individuelle
minearbejdere, uformelle arbejdsgrupper eller lokalsamfund, forventes ikke at udføre due
diligence som anbefalet i disse retningslinjer, men de opfordres til at deltage i deres
kunders due diligence-procedurer og etablere sig, så de i fremtiden kan udføre due
diligence. Kun ikkeindustrielle og små virksomheder forventes at udføre due diligence (se
Definitioner). I appendikset er der anført foreslåede foranstaltninger til forebyggelse af
potentielt skadelige sociale og miljømæssige indvirkninger på sårbare grupper

60

i

konfliktramte områder og højrisikoområder, herunder legitime ikkeindustrielle og små
minebedrifter.
Som følge af de meget komplekse driftsmiljøer i konfliktramte områder og
højrisikoområder, hvor forholdene hurtigt kan udvikle sig og forværres, opfattes due
diligence som en løbende, proaktiv og reaktiv proces, hvorigennem virksomheder træffer
rimelige foranstaltninger og i god tro udvise passende omhu med henblik på at identificere
og reagere over for risici for at bidrage til konflikt og grove krænkelser i overensstemmelse
med disse retningslinjer, særligt bilag II. Disse retningslinjer fremmer progressive
forbedringer af due diligence-praksis gennem konstruktiv dialog med leverandører.
Virksomheder opfordres til at integrere disse retningslinjer i deres bredere politikker og
praksis for ansvarlig forretningsskik og opfordres til at oplyse forbrugerne og offentligheden
om, at de implementerer disse retningslinjer. Virksomhederne kan bruge disse retningslinjer
til at træffe rimelige beslutninger med hensyn til den ansvarlige konfliktfølsomme karakter af
deres produkter.

60 Se OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011), Commentary on Chapter IV
Human Rights, afsnit 40: "[...] foretagender bør respektere menneskerettighederne for
personer, der tilhører specifikke grupper eller befolkninger, som kræver særlig
bevågenhed, hvis deres aktiviteter kan påvirke deres menneskerettigheder negativt. I
denne forbindelse indeholder FN's instrumenter yderligere bestemmelser om
rettighederne for oprindelige folk, personer, der tilhører nationale eller etniske, religiøse
eller sproglige mindretal, kvinder, børn, handicappede og migrerende arbejdstagere og
deres familier".
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Disse retningslinjer er baseret på og er i overensstemmelse med principperne og
standarderne i "OECD Guidelines for Multinational Enterprises" og "OECD Risk Awareness
Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones". De indeholder henstillinger,
som regeringerne i fællesskab har rettet til virksomheder, som arbejder med eller
tilvejebringer mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder, og gode råd om
principper og due diligence-processer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra
konfliktramte områder og højrisikoområder, som er i overensstemmelse med gældende
lovgivning og relevante internationalt anerkendte standarder. Disse retningslinjer erstatter
eller tilsidesætter således ikke nationale love og bestemmelser, herunder vedrørende
61

minedrift .

Definitioner
Ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok – formel eller uformel minedrift
med fortrinsvis enkle former for efterforskning, udvinding, forarbejdning og transport.
Ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok er sædvanligvis mindre
kapitalintensiv og bruger arbejdskraftintensiv teknologi. Ikkeindustriel minedrift og minedrift
i mindre målestok kan omfatte mænd og kvinder, der arbejder selvstændigt, eller som
arbejder i familiegrupper, i partnerskaber eller som medlemmer af kooperativer eller andre
former for juridiske sammenslutninger og foretagender, der involverer hundredvis eller
endda tusindvis af minearbejdere. Det er f.eks. almindeligt, at arbejdsgrupper på 4-10
personer, nogle gange i familier, deler opgaver på et mineraludvindingssted (f.eks.
udgravning af en tunnel). På organisationsplan er det almindeligt, at grupper på 30-300
minearbejdere i fællesskab udgraver en aflejring (f.eks. i forskellige tunneller) og nogle
62

gange deler forarbejdningsanlæg .
Ikkeindustrielle og små minebedrifter – ikkeindustrielle og små enheder, der er
tilstrækkeligt etablerede og strukturerede til at imødekomme disse retningslinjer. Ifølge
appendikset opfordres alle ikkeindustrielle og små minebedrifter til formelt at etablere sig
formelt i denne retning.
Bullion – det generiske udtryk for forædlet guld i barrer eller ingots.
Bullionbank

–

en

bank

(herunder

detailbanker,

kommercielle

banker

og

investeringsbanker) eller et finansieringsinstitut som f.eks. et handelshus, der gennemføre
finansielle transaktioner i forædlet guld.
Leverandørkæde – en fortegnelse over den række af økonomiske operatører, som er
i besiddelse af mineralerne, efterhånden som de bevæger sig gennem forsyningskæden.
Konfliktramte områder og højrisikoområder – områder, der er kendetegnet ved
tilstedeværelse af væbnet konflikt, omfattende vold, herunder vold begået af kriminelle
netværk, eller andre risici for alvorlig og omfattende overlast på personer. Væbnede

61 Se kapitel I, afsnit 2, OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011).
62 Se Felix Hruschka og Cristina Echavarría, Rock-Solid Chances for Responsible
Artisanal Mining, Alliance for Responsible Mining Series on Responsible ASM
No. 3, 2011.
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konflikter kan antage forskellige former, f.eks. en konflikt af international eller ikkeinternational karakter, som omfatter to eller flere stater, eller løsrivelseskrige, opstand,
borgerkrig osv. Højrisikoområder er områder, hvor der er en høj risiko for konflikt eller
udbredte eller grove krænkelser som defineret i retningslinjernes bilag II, afsnit 1. Sådanne
områder er ofte kendetegnet ved politisk ustabilitet eller undertrykkelse, institutionel
svaghed, usikkerhed, sammenbrudt civilinfrastruktur, omfattende vold og krænkelser af den
nationale ret eller folkeretten.
"Direkte eller indirekte støtte" til ikkestatslige væbnede grupper eller offentlige eller
private sikkerhedsstyrker gennem udvinding af, transport af, handel med, håndtering af eller
eksport af mineraler omfatter bl.a. indkøb af mineraler fra, betalinger til eller anden form for
levering af logistisk bistand eller udstyr til ikkestatslige væbnede grupper og deres
63

affilierede, som :
i)

ulovligt kontrollerer mineområder eller på anden måde kontrollerer transportruter,
64

steder, hvor guld handles, og aktører tidligere i forsyningskæden og/eller
ii)

65

ulovligt beskatte eller opkræve penge eller guld ved adgangssteder til mineområder,
langs transportruter eller på steder, hvor guld handles og/eller

iii)

ulovligt beskatte eller afpresse mellemmænd, eksportvirksomheder eller internationale
handlende.
Due diligence – Due diligence er en løbende, proaktiv og reaktiv proces, hvorigennem

virksomheder kan identificere, forebygge, afbøde og redegøre for den måde, hvorpå de
imødegår deres faktiske eller potentielle negative virkninger som en integrerende del af
deres beslutnings- og risikostyringssystemer. Due diligence kan hjælpe virksomheder med
at sikre, at de overholder principperne.

GULDKILDER
I disse retningslinjer henvises der til tre mulige kilder til guld og guldholdige materialer,
for hvilke der anbefales forskellige due diligence-procedurer:
1) UDVUNDET GULD – Guld, der kommer fra miner (minedrift i mellemstor eller stor
målestok eller ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok) og aldrig tidligere er
blevet forædlet. Oprindelsen af udvundet guld er den mine, hvor det blev udvundet.
63 "Affilierede" omfatter forhandlere, konsolidatorer, mellemmænd og andre i
forsyningskæden, som samarbejder direkte med væbnede grupper for at fremme
udvindingen af, handelen med eller håndteringen af guld.
64 Ved "kontrol" med mineområder, transportruter, steder, hvor guld handles, og aktører
tidligere i forsyningskæden forstås i) tilsyn med udvinding, herunder ved at give adgang
til mineområder og/eller koordinere videresalget til mellemmænd, eksportvirksomheder
eller internationale handelsvirksomheder, ii) anvendelse af enhver form for
tvangsarbejde til at udvinde, transportere, handle med eller sælge guld eller iii)
varetagelse af en funktion som direktør eller ejer eller indehaver af andre
ejerskabsinteresser i virksomheder tidligere i forsyningskæden eller miner.
65 Ved "opkræve" fra mineområder, langs transportruter eller på steder, hvor guld handles,
eller af virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden forstås under trussel om vold
eller anden straf at kræve pengebeløb eller guld, som personen ikke frivilligt har tilbudt,
ofte til gengæld for at få adgang til at udnytte mineområdet, adgang til transportruter
eller til at transportere, købe eller sælge guld.
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Underkategorier af udvundet guld, inden det forældes, er:
• Alluvialguld – Nyudvundet guld, som er hentet fra sand- og grusaflejringer, oftest i eller i
nærheden af vandløb, typisk som meget små, men synlige guldstykker. Alluvialguld er
oftest i form af "støv", lejlighedsvis som klumper, som allerede er koncentreret i form, let
kan transporteres og let kan smeltes og/eller delvist forældes til små ingots (med en
renhed på normalt 85-92 %). Alluvialguld i alle disse former kræver forædling, inden det
anvendes som bullion eller til smykker, men kan sædvanligvis forældes direkte uden
yderligere koncentration eller forarbejdning.
• Guldmalm – Sten eller grus, der indeholder en økonomisk værdifuld koncentration af
guld. Denne koncentration kan være af meget lille vægt, f.eks. 1 g guld pr. ton malm, og
kan alligevel udvindes økonomisk ved minedrift i mellemstor eller stor målestok.
Guldmalm transporteres som følge af dets omfang og vægt sædvanligvis ikke langt fra
minen til forarbejdning.
• Guldkoncentrat – Et mellemprodukt, der fremstilles ved at forarbejde guldmalm til en
højere koncentration, som kræver yderligere mellemforarbejdning for at producere doré.
Guldkoncentrat transporteres oftest til et nærliggende guldsmelteri for at producere doré.
• Gulddoré – En barre af nyudvundet guldmetallegering, som generelt kommer fra
omfattende forarbejdning af malme og smeltning ved mellemstore og store miner til en
høj koncentration (med en renhed på sædvanligvis 85-90 %). Udvundet guld i denne
form

er

ikke

af

kommerciel

kvalitet

og

skal

derfor

transporteres

til

en

forædlingsvirksomhed for at blive direkte forædlet uden yderligere mellemforarbejdning.
• Minebiprodukt – Guld, der er fremkommet ved anden metaludvinding, f.eks. af
kobbersulfidmalm, hvor guld kan være en bestanddel, der kun er til stede som spor. Når
guld er et biprodukt, forarbejdes og forældes først det andet vigtigere metal, og derefter
udledes og forædles guldet fra reststoffet af det første metal, f.eks. som elektrolytisk
kobbercelleslam.
• Guld fra minedrift i mellemstor eller stor målestok– Guld, der hidrører fra minedrift i
mellemstor eller stor målestok (se definitionen af minedrift i mellemstor eller stor
målestok).
• Guld fra ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok– Guld, der hidrører
fra ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok (se definitionen af ikkeindustriel
minedrift og minedrift i mindre målestok).

GULDKILDER (fortsat)
2) GENANVENDELIGT GULD – Guld, der tidligere er blevet forædlet, f.eks. genvundet
slutbruger- eller forbrugsafsluttet guld, investeringsguld og guldholdige produkter, og skrot og
affaldsmetaller og materialer fra forædling og fremstilling af produkter, som returneres til en
forædlingsvirksomhed

eller

en

anden

mellemforarbejdningsvirksomhed

tidligere

i

forsyningskæden for at påbegynde en ny livscyklus som "genanvendt guld". Oprindelsen af
genanvendeligt guld anses for at være det punkt i forsyningskæden for guld, hvor guldet
returneres til forædlingsvirksomheden eller en anden mellemforarbejdningsvirksomhed eller
genanvendelsesvirksomhed tidligere i forsyningskæden. Underkategorier af genanvendeligt
guld er:
•

uforarbejdet genanvendeligt guld – genanvendeligt guld, der stadig er i dets oprindelige
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form og/eller produktionsskrot, inden det er blevet returneret til forarbejdning og forædling
(f.eks. bullionbarrer, smykker, ornamenter, mønter, gevind osv.)
•

smeltet genanvendeligt guld – genanvendeligt guld, der er blevet smeltet som den første
genanvendelsesproces og støbt til grove barrer eller en anden form med udefinerede
dimensioner og varierende finhed

•

industrielt biprodukt – et materiale, der er produceret under forarbejdning af et andet
materiale, som ikke er det primære tilsigtede produkt, men et særskilt nyttigt materiale. Ved
guldforædling skabes der f.eks. ofte biprodukter af lav værdi, f.eks. støv fra ovngas, brugte
digler og gulvaffejninger.
3) GRANDFATHERED BEHOLDNINGER – For guldinvesteringsprodukter (ingots, barrer,

mønter og støv i forseglede beholdere), der opbevares af bullionbanker, centralbanker, børser
og forædlingsvirksomheder med en verificerbar dato, der ligger før den 1. januar 2012, skal der
ikke fremlægges oplysninger om oprindelse. Dette omfatter beholdninger, som en tredjepart
opbevarer på vegne af de angivne enheder.
•

Verificerbar dato: En dato, som kan verificeres ved kontrol af fysiske datomærkninger på
produkter eller af lageropgørelser.
Blandet guld – guld fra flere kilder (f.eks. både udvundet guld og genanvendeligt guld). Der

bør udføres due diligence i forbindelse med disse kilder til blandet guld i overensstemmelse
med henstillingerne i dette tillæg, folkeretten og national lovgivning, herunder vedrørende
ulovlig handel med mineraler og FN's sanktioner.

Good Delivery – En standard for fysiske specifikationer for forædlet guld and
guldforædlingsvirksomheders kapacitet, der accepteres på en børs eller et over the countermarked ("OTC") (f.eks. London Good Delivery).
Brancheprogram – I disse retningslinjer forstås ved dette udtryk et initiativ eller
program, der er oprettet eller forvaltet af en brancheorganisation eller et lignende
brancheinitiativ, der har til formål at støtte og fremme nogle af eller alle henstillingerne i disse
retningslinjer. Et brancheprogram kan være en del af organisationens mere generelle
aktiviteter, der omfatter andre mål. Ved alle henvisninger i disse retningslinjer til relevante
aktiviteter og/eller initiativer under et brancheprogram antages det, at sådanne aktiviteter er i
overensstemmelse med disse retningslinjer.
Institutionaliseret mekanisme – I disse retningslinjer forstås ved dette udtryk en
organisation, der er oprettet af og består af repræsentanter for regeringer, brancher og
civilsamfundet med mandat til at støtte og fremme nogle af eller alle henstillingerne i disse
retningslinjer. Ved alle henvisninger i disse retningslinjer til relevante aktiviteter og/eller
initiativer under en institutionaliseret mekanisme antages det, at sådanne aktiviteter er i
overensstemmelse med disse retningslinjer.
Legitim ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok: Det er vanskeligt at
definere legitimiteten af ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok, fordi dette
begreb omfatter en række situationsspecifikke faktorer (se appendiks). I disse retningslinjer
forstås ved legitim bl.a. ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok, som er i
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overensstemmelse med gældende lovgivning . Hvis den gældende retlige ramme ikke
håndhæves, eller hvis en sådan ramme ikke forefindes, skal vurderingen af legitimiteten af
ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok tage højde for ikkeindustrielle og små
minebedrifters indsats i god tro for at operere inden for den gældende retlige ramme (hvis den
forefindes) og deres udnyttelse af muligheder for formalisering, hvis de opstår (idet det
erindres, at ikkeindustrielle og små minebedrifter i de fleste tilfælde har meget begrænset eller
ingen kapacitet, teknisk kompetence eller finansielle ressourcer til dette). I begge tilfælde kan
ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok ikke anses for legitim, hvis den bidrager
til konflikt og grove krænkelser i forbindelse med udvinding af, transport af eller handel med
mineraler som defineret i bilag II til retningslinjerne.
Forvaltningssystem – forvaltningsprocedurer og -dokumentation, der samlet etablerer en
systematisk ramme for at sikre, at opgaverne udføres korrekt, konsekvent og effektivt med
henblik på at nå de ønskede resultater, og som sikrer købende forbedring af resultaterne.
Minedrift i mellemstor eller stor målestok – i disse retningslinjer henviser dette udtryk til
guldudvinding, der ikke anses for ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok.
Genanvendelsesvirksomhed

–

en

person

eller

enhed,

der

ikke

er

en

forædlingsvirksomhed som defineret nedenfor, som indsamler, konsoliderer og/eller
forarbejder genanvendeligt/skrottet guld, f.eks. udtagning af prøver og prøvning, inden
forædling for at påbegynde en ny livscyklus.
Forædlingsvirksomhed – en person eller enhed, der forædler guld til en kommerciel
markedskvalitet ved at fjerne andre stoffer fra doré, alluvialguld, genanvendeligt/skrottet guld
eller andre guldholdige materialer.
Leverandører – en person eller organisation, der anses for at være deltager i
forsyningskæden for tilvejebringelse af guld og guldholdige materialer.
Forsyningskæde – det system af aktiviteter, organisationer, aktører, teknologi,
information, ressourcer og tjenesteydelser, som er involveret i at flytte guldet fra kilden til
forbrugerne.
Tidligere i forsyningskæden og virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden –
forsyningskæden for guld fra minen til forædlingsvirksomhederne. "Virksomheder i
begyndelsen af forsyningskæden" omfatter minebedrifter (ikkeindustrielle og små
11

virksomheder samt mellemstore og store guldmineselskaber) , lokale guldforhandlere
eller eksportører fra guldets oprindelsesland, transportvirksomheder, internationale
forhandlere af udvundet/genanvendeligt guld og forædlingsvirksomheder. Ikkeindustrielle
og små guldproducenter, f.eks. individuelle minearbejdere, uformelle arbejdsgrupper eller
lokalsamfund, anses ikke for virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden med
henblik på due diligence som anbefalet i disse retningslinjer, men de opfordres til at
deltage i deres kunders due diligence-procedurer og etablere sig, så de i fremtiden kan

66 Se Vision for Responsible Artisanal and Small-scale Mining in Alliance for Responsible
Mining (Echavarria, C. et. al. Eds.), (2008) The Golden Vein - A guide to responsible
artisanal and small-scale mining. ARM Series on Responsible ASM No. 1. Medellin.
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udføre due diligence.
Længere

fremme

i

forsyningskæden

og

virksomheder

længere

fremme

i

forsyningskæden – guldforsyningskæden fra forædlingsvirksomheder til detailhandlere.
"Virksomheder længere fremme i forsyningskæden" omfatter forhandlere af forædlet guld
og guldmarkedet, bullionbanker og børser eller andre enheder, som selv opbevarer guld,
smykker, producenter og detailhandlere samt andre virksomheder, som bruger guld i
fremstillingen af produkter (f.eks. producenter og detailforhandlere af elektronik eller
medicinske anordninger).
Due diligence i forsyningskæden: Med hensyn til due diligence i forsyningskæden for
ansvarlig tilvejebringelse af mineraler omfatter risikobaseret due diligence de foranstaltninger,
som virksomheder bør træffe for at identificere, forebygge og afbøde faktiske og potentielle
negative virkninger og sikre, at de respekterer menneskerettighederne og ikke bidrager til
6768

konflikt

69

gennem deres aktiviteter i forsyningskæden .

67 For
at
undgå
enhver
tvivl
omfatter
disse
retningslinjer
minebedrifter,
forarbejdningsvirksomheder og forædlingsvirksomheder, som kan være ejet eller på anden
måde kontrolleret eller ledet af regeringer eller andre statslige enheder.
68 Som defineret i bilag II til OECD's due diligence-retningslinjer.
69 OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD, 2011), OECD Risk Awareness
Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, (OECD, 2006), Guiding
Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect,
Respect and Remedy" Framework, 21. marts 2011 (A/HRC/17/31).
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!
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Smykker
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(f.eks. elektronik og
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Risiko for direkte eller indirekte støtte til ikkestatslige væbnede
grupper eller offentlige/private sikkerhedsstyrker gennem
guldudvinding, -transport, -handel, -håndtering eller -eksport.
Risiko for alvorlige krænkelser i forbindelse med guldudvinding, transport eller -handel.
Risiko ved engagement af offentlige/private sikkerhedsstyrker.

Risiko for ikke-eksisterende eller utilstrækkelig due diligence for en
ansvarlig forsyningskæde for mineraler fra konfliktramte områder og
højrisikoområder (som anbefalet i disse retningslinjer).

!

-

=
-

Risiko for bestikkelse for at skjule eller tilsløre oprindelsen af guld
eller give vildledende oplysninger om skatter, afgifter og royalties
til regeringer i forbindelse med guldudvinding, -transport, -handel,
-håndtering eller -eksport.
Risiko for vildledende oplysninger om guld, transportruter,
leverandørkæde og forholdene ved guldudvinding, -transport, handel, -håndtering og -eksport.

= Flow for guld

=

Flow for
genanvendeligt guld
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Figur 2. Risici i forsyningskæden for guld fra konfliktramte områder og højrisikoområder
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TRIN 1: ETABLERE STÆRKE
VIRKSOMHEDSFORVALTNINGSSYSTEMER
FORMÅL: At sikre, at de eksisterende due diligence- og forvaltningssystemer, der
anvendes af virksomheder i forsyningskæden for guld, sikrer effektiv due diligence.

AFSNIT I – GENERELLE HENSTILLINGER TIL ALLE VIRKSOMHEDER I
FORSYNINGSKÆDEN FOR GULD
A. Vedtage og forpligte sig til en forsyningskædepolitik for
identifikation og styring af risici forbundet med guld med
potentiel
oprindelse
i
konfliktramte
områder
og
højrisikoområder. Denne politik bør for alle virksomheder i forsyningskæden
omfatte:
1. En forpligtelse, der fastsætter fælles principper og standarder for ansvarlige
forsyningskæder for guld fra konfliktramte områder og højrisikoområder, i forhold til
hvilke virksomheden vurderer sig selv, leverandørernes aktiviteter og forbindelser.
Denne politik bør være i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat i modellen
for forsyningskædepolitik i bilag II til retningslinjerne.
2. En klar og sammenhængende forvaltningsproces med henblik på at sikre effektiv
risikostyring. Virksomheden bør forpligte sig til at gennemføre de due diligenceprocedurer og henstillinger, der er anført for de forskellige niveauer i dette tillæg.

B. Organisere deres interne forvaltningssystem således, at det
understøtter due diligence i forsyningskæden. Virksomheder i
forsyningskæden bør:
1. tildele beføjelser og ansvar til ledende medarbejdere med den nødvendige kompetence,
viden og erfaring til at føre tilsyn med due diligence-procedurerne for forsyningskæden
2. sikre, at de nødvendige ressourcer er til rådighed til at kunne støtte gennemførelsen og
overvågningen af disse procedurer
3. indføre en organisationsstruktur og kommunikationsprocedurer, der vil sikre, at kritiske
oplysninger, herunder virksomhedspolitikken, formidles til relevante medarbejdere og
leverandører. Uddannelse bør tilbydes, og virksomheder kan overveje at benytte
uddannelsesmoduler

udviklet

af

brancheprogrammer

eller

institutionaliserede

mekanismer
4. sikre intern ansvarlighed med hensyn til implementeringen af due diligence-procedurerne
for forsyningskæden.

C. Etablere et system for gennemsigtighed, informationsindsamling
og kontrol med forsyningskæden for guld.
1. Der etableres intern dokumentation af og fortegnelser vedrørende procedurerne for,
resultaterne af og de beslutninger, der er truffet i medfør af due diligence i
forsyningskæden. Dette omfatter trin 1-due diligence og yderligere due diligence, der
udføres for forsyningskæder for guld fra konfliktramte områder og højrisikoområder (trin
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2-5).
2. Vedligeholdelse af intern dokumentation vedrørende opgørelser og transaktioner, som
kan hentes og anvendes til med tilbagevirkende kraft at identificere guldinput og -output
og/eller understøtte et leverandørkædesystem (se trin 3(B)). Dette bør bl.a. omfatte:
a) oplysninger om formen, typen og den fysiske beskrivelse af guld og guldholdige
materialer, f.eks. guldmalm, guldkoncentrat, gulddoré, alluvialguld, genanvendeligt
guld, guldbullion, input og/eller produkter til smykkeproduktion, elektroniske
komponenter og opløsninger til guldbelægning osv. (se afsnittet "Definitioner" i dette
tillæg)
b) oplysninger fra leverandøren vedrørende vægten og kvaliteten af guld og guldholdige
inputmaterialer og bestemmelser af vægten og kvaliteten af guldinput og -output
c) oplysninger om leverandøren, herunder "kend din modpart" due diligenceoplysninger i overensstemmelse med de 40 henstillinger fra Financial Action Task
Force (FATF)

70

d) unikke referencenumre for hvert input og output
e) datoer for køb og salg af input og output.
3. Foretage og modtage betaling for guld gennem officielle bankkanaler, for så vidt de med
rimelighed er tilgængelige. Så vidt muligt undgås kontantkøb, og det sikres at alle
uundgåelige kontantkøb underbygges af verificerbare dokumentation.
4. Der samarbejdes til fulde og gennemsigtigt med retshåndhævende myndigheder
vedrørende guldtransaktioner. Toldvæsenet gives adgang til udførlige oplysninger om
alle forsendelser, der krydser internationale grænser, eller som er underlagt dets
jurisdiktion.
5. De oplysninger, der er indsamlet i henhold til ovennævnte, opbevares i mindst fem år,
fortrinsvis i en elektronisk database.

D.

Styrke deres dialog med leverandører. Virksomheder i

forsyningskæden bør forsøge at påvirke deres leverandører til at forpligte sig til en
forsyningskædepolitik, der er i overensstemmelse med bilag II og due diligenceprocedurerne i disse retningslinjer. Til dette formål bør virksomheden:
1. arbejde for at etablere langvarige forhold til leverandører med henblik på at opbygge et
ansvarligt forhold til dem
2. til leverandørerne formidle deres forventninger med hensyn til due diligence for
ansvarlige forsyningskæder for guld fra konfliktramte områder og højrisikoområder i
overensstemmelse med bilag II til retningslinjerne og dette tillæg. Virksomheden bør
navnlig

formidle

risikostyringsstrategi

sin
med

forventning
hensyn

om,
til

at

leverandørerne

identificerede

risici

i

fastlægger

forsyningskæden

en
i

70 Se Financial Acton Task Force (FATF) 40 Recommendations (2003). Se også Financial
Action Task Force, RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones (2008).
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overensstemmelse med bilag II til retningslinjerne
3. indarbejde

den

forsyningskædepolitik,

der

er

fastsat

i

disse

retningslinjer

i

handelskontrakter og/eller skriftlige aftaler med leverandører, der kan anvendes og
overvåges

71

4. overveje muligheder for at støtte leverandørerne og styrke deres kapacitet med henblik
på at forbedre resultaterne og overholde virksomhedens forsyningskædepolitik

72

5. forpligte sig til risikostyring, som kan omfatte udvikling af målbare forbedringsplaner
sammen med leverandørerne med inddragelse, hvis det er relevant og hensigtsmæssigt,
af lokale og centrale regeringer, internationale organisationer og civilsamfundet i
73

indsatsen for at afbøde risici .

E. Oprette en klagemekanisme på virksomheds- og/eller mineplan.
Afhængigt af deres position i forsyningskæden bør virksomheder:
1. udvikle en tidlig varslingsmekanisme, som gør det muligt for enhver interessepart
(berørte parter eller whistleblowere) at give udtryk for sine bekymringer over forholdene i
forbindelse med udvinding af guld, handel med guld samt håndtering og eksport heraf i
konfliktramte områder og højrisikoområder. Derved kan en virksomhed blive gjort
opmærksom på risici i sin forsyningskæde for så vidt angår problemer, som
virksomheden ikke har identificeret i sine risikovurderinger
2. etablere en sådan mekanisme direkte eller gennem samarbejdsaftaler med andre
virksomheder

eller

organisationer,

f.eks.

gennem

brancheprogrammer

eller

institutionaliserede mekanismer, eller ved at benytte en ekstern ekspert eller instans
(dvs. ombudsmanden).

AFSNIT II – SPECIFIKKE HENSTILLINGER
A. Til mellemstore og store guldmineselskaber og ikkeindustrielle

og små minebedrifter:
1. Der tildeles et unikt referencenummer til hvert output, f.eks. hver barre af guld doré eller
beholder med alluvialguld, og dette referencenummer fastgøres og/eller påstemples på
en sådan måde, at ethvert forsøg på ændring eller fjernelse kan ses.
2. Der

indføres

fysiske

sikkerhedsforanstaltninger

for

guld,

f.eks.

forseglede

sikkerhedsbokse til forsendelse, således at ethvert forsøg på ændring eller fjernelse af
indhold under transport kan ses. I konfliktramte områder og højrisikoområder bør
sådanne fysiske sikkerhedsforanstaltninger kunne verificeres af hensigtsmæssige og
troværdige

tredjeparter

(f.eks.

toldmyndigheder,

uafhængige

revisorer,

brancheprogrammer eller institutionaliserede mekanismer).
3. Implementeringen

af

de

principper

og

kriterier,

der

er

beskrevet

i

71 Se trin 2-5 for oplysninger om overvågning af leverandører og håndtering af manglende
overholdelse.
72 Se trin 3, "Afbødning af risici".
73 Se trin 3, "Afbødning af risici".
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gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien (EITI) , støttes.

B. Til lokale eksportører, genanvendelsesvirksomheder og

internationale forhandlere af udvundet guld og genanvendeligt
guld:
1. Der tildeles et unikt referencenummer til alle input og output for hver barre, ingot og/eller
batch af guld, der er godkendt og produceret, og dette referencenummer fastgøres
og/eller stemples på alle output på en sådan måde, at ethvert forsøg på ændring eller
fjernelse kan ses.
2. Der koordineres med de fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes af andre
virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden. Ethvert tegn på ændring af
forsendelser rapporteres, og kun autoriseret personale må bryde forseglingen af og åbne
forsendelser.
3. Der foretages en indledende kontrol af alle forsendelser for at bekræfte, at de er i
overensstemmelse med leverandørens oplysninger om typerne af guld, f.eks.
alluvialguld, gulddoré, uforarbejdet genanvendeligt guld eller smeltet genanvendeligt
guld. Oplysninger om vægt og kvalitet verificeres af guldproducenten og/eller
forsendelsesvirksomheden,

og

denne

verifikation

registreres.

Enhver

uoverensstemmelse mellem den indledende kontrol af en forsendelse og oplysninger
givet

af

forsendelsesvirksomheden

rapporteres

straks

til

den

interne

sikkerhedsansvarlige og de due diligence-ansvarlige i virksomheden, og der træffes
ingen yderligere foranstaltninger, indtil uoverensstemmelsen er afhjulpet.
4. En forsendelse, hvor der forekommer uløste uoverensstemmelser, adskilles fysisk og
sikres.
5. Der handles fortrinsvis direkte med legitime ikkeindustrielle og mindre guldproducenter
eller deres repræsentanter for at udelukke guld, der tilbydes af personer, som udnytter
disse.

C. Til forædlingsvirksomheder:
1. Der tildeles et unikt referencenummer til alle input og output for hver barre, ingot og/eller
batch af guld, der er godkendt og produceret, som bør svare til de oplysninger, der er
indsamlet om de pågældende guldinput og -output og genereret gennem due diligence,
herunder KYC-oplysninger om leverandøren og guldets oprindelse.
2. Der koordineres med de fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes af andre
virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden. Ethvert tegn på ændring af
forsendelser rapporteres, og kun autoriseret personale må bryde forseglingen af og åbne
forsendelser.
3. Der foretages en indledende kontrol af alle forsendelser for at bekræfte, at de er i

74 Oplysninger om EITI findes på http://eiti.org/. En vejledning i, hvordan virksomheden
kan støtte EITI, findes på http://eiti.org/document/businessguide.
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overensstemmelse med leverandørens oplysninger om typerne af guld, f.eks.
alluvialguld, gulddoré, uforarbejdet genanvendeligt guld eller smeltet genanvendeligt
guld. Oplysninger om vægt og kvalitet verificeres af guldproducenten og/eller
forsendelsesvirksomheden, og denne verifikation registreres.
4. Enhver uoverensstemmelse mellem den indledende kontrol af en forsendelse og
oplysninger

givet

af

forsendelsesvirksomheden

rapporteres

straks

til

den

sikkerhedsansvarlige hos forædlingsvirksomheden og de due diligence-ansvarlige i
virksomheden,

og

der

træffes

ingen

yderligere

foranstaltninger,

indtil

uoverensstemmelsen er afhjulpet.
5. En forsendelse, for hvilken der forekommer uløste uoverensstemmelser, adskilles fysisk
og sikres.
6. Det sikres, at alle guldoutput er registreret og kan identificeres (f.eks. med fysisk stempel
på guldprodukter og/eller fastgørelse på emballage på en sådan måde, at ethvert forsøg
på ændring eller fjernelse kan ses) ved brug af følgende oplysninger:
a) forædlingsvirksomhedens navn og/eller stempel/logo
b) forædlings-/produktionsår
c) et unik reference tildelt hvert output (f.eks. serienummer, elektronisk-ID eller anden
praktisk måde).

D. Til bullionbanker:
1. Der oprettes lageropgørelser for alt guld, der opbevares af bullionbanker, som omfatter
75

oplysninger om, hvornår hvert guldstykke blev modtaget, og fra hvem . Disse bør
omfatter fortegnelser over grandfathered beholdning.
2. Så vidt muligt tilvejebringes guld i overensstemmelse med kundernes anmodninger til
specifikke forædlingsvirksomheder, hvis due diligence-praksis er blevet verificeret som i
overensstemmelse med disse retningslinjer af en uafhængig tredjepart.
3. Der føres fortegnelser over de oplysninger, der er påført guld, og transaktionsnumrene,
når virksomheder længere fremme i forsyningskæden fysisk overtager guldet.
4. Efter anmodning oplyses de oplysninger, der er påført guld, og transaktionsnumrene for
fysisk levering til virksomheder længere fremme i forsyningskæden, som fysisk overtager
det pågældende guld.

E. Til alle andre virksomheder længere fremme i forsyningskæden
(f.eks. brugere af guld og guldmaterialer senere i forsyningskæden
og producenter af artikler, som indeholder guld):
1. Leverandører anmodes om at fremlægge identifikationen af guldforædlingsvirksomheder

75 Udførlige lageropgørelser omfatter sædvanligvis følgende oplysninger: batchnavn,
modtagelsesdato, metal, type (f.eks. store guldbarrer), serienummer, Good
Delivery/Non-Good Delivery, antal paller i alt, antal varer i alt, nuværende vægt, palle,
barre, forædlingsvirksomhed, bruttovægt, prøve.
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tidligere i forsyningskæden for guldholdige materialer og produkter enten ved direkte
tilvejebringelse eller via mærker, der eventuelt er påført et forædlet guldprodukt, eller ud
fra oplysninger fra andre produktleverandører senere i forsyningskæden eller
bullionbanker.
2. Hvis en guldforædlingsvirksomhed er identificeret, bør det verificeres, at den
pågældende forædlingsvirksomhed har udført due diligence i overensstemmelse med
dette tillæg. Så vidt muligt henvises der til auditter udført under anerkendte
brancheprogrammer

eller

institutionaliserede

mekanismer,

som

har

indarbejdet

retningslinjernes standarder og procedurer i deres auditprotokoller.
3. Der videregives oplysninger om identifikationen af guldforædlingsvirksomheder for
guldholdige materialer og produkter i begyndelsen af forsyningskæden til kunder senere
i forsyningskæden.
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TRIN 2: IDENTIFICERE OG VURDERE RISICI I FORSYNINGSKÆDEN
FORMÅL: At identificere og vurdere risici forbundet med forholdene i forbindelse med
udvinding af, konsolidering af, transport af, handel med og eksport af guld i konfliktramte
områder og højrisikoområder.
Virksomheder i forsyningskæden for guld bør anvende det stærke forvaltningssystem,
der er indført i trin 1, til at identificere og vurdere de risici, hvormed det guld, de producerer
eller køber gennem deres forsyningskæder, kan bidrage til konflikter eller grove krænkelser
af menneskerettighederne.
Alle virksomheder kan samarbejde for at imødekomme henstillingerne i dette afsnit
gennem fælles initiativer. Virksomhederne bevarer dog det individuelle ansvar for deres due
diligence og bør sikre, at der i det fælles arbejde tages højde for den enkelte virksomheds
specifikke forhold.

AFSNIT I – RISIKOVURDERING FOR MELLEMSTORE OG STORE
GULDMINESELSKABER OG IKKEINDUSTRIELLE OG MINDRE
MINEBEDRIFTER ("GULDPRODUCENTER")
A. Fastslå, om guldproducenten udvinder eller transporterer guld i
et konfliktramt område eller et højrisikoområde ("operationer
med rødt flag"). Til det formål undersøges konteksten for hvert sted for
76

guldoprindelse og -transport ved brug af dokumentation fra pålidelige kilder , og der
ydes en indsats i god tro for at træffe rimelige afgørelser på grundlag af definitionen af
konfliktramte områder og højrisikoområder, der er anført i indledningen til dette tillæg.
1. Hvis guldproducenten på grundlag af de oplysninger, der er indsamlet i trin 1, kan
afgøre, at vedkommende ikke udvinder eller transporterer guld i et konfliktramt område
eller

et

højrisikoområde,

kræves

der

ikke

yderligere

due

diligence.

De

forvaltningssystemer, der er etableret i trin 1, bør vedligeholdes og revideres
regelmæssigt.
2. Hvis guldproducenten fastslår, at vedkommende producerer eller transporterer guld i et
konfliktramt område eller et højrisikoområde, fortsættes der til trin 2(B).

76 Gennemgå rapporter fra regeringer, internationale organisationer, NGO'er og medierne,
kort, FN-rapporter og FN's Sikkerhedsråds sanktioner, branchelitteratur vedrørende
mineraludvinding og virkningen heraf på konflikter, menneskerettighederne eller miljøet
i det potentielle oprindelsesland eller andre offentlige erklæringer (f.eks. fra etiske
pensionsfonde). Virksomheder bør også henvise til kriterier og indikatorer for
konfliktramte
områder
og
højrisikoområder,
der
er
udviklet
gennem
multistakeholderinitiativer,
herunder
igangværende
arbejde
vedrørende
implementeringen af disse retningslinjer støttet af OECD.
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B. Fastslå også, om guldproducenten køber guld (f.eks. guld fra
ikkeindustrielle eller mindre bedrifter), der potentielt kommer fra et
konfliktramt område eller et højrisikoområde. Fremgangsmåde:
1. Identificer alle miner og/eller minesmelterier, hvorfra guldproducenten køber udvundet
guld fra andre kilder, som kan omfatte guld fra ikkeindustriel minedrift og minedrift i
mindre målestok.
2. Gennemgå de KYC-oplysninger om disse leverandører, der er genereret i trin 1, og
indhent yderligere oplysninger om oprindelsen for og transporten af disse andre kilder til
udvundet guld på grundlag af førstehåndsdokumentation og troværdige kilder.
3. Yd en indsats i god tro for at identificere tilstedeværelsen af et af følgende "røde flag" i
forsyningskæden for disse andre kilder til udvundet guld.

Rødt flag for gulds oprindelses- og transitsted:
Guldet hidrører fra eller er blevet transporteret via et konfliktramt område eller et
højrisikoområde.
Guldet hævdes at hidrøre fra et land, som har begrænsede kendte reserver,
sandsynlige ressourcer eller forventede produktionsniveauer for guld (dvs. at de
opgivne guldmængder fra dette land ikke er i overensstemmelse med dets kendte
reserver eller forventede produktionsniveauer).
Guldet hævdes at hidrøre fra et land, der er kendt som et transitland for guld fra
konfliktramte områder og højrisikoområder.
Guldet hævdes at hidrøre fra genanvendeligt guld, skrot eller blandede kilder og er
blevet forædlet i et land, der er kendt som et transitland for guld fra konfliktramte
områder og højrisikoområder.
Ved hvert af disse punkter vedrørende røde flag baseret på sted er risikoen forhøjet, hvis
håndhævelsen af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, bekæmpelse af
korruption, toldkontrol og andre relevante myndighedskontroller er utilstrækkelig, der
anvendes uformelle banksystemer, og kontanter anvendes i vid udstrækning.

Røde flag for leverandører:
Leverandører eller andre kendte virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden
opererer på et af de ovennævnte steder med rødt flag for gulds oprindelse og
transit eller har ejerinteresser eller andre interesser i virksomheder, som leverer
guld fra et af de ovennævnte steder med rødt flag for gulds oprindelse og transit.
Leverandører eller andre kendte virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden
vides at have tilvejebragt guld fra et sted med rødt flag for gulds oprindelse og
transit inden for de sidste 12 måneder.
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Forhold, der giver anledning til rødt flag:
Uregelmæssigheder

eller

unormale

omstændigheder

identificeres

via

de

oplysninger, der er indsamlet i trin 1, som giver anledning til en rimelig mistanke
om, at guldet kan bidrage til konflikt eller grove krænkelser i forbindelse med
udvinding af, transport af eller handel med guld.
a) Ingen røde flag: Hvis guldproducenten med rimelig sikkerhed afgør, at disse røde flag
ikke opstår i den pågældende forsyningskæde, kræves der ingen yderligere due
diligence for den pågældende forsyningskæde. De forvaltningssystemer, der er
etableret i trin 1, bør vedligeholdes og revideres regelmæssigt.
b) Røde flag identificeret, eller oplysninger kendes ikke: En guldproducent, der identificerer
et rødt flag i sin forsyningskæde for guld, eller som ikke med rimelig sikkerhed kan
udelukke et eller flere af disse røde flag fra en forsyningskæde for guld, bør fortsætte til
trin 2(C) nedenfor.

C. Kortlægge de faktisk forhold for guldproducentens operationer
og andre kilder til guld, som er undervejs og planlagt, og som
har fået rødt flag.
1. Der gennemføres en grundig undersøgelse af konteksten for alle steder med rødt flag og
due diligence-praksis for alle leverandører med rødt flag:
a) Gennemgå rapporter fra regeringer, internationale organisationer, NGO'er og
medierne, kort, FN-rapporter og FN's Sikkerhedsråds sanktioner, branchelitteratur
vedrørende guldudvinding og virkningen heraf på konflikter, menneskerettighederne
eller miljøet i det potentielle oprindelsesland eller andre offentlige erklæringer (f.eks.
fra etiske pensionsfonde).
b) Indgå

i

dialog

med

lokale

og

centrale

myndigheder,

lokale

civilsamfundsorganisationer, fællesskabsnetværk, FN's fredsbevarende enheder og
lokale leverandører. Besvar specifikke spørgsmål eller anmodninger om afklaringer
fra samarbejdende virksomheder.
c) Fastslå (herunder gennem skrivebordsundersøgelser, besøg hos guldleverandører,
risikobaseret stikprøveverifikation af købsfortegnelser og undersøgelse og vurdering
af procedurer og bestemmelser vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge
og af finansiering af terrorisme, om leverandører tidligere i forsyningskæden har
indført politikker og forvaltningssystemer, der er i overensstemmelse med disse
retningslinjer, og om sådanne politikker og forvaltningssystemer anvendes i praksis.
2. Etabler vurderingsteam på stedet. Guldproducenter med operationer eller andre kilder til
udvundet guld med rødt flag bør etablere et vurderingsteam på stedet, som skal
generere og vedligeholde oplysninger om forholdene i forbindelse med udvinding af,
handel med, håndtering af, forædling af og eksport af guld (se nedenfor).
Guldproducenter bevarer deres individuelle ansvar for at sikre, at de krævede data
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indsamles, men de kan lette dette arbejde ved at etablere et sådant team i samarbejde
med deres kunder og andre virksomheder tidligere i forsyningskæden, som leverer fra
eller opererer i disse områder, eller via et brancheprogram eller en institutionaliseret
mekanisme. Hvis der ikke kan etableres "fælles" team, eller virksomheder foretrækker
ikke at arbejde sammen med andre, bør virksomheder selv udføre vurderinger på stedet.
Virksomheder og andre interessenter, der etablerer vurderingsteam på stedet, bør:
a) overveje følge faktorer, når de bidrager til vurderinger på stedet, der gennemføres
sammen med andre virksomheder: den bidragende virksomheds størrelse og de
ressourcer, der er tilgængelige til due diligence, hver virksomheds mulighed for at få
adgang til oplysninger på stedet og virksomhedens position i forsyningskæden, og
pålideligheden af virksomhedens due diligence, som den er påvist ved en
77

krydskontrol af de data, virksomheden har fremlagt om alle guldinput .
b) Sørg for, at de vurderingsansvarlige er uafhængige i forhold til den vurderede
aktivitet

og

ikke

befinder

sig

i

nogen

78

interessekonflikt .

Virksomhedens

vurderingsansvarlige skal forpligte sig til at aflægge retvisende og nøjagtige
rapporter, iagttage de højeste professionelle etiske standarder og udvise den
79

fornødne professionelle omhu .
c) Tilvejebring et passende kompetenceniveau ved at ansætte eksperter med viden og
erfaringer inden for så mange af følgende områder som muligt: de vurderede
operationelle
substansen

sammenhænge
af

de

(f.eks.

konfliktrelaterede

sprogfærdigheder
risici

(f.eks.

og

kulturforståelse),

standarderne

i

bilag

II,

menneskerettighederne, den humanitære folkeret, korruption, økonomisk kriminalitet,
konflikter, parter, der finansierer en konflikt, og gennemsigtighed), arten og formen af
forsyningskæden for guld samt de standarder og procedurer, der er beskrevet i disse
retningslinjer.
d) Giv vurderingsteam adgang til miner, mellemmænd, konsolidatorer og/eller
transportvirksomheden under virksomhedens kontrol eller indflydelse, herunder:
i) fysisk adgang til områder, herunder i lande, hvor omladning eller ommærkning kan
ske
ii) adgang til regnskaber, fortegnelser og andre dokumenter vedrørende
tilvejebringelsespraksis, betalinger af skatter, afgifter og royalties samt
eksportdokumentation
iii)

lokal logistikstøtte og -bistand, usikkerhed for sig selv og

informationsudbydere.

77 For guld fra store guldminer kan guldproducenten f.eks. være den bedste til at indsamle
relevante oplysninger i mineområdet, mens de andre virksomheder i begyndelsen af
forsyningskæden kan sørge for, at oplysninger indsamles og vedligeholdes i
overensstemmelse med disse retningslinjer, og bør indsamle yderligere oplysninger om
forholdene mellem guldproducenter og forædlingsvirksomheder.
78 Artikel, ISO 19011: 2002.
79 Artikel, ISO 19011: 2002.
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e) Etabler eller støt etableringen af overvågningsnet i lokalsamfundet og/eller
informationsenheder med flere interessenter, som kan forsyne vurderingsteamet med
oplysninger. Undersøg, udvid eller opret, hvis det er muligt interaktive kort med
angivelse af placeringen af miner, væbnede grupper, handelsruter, vejspærringer og
flyvepladser.
3. FOR GULD FRA MINEDRIFT I MELLEMSTOR ELLER STOR MÅLESTOK (BÅDE VED
OPERATIONER MED RØDT FLAG OG GULD KØBT FRA ANDRE KILDER): For at fastslå risikoen
indhentes der dokumentation for de faktiske forhold i forbindelse med udvinding af, forarbejdning
af, handel med, håndtering af, transport af og eksport af guld, som kan omfatte:
a) placeringen af og navnet på alle guldminer for hvert output
b) de steder, hvor guld forarbejdes, f.eks. konsolideres, blandes, knuses, males og
smeltes til guld doré eller alluvialguld
c) metoder til forarbejdning og transport af guld
d) hvordan guld transporteres, og hvilke procedurer der er indført for at sikre integriteten
under hensyntagen til sikkerhedsproblemer
e) placeringen af transportruter, steder, hvor guld handles, og steder for eksport og
import, hvor grænser krydses (hvis relevant)

80

f) den nuværende produktion og kapacitet for miner, en sammenlignende analyse af
minekapaciteten sammenlignet med den registrerede mineproduktion og en
fortegnelse over afvigelser
g) den nuværende forarbejdningsproduktion og -kapacitet for minesmelterier, en
sammenlignende analyse af forarbejdningskapaciteten sammenlignet med den
registrerede forarbejdningsproduktion og en fortegnelse over afvigelser
h) identifikation

af

tjenesteydelser,

der

og

transportvirksomheder)

KYC-oplysninger

håndterer
eller

guldet

tilvejebringer

om
(f.eks.

alle

tredjepartsleverandører

logistik-,

sikkerhed

i

forarbejdnings-

mineområder

og

af
og

langs

transportruter. Identifikationen bør omfatte følgende foranstaltninger, men det omfang,
hvori sådanne foranstaltninger gennemføres, fastslås på et risikobaseret grundlag:
i) identifikation af ejerskab (herunder egentligt ejerskab) og virksomhedsstruktur for
virksomhederne, herunder navne på medlemmer af ledelsen

80 Hvis transportvirksomheder ikke vil fremlægge disse oplysninger af sikkerhedshensyn,
bør virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden sikre, at transportvirksomhederne
foretager en risikovurdering for disse transportruter i overensstemmelse med disse
retningslinjer. Virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden bør anmode
transportvirksomhederne om en rapport med resultaterne af deres risikovurdering af
transportruterne (dvs. de identificerede risici og de foranstaltninger, der er truffet for at
styre disse risici). Virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden bør rapportere om
disse risici som anført i trin 5. Hvis virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden
ikke bruger transportvirksomheder eller ikke kan fremskaffe oplysninger om
transportruterne, bør de selv foretage risikovurderingen af transportruterne og
rapportere om disse risici som anført i trin 5.
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ii) identifikation af de tilknyttede virksomheder, datterselskaber, moderselskaber og
affilierede selskaber
iii) verifikation af virksomhedernes identitet ved brug af pålidelige, uafhængige
kildedokumenter, data eller oplysninger (f.eks. uddrag af virksomhedsregistre eller
stiftelsesattest)
iv) kontrol af officielle watchlist-oplysninger (f.eks. lister over FN-sanktioner, OFAC
Specially Designated Nationals Lists og World-Check-søgning) v) identifikation af
forbindelser til regeringen, politiske partier, militæret, kriminelle netværk eller
ikkestatslige væbnede grupper, herunder rapporteret tilknytning til ikkestatslige
væbnede grupper og/eller offentlige eller private sikkerhedsstyrker
i) driftslicenser, f.eks. til minedrift og eksport
j) alle skatter, afgifter eller royalties, der betales til regeringer i forbindelse med udvinding
af, handel med, transport af og eksport af guld
k) alle betalinger eller ydelser til offentlige instanser og embedsmænd i forbindelse med
udvinding af, handel med, transport af og eksport af guld
l) alle betalinger til offentlige eller private sikkerhedsstyrker eller andre væbnede grupper
på alle punkter i forsyningskæden fra og med udvinding, medmindre disse er forbudt
ved lov
m) sikkerhedsydelser leveret i mineområder, langs transportruter og på alle steder, hvor
guld håndteres eller forarbejdes
n) uddannelse af sikkerhedspersonale og denne uddannelses overholdelse af de frivillige
principper for sikkerhed og menneskerettigheder
o) screening og sikkerhedsvurdering af alle sikkerhedsmedarbejdere i overensstemmelse
med de frivillige principper for sikkerhed og menneskerettigheder
p) militarisering af mineområder, transportruter og steder, hvor guld handles og
eksporteres
q) dokumentation for grove krænkelser (tortur eller grusom, umenneskelig eller
nedværdigende behandling, tvangsarbejde, de værste former for børnearbejde, grove
krænkelser

af

menneskerettighederne,

krigsforbrydelser

eller

andre

alvorlige

krænkelser af den humanitære folkeret, forbrydelser mod menneskeheden eller
folkedrab) begået af parter i miner, langs transportruter og på steder, hvor guld handles
og/eller forarbejdes
r) oplysninger om direkte eller indirekte støtte til ikkestatslige væbnede grupper eller
offentlige eller private sikkerhedsstyrker (se Definitioner)
s) hvis relevant, antallet af og navnet på områder, hvor ikkeindustrielle og små
minebedrifter opererer under guldproducentens koncession, et estimat af antallet af
minearbejdere og en vurdering af, hvorvidt de kan anses for at drive legitim
ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok (se Definitioner)
t) hvis relevant, tilfælde af konflikt eller spændinger i forholdet mellem mellemstore og
store mineselskaber og ikkeindustrielle og små minebedrifter
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u) hvis relevant, tilfælde af, rapporter om eller formodninger om, at guld fra ikkeindustriel
minedrift og minedrift i mindre målestok eller guld fra andre kilder indføres i
guldproducentens forarbejdning uden dennes viden (f.eks. minesmelteriet) og/eller
urigtigt angives som værende udvundet af guldproducenten.
4. FOR GULD FRA IKKEINDUSTRIEL MINEDRIFT OG MINEDRIFT I MINDRE MÅLESTOK
(BÅDE VED OPERATIONER MED RØDT FLAG OG GULD KØBT FRA MELLEMSTORE
OG STORE GULDMINESELSKABER): For at fastslå risikoen indhentes der dokumentation
for de faktiske forhold i forbindelse med udvinding af, forarbejdning af, handel med,
håndtering af, transport af og eksport af guld. Virksomheder bør gennemføre de
foranstaltninger, de træffer for progressivt at indsamle følgende oplysninger, på baggrund
af trin 3(C) og appendikset til dette tillæg med henblik på at bistå ikkeindustrielle og små
minebedrifter og sætte dem i stand til at opbygge sikre, gennemsigtige og verificerbare
forsyningskæder for guld:
a) identifikation af leverandørerne af alle andre kilder til udvundet guld ved brug af
pålidelige, uafhængige kildedokumenter, data eller oplysninger oplysninger om disse
leverandørers forbindelser til regeringen, politiske partier eller militæret, herunder
navnlig

til

ikkestatslige

væbnede

grupper

og/eller

offentlige

eller

private

sikkerhedsstyrker, og disse leverandørers geografiske tilvejebringelsesområde
b) oprindelsesminerne, transportruter og steder, hvor guld handles
c) gruppen eller sammenslutningen af selvstændige minearbejdere og en vurdering af,
hvorvidt de kan anses for drive legitim ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre
målestok (se Definitioner)
d) metoder til forarbejdning og transport af guld
e) skatter, afgifter eller royalties, der betales til regeringer og embedsmænd
f)

identifikation af og KYC-oplysninger om alle tredjepartsleverandører af tjenesteydelser,
der håndterer guldet (f.eks. logistik-, forarbejdnings- og transportvirksomheder) eller
tilvejebringer sikkerhed i mineområder og langs transportruter. Identifikationen bør
omfatte følgende foranstaltninger, men det omfang, hvori sådanne foranstaltninger
gennemføres, fastslås på et risikobaseret grundlag:
i) identifikation af ejerskab (herunder egentligt ejerskab) og virksomhedsstruktur for
virksomhederne, herunder navne på medlemmer af ledelsen
ii) identifikation af de tilknyttede virksomheder, datterselskaber, moderselskaber og
affilierede selskaber
iii) verifikation af virksomhedernes identitet ved brug af pålidelige, uafhængige
kildedokumenter, data eller oplysninger (f.eks. uddrag af virksomhedsregistre eller
stiftelsesattest)
iv) kontrol af officielle watchlist-oplysninger (f.eks. lister over FN-sanktioner, OFAC
Specially Designated Nationals Lists og World-Check-søgning)
v) identifikation af forbindelser til regeringen, politiske partier, militæret, kriminelle
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netværk eller ikkestatslige væbnede grupper, herunder rapporteret tilknytning til
ikkestatslige væbnede grupper og/eller offentlige eller private sikkerhedsstyrker.
g) militarisering af mineområder, transportruter og steder, hvor guld handles og
eksporteres
h) dokumentation for grove krænkelser (tortur eller grusom, umenneskelig eller
nedværdigende behandling, tvangsarbejde, de værste former for børnearbejde, grove
krænkelser

af

menneskerettighederne,

krigsforbrydelser

eller

andre

alvorlige

krænkelser af den humanitære folkeret, forbrydelser mod menneskeheden eller
folkedrab begået af parter i miner, langs transportruter og på steder, hvor guld handles
og/eller forarbejdes

81

i) oplysninger om direkte eller indirekte støtte til ikkestatslige væbnede grupper eller
offentlige eller private sikkerhedsstyrker gennem udvinding af, transport af, handel med,
håndtering af eller eksport af guld
j) tilfælde af konflikt eller spændinger i forholdet mellem mellemstore og store
mineselskaber og ikkeindustrielle og små minebedrifter
k) tilfælde af, rapporter om eller formodninger om, at guld fra andre kilder indføres i
guldproducentens forarbejdning uden dennes viden og/eller urigtigt angives som
værende udvundet af guldproducenten.

D. Vurdere risici i forsyningskæden.

Vurder de oplysninger, der er indhentet

gennem kortlægning af de faktiske forhold for virksomhedens forsyningskæder med rødt flag.
Virksomheden bør anse enhver rimelig uoverensstemmelse mellem de indhentede
oplysninger og følgende for en "risiko":
1. virksomhedens forsyningskædepolitik i overensstemmelse med bilag II til disse
retningslinjer.

82

2. due diligence-standarderne og -procedurerne i disse retningslinjer samt oplysninger
indhentet under trin 1 af disse retningslinjer.
3. de nationale love i de lande, hvor virksomheden har hjemsted eller er børsnoteret (hvis
relevant), eller de sandsynlige oprindelseslande for guldet samt transit- eller
reeksportlande
4. juridiske dokumenter vedrørende virksomhedens aktiviteter og forretningsforbindelser,
f.eks. finansieringsaftaler og leverandøraftaler
5. andre

relevante

internationale

instrumenter,

f.eks.

OECD's

retningslinjer

for

multinationale virksomheder, internationale menneskerettighedslove og den humanitære
folkeret samt internationale henstillinger og retningslinjer vedrørende bekæmpelse af
hvidvaskning af penge.

81 Se bilag II til OECD's due diligence-retningslinjer, afsnit 1.
82 Se trin 1(A) ovenfor og bilag II.
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AFSNIT II – RISIKOVURDERING FOR LOKALE EKSPORTØRER,
GENANVENDELSESVIRKSOMHEDER, INTERNATIONALE FORHANDLERE
AF UDVUNDET GULD OG GENANVENDELIGT GULD OG
FORÆDLINGSVIRKSOMHEDER
A. Fastslå guldets oprindelse.

Risikovurderingen i en forsyningskæde indledes

med oprindelsen af guldet. Forskellige oprindelser indebærer forskellige risici og kræver
forskellige typer risikovurderinger (se Figur 1 – Risici i forsyningskæden for guld fra
konfliktramte områder og højrisikoområder i tillæggets indledning). Når virksomheden
fastlægger guldets oprindelse, bør den yde en rimelig indsats i god tro på grundlag af
den dokumentation, der er indsamlet i trin 1, og yderligere førstehåndsdokumentation
(indsamlet gennem dialog med leverandører og skrivebordsundersøgelser) og
troværdige

83

kilder .

Lokale

guldeksportører,

internationale

guldforhandlere

og

forædlingsvirksomheder bør vurdere og verificere leverandørernes angivelser ved brug
af foranstaltninger

83 Gennemgå rapporter fra regeringer, internationale organisationer, NGO'er og medierne,
kort, FN-rapporter og FN's Sikkerhedsråds sanktioner, branchelitteratur vedrørende
mineraludvinding og virkningen heraf på konflikter, menneskerettighederne eller miljøet
i det potentielle oprindelsesland eller andre offentlige erklæringer (f.eks. fra etiske
pensionsfonde). Virksomheder bør også henvise til kriterier og indikatorer for
konfliktramte
områder
og
højrisikoområder,
der
er
udviklet
gennem
multistakeholderinitiativer.
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, som står i forhold til risikoen, med henblik på at træffe en rimelig afgørelse om guldets
oprindelse.
1. For udvundet guld er oprindelsen selve minen, uanset om der er tale om en
ikkeindustriel og mindre mine eller en mellemstor eller stor mine.
a) En undtagelse til dette er minebiprodukt, f.eks. guld fremkommet ved udvinding af
kobber, et mineral, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for disse
84

retningslinjer . Oprindelsen for mineprodukt i form af guld bør anses for at være det
sted, hvor guldspor første gang udskilles fra den oprindelse mineralmalm (f.eks.
forædlingsvirksomheden). Forædlingsvirksomhedens due diligence bør sikre, at der
ikke fremsættes falske erklæringer for at skjule oprindelsen af nyudvundet guld
gennem minebiprodukter.
2. For genanvendeligt guld er oprindelsen det sted, hvor det bliver genanvendeligt (dvs. når
guldet indsamles til returnering i guldindustrien til gengæld for dets metalværdi), f.eks.
når

det

første

gang

sælges

tilbage

til

en

guldgenanvendelsesvirksomhed/-

forædlingsvirksomhed. Det sted, hvor guldet bliver genanvendeligt, bør den nye
oprindelse for det genanvendelige guld omfattes af en forædlingsvirksomheds due
diligence for at undgå, at der fremsættes falske erklæringer for at skjule det nyudvundne
gulds oprindelse.
3. For grandfathered beholdninger, som ifølge deres "verificerbare dato" blev etableret i
deres nuværende form inden den 1. januar 2012, skal oprindelsen ikke fastslås. Kun
tilstedeværelsen af "røde flag for leverandører" (se nedenfor) bør udløse yderligere due
diligence for leverandører med henblik på at sikre, at handelen med og salget af
grandfathered beholdninger ikke sker i strid med FN-sanktioner eller muliggør
hvidvaskning af penge, der hidrører fra eller er forbundet med salg af guldreserver i
konfliktramte områder og højrisikoområder.

B. Identificer røde flag i forsyningskæden for guld.

På grundlag af

oplysninger om guldets oprindelse og oplysninger indhentet gennem trin 1 (herunder
alle KYC-oplysninger om leverandører), bør virksomheder identificere tilstedeværelsen
af følgende røde flag i en forsyningskæde for udvundne, genanvendelige eller
eksisterende guldbeholdninger:

Rødt flag for gulds oprindelses- og transitsted:
Guldet hidrører fra eller er blevet transporteret via et konfliktramt område eller et
højrisikoområde.

84 Guldspor i kobbersulfidmalm fører f.eks. først til produktionen af guld i en form, der er
særskilt og uafhængig af denne malm, når kobberet er blevet fuldt forædlet til 99,99 %
rent katodekobber. På dette punkt er guldsporet blevet koncentreret i tilbageværende
elektrolytisk celleslam til måske 2 %, og dette celleslam sælge til
guldforædlingsvirksomheder for deres guldindhold.
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Guldet hævdes at hidrøre fra et land, som har begrænsede kendte reserver,
sandsynlige ressourcer eller forventede produktionsniveauer for guld (dvs. at de
opgivne guldmængder fra dette land ikke er i overensstemmelse med dets kendte
reserver eller forventede produktionsniveauer).
Guldet hævdes at hidrøre fra et land, der er kendt som et transitland for guld fra
konfliktramte områder og højrisikoområder.
Guldet hævdes at hidrøre fra genanvendeligt guld, skrot eller blandede kilder og er
blevet forædlet i et land, der er kendt som et transitland for guld fra konfliktramte
områder og højrisikoområder.
Ved hvert af disse punkter vedrørende røde flag baseret på sted er risikoen forhøjet, hvis
håndhævelsen af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, bekæmpelse af
korruption, toldkontrol og andre relevante myndighedskontroller er utilstrækkelig, der
anvendes uformelle banksystemer, og kontanter anvendes i vid udstrækning.

Røde flag for leverandører:
Leverandører eller andre kendte virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden
opererer på et af de ovennævnte steder med rødt flag for gulds oprindelse og
transit eller har ejerinteresser eller andre interesser i virksomheder, som leverer
guld fra et af de ovennævnte steder med rødt flag for gulds oprindelse og transit.
Leverandører eller andre kendte virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden
vides at have tilvejebragt guld fra et sted med rødt flag for gulds oprindelse og
transit inden for de sidste 12 måneder.

Forhold, der giver anledning til rødt flag:
Uregelmæssigheder

eller

unormale

omstændigheder

identificeres

via

de

oplysninger, der er indsamlet i trin 1, som giver anledning til en rimelig mistanke
om, at guldet kan bidrage til konflikt eller grove krænkelser i forbindelse med
udvinding af, transport af eller handel med guld.
a) Ingen røde flag: Hvis den lokale guldeksportør, internationale guldforhandler eller
forædlingsvirksomhed med rimelig sikkerhed afgør, at disse røde flag ikke opstår i den
pågældende forsyningskæde, kræves der ingen yderligere due diligence for den
pågældende forsyningskæde. De forvaltningssystemer, der er etableret i trin 1, bør
vedligeholdes og revideres regelmæssigt.
b) Røde flag identificeret, eller oplysninger kendes ikke: En lokal guldeksportør,
international guldforhandler eller forædlingsvirksomhed, der identificerer et rødt flag i sin
forsyningskæde for guld, eller som ikke med rimelig sikkerhed kan udelukke et eller flere
af disse røde flag fra en forsyningskæde for guld, bør fortsætte til trin 2(C) nedenfor.
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C. Kortlægge de faktisk forhold for virksomhedens
forsyningskæde(r) med rødt flag, som er undervejs og planlagt.
1. Der gennemføres en grundig undersøgelse af konteksten for alle steder med rødt flag og
due diligence-praksis for alle leverandører med rødt flag:
a) Gennemgå rapporter fra regeringer, internationale organisationer, NGO'er og
medierne, kort, FN-rapporter og FN's Sikkerhedsråds sanktioner, branchelitteratur
vedrørende

mineraludvinding

og

virkningen

heraf

på

konflikter,

menneskerettighederne eller miljøet i det potentielle oprindelsesland eller andre
offentlige erklæringer (f.eks. fra etiske pensionsfonde).
b) Indgå

i

dialog

med

lokale

og

centrale

myndigheder,

lokale

civilsamfundsorganisationer, fællesskabsnetværk, FN's fredsbevarende enheder og
lokale leverandører. Besvar specifikke spørgsmål eller anmodninger om afklaringer
fra samarbejdende virksomheder.
c) Fastslå (herunder gennem skrivebordsundersøgelser, besøg hos guldleverandører,
risikobaseret stikprøveverifikation af købsfortegnelser og undersøgelse og vurdering
af procedurer og bestemmelser vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge
og af finansiering af terrorisme, om leverandører tidligere i forsyningskæden har
indført politikker og forvaltningssystemer, der er i overensstemmelse med disse
retningslinjer, og om sådanne politikker og forvaltningssystemer anvendes i praksis.
2. FOR

UDVUNDET

GULD

etableres

der

vurderingsteam

på

stedet.

Lokale

guldeksportører, internationale guldforhandlere eller forædlingsvirksomheder med
identificerede røde flag forbliver under alle omstændigheder individuelt ansvarlige for at
sikre, at der indsamles oplysninger om de faktiske forhold for virksomhedens
forsyningskæde(r) med rødt flag. Lokale guldeksportører, internationale guldforhandlere
eller forædlingsvirksomheder med identificerede røde flag i deres forsyningskæder bør
etablere vurderingsteam på stedet med henblik på at generere og vedligeholde
oplysninger om leverandører (hvis relevant) og forholdene i forbindelse med udvinding af
mineraler, handel med disse samt håndtering og eksport heraf. Virksomheder i
begyndelsen af forsyningskæden kan etablere et sådant team i samarbejde med andre
virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden, som forsyner fra eller har aktiviteter i
disse områder, eller via andre branche- eller multistakeholdermekanismer eller initiativer.
Hvis der ikke kan etableres "fælles" team, eller virksomheder foretrækker ikke at arbejde
sammen med andre, bør virksomheder selv udføre vurderinger på stedet. Virksomheder
og andre interessenter, der etablerer vurderingsteam på stedet, bør:
a) overveje følge faktorer, når de bidrager til fælles vurderinger på stedet: de
samarbejdende virksomheders størrelse og de ressourcer, der er tilgængelige til due
diligence, muligheden for at få adgang til oplysninger på stedet og virksomhedens
position i forsyningskæden, kvaliteten af vurderingsteam på stedet, som andre
virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden, herunder guldproducenter, tidligere
har etableret, og pålideligheden af virksomhedens due diligence, som den er påvist
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ved en krydskontrol af de data, virksomheden har fremlagt om alle guldinput .
b) Sørg for, at de vurderingsansvarlige er uafhængige i forhold til den vurderede aktivitet
86

og ikke befinder sig i nogen interessekonflikt . Virksomhedens vurderingsansvarlige
skal forpligte sig til at aflægge retvisende og nøjagtige rapporter, iagttage de højeste
87

professionelle etiske standarder og udvise den fornødne professionelle omhu .
c) Tilvejebring et passende kompetenceniveau ved at ansætte eksperter med viden og
erfaringer inden for så mange af følgende områder som muligt: de vurderede
operationelle
substansen

sammenhænge
af

de

(f.eks.

konfliktrelaterede

sprogfærdigheder
risici

(f.eks.

og

kulturforståelse),

standarderne

i

bilag

II,

menneskerettighederne, den humanitære folkeret, korruption, økonomisk kriminalitet,
konflikter, parter, der finansierer en konflikt, og gennemsigtighed), arten og formen af
forsyningskæden for guld samt de standarder og procedurer, der er beskrevet i disse
retningslinjer.
d) Giv vurderingsteam adgang til miner, mellemmænd, konsolidatorer og/eller
transportvirksomheden under virksomhedens kontrol eller indflydelse, herunder:
i) fysisk adgang til områder, herunder i lande, hvor omladning eller ommærkning kan
ske
ii) adgang til regnskaber, fortegnelser og andre dokumenter vedrørende
tilvejebringelsespraksis, betalinger af skatter, afgifter og royalties samt
eksportdokumentation
iii) lokal logistikstøtte og -bistand,
iv) sikkerhed for sig selv og informationsudbydere.
e) Etabler eller støt etableringen af overvågningsnet i lokalsamfundet og/eller
informationsenheder med flere interessenter, som kan forsyne vurderingsteamet med
oplysninger. Undersøg, udvid eller opret, hvis det er muligt interaktive kort med
angivelse af placeringen af miner, væbnede grupper, handelsruter, vejspærringer og
flyvepladser.
3. FOR UDVUNDET GULD fastlægges det, om det udvundne guld fra minedrift i
mellemstor eller stor målestok eller ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok
Gold.
a) For guld fra minedrift i mellemstor eller stor målestok samarbejdes der med
mellemstore og store guldproducenter om at indhente dokumentation, hvis den er
relevant for virksomhedens position i forsyningskæden, om de faktiske forhold ved
guldudvinding, -handel, -håndtering og -eksport, som kan omfatte:

85 For guld fra store guldminer kan guldproducenten f.eks. være den bedste til at indsamle
relevante oplysninger i mineområdet, mens de andre virksomheder i begyndelsen af
forsyningskæden kan sørge for, at oplysninger indsamles og vedligeholdes i
overensstemmelse med disse retningslinjer, og bør indsamle yderligere oplysninger om
forholdene mellem guldproducenter og forædlingsvirksomheder.
86 Artikel, ISO 19011: 2002.
87 Artikel, ISO 19011: 2002.
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i)

placeringen af og navnet på alle guldminer for hvert output

ii) de steder, hvor guld forarbejdes, f.eks. konsolideres, blandes, knuses, males og
smeltes til guld doré eller alluvialguld
iii) metoder til forarbejdning og transport af guld
iv) placeringen af transportruter, steder, hvor guld handles, og steder for eksport og
import, hvor grænser krydses (hvis relevant)
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v) den nuværende produktion og kapacitet for miner, en sammenlignende analyse af
minekapaciteten sammenlignet med den registrerede mineproduktion og en
fortegnelse over afvigelser
vi) den nuværende forarbejdningsproduktion og -kapacitet for minesmelterier, en
sammenlignende analyse af forarbejdningskapaciteten sammenlignet med den
registrerede forarbejdningsproduktion og en fortegnelse over afvigelser
vii) identifikation af og KYC-oplysninger om alle aktører tidligere i forsyningskæden,
herunder bl.a. guldproducenter, mellemmænd, guldforhandlere og eksportører og
reeksportører samt tredjepartsleverandører af tjenesteydelser, der håndterer
guldet

(f.eks.

logistik-,

forarbejdnings-

og

transportvirksomheder)

eller

tilvejebringer sikkerhed i mineområder og langs transportruter. Identifikationen bør
omfatte følgende foranstaltninger, men det omfang, hvori sådanne foranstaltninger
gennemføres, fastslås på et risikobaseret grundlag:
1. identifikation af ejerskab (herunder egentligt ejerskab) af virksomhederne og
virksomhedsstruktur, herunder navne på medlemmer af ledelsen
2. identifikation af de tilknyttede virksomheder, datterselskaber, moderselskaber
og affilierede selskaber
3. verifikation af virksomhedernes identitet ved brug af pålidelige, uafhængige
kildedokumenter, data eller oplysninger (f.eks. uddrag af virksomhedsregistre
eller stiftelsesattest)
4. kontrol af officielle watchlist-oplysninger (f.eks. lister over FN-sanktioner,
OFAC Specially Designated Nationals Lists og World-Check-søgning)
5. identifikation af forbindelser til regeringen, politiske partier, militæret, kriminelle
netværk eller ikkestatslige væbnede grupper, herunder rapporteret tilknytning

88 Hvis transportvirksomheder ikke vil fremlægge disse oplysninger af sikkerhedshensyn,
bør virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden sikre, at transportvirksomhederne
foretager en risikovurdering for disse transportruter i overensstemmelse med disse
retningslinjer. Virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden bør anmode
transportvirksomhederne om en rapport med resultaterne af deres risikovurdering af
transportruterne (dvs. de identificerede risici og de foranstaltninger, der er truffet for at
styre disse risici). Virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden bør rapportere om
disse risici som anført i trin 5. Hvis virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden ikke
bruger transportvirksomheder eller ikke kan fremskaffe oplysninger om transportruterne,
bør de selv foretage risikovurderingen af transportruterne og rapportere om disse risici
som anført i trin 5.
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til

ikkestatslige

væbnede

grupper

og/eller

offentlige

eller

private

sikkerhedsstyrker.
viii) driftslicenser, f.eks. til minedrift og eksport
ix)

alle skatter, afgifter eller royalties, der betales til regeringer i forbindelse med
udvinding af, handel med, transport af og eksport af guld

x)

alle betalinger eller ydelser til offentlige instanser og embedsmænd i forbindelse
med udvinding af, handel med, transport af og eksport af guld

xi)

alle betalinger til offentlige eller private sikkerhedsstyrker eller andre væbnede
grupper på alle punkter i forsyningskæden fra og med udvinding, medmindre
disse er forbudt ved lov

xii)

sikkerhedsydelser leveret i mineområder, langs transportruter og på alle steder,
hvor guld håndteres eller forarbejdes

xiii) uddannelse af sikkerhedspersonale og denne uddannelses overholdelse af de
frivillige principper for sikkerhed og menneskerettigheder
xiv) screening

og

sikkerhedsvurdering

overensstemmelse

med

de

af

frivillige

alle

sikkerhedsmedarbejdere

principper

for

sikkerhed

i
og

menneskerettigheder
xv)

militarisering af mineområder, transportruter og steder, hvor guld handles og
eksporteres

xvi) dokumentation for grove krænkelser (tortur eller grusom, umenneskelig eller
nedværdigende behandling, tvangsarbejde, de værste former for børnearbejde,
grove krænkelser af menneskerettighederne, krigsforbrydelser eller andre
alvorlige

krænkelser

af

den

humanitære

folkeret,

forbrydelser

mod

menneskeheden eller folkedrab) begået af parter i miner, langs transportruter og
på steder, hvor guld handles og/eller forarbejdes
xvii) oplysninger om direkte eller indirekte støtte til ikkestatslige væbnede grupper
eller offentlige eller private sikkerhedsstyrker (se Definitioner)
xviii) hvis relevant, antallet af og navnet på områder, hvor ikkeindustrielle og små
minebedrifter opererer under guldproducentens koncession, et estimat af antallet
af minearbejdere og en vurdering af, hvorvidt de kan anses for at drive legitim
ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok (se Definitioner)
xix) hvis relevant, tilfælde af konflikt eller spændinger i forholdet mellem mellemstore
og store mineselskaber og ikkeindustrielle og små minebedrifter
xx) hvis relevant, tilfælde af, rapporter om eller formodninger om, at guld fra
ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok eller guld fra andre kilder
indføres

i

guldproducentens

minesmelteriet)

og/eller

forarbejdning

urigtigt

angives

uden
som

dennes
værende

viden

(f.eks.

udvundet

af

guldproducenten.
b) For guld fra ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok indhentes der
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førstehåndsviden om de faktiske forhold for guldudvinding, -handel, -håndtering og eksport. Virksomheder bør gennemføre de foranstaltninger, de træffer for progressivt
at indsamle følgende oplysninger, på baggrund af trin 3(C) og appendikset med
henblik på at bistå ikkeindustrielle og små minebedrifter og sætte dem i stand til at
opbygge sikre, gennemsigtige og verificerbare forsyningskæder for guld:
i)

identifikation af leverandørerne af guld fra ikkeindustriel minedrift og minedrift i
mindre målestok til den lokale guldeksportør ved brug af pålidelige, uafhængige
kildedokumenter, data eller oplysninger oplysninger om disse leverandørers
forbindelser til regeringen, politiske partier eller militæret, herunder navnlig til
ikkestatslige væbnede grupper og/eller offentlige eller private sikkerhedsstyrker,
og disse leverandørers geografiske tilvejebringelsesområde

ii)

oprindelsesminerne, transportruter og steder, hvor guld handles

iii)

gruppen eller sammenslutningen af selvstændige minearbejdere og en vurdering
af, hvorvidt de kan anses for drive legitim ikkeindustriel minedrift og minedrift i
mindre målestok (se Definitioner)

iv) metoder til forarbejdning og transport af guld
v) skatter, afgifter eller royalties, der betales til regeringer og embedsmænd ved
eksport
vi) identifikation af og KYC-oplysninger (hvis relevant) om guldeksportøren og alle
aktører i forsyningskæden fra guldeksportøren til forædlingsvirksomheden,
herunder internationale guldforhandlere og alle tredjepartsleverandører af
tjenesteydelser, der håndterer guldet (f.eks. logistik-, forarbejdnings- og
transportvirksomheder) eller tilvejebringer sikkerhed i mineområder og langs
transportruter. Identifikationen bør omfatte følgende foranstaltninger, men det
omfang, hvori sådanne foranstaltninger gennemføres, fastslås på et risikobaseret
grundlag:
1. identifikation af ejerskab (herunder egentligt ejerskab) og virksomhedsstruktur
for virksomhederne, herunder navne på medlemmer af ledelsen
2. identifikation af de tilknyttede virksomheder, datterselskaber, moderselskaber
og affilierede selskaber
3. verifikation af virksomhedernes identitet ved brug af pålidelige, uafhængige
kildedokumenter, data eller oplysninger (f.eks. uddrag af virksomhedsregistre
eller stiftelsesattest)
4. kontrol af officielle watchlist-oplysninger (f.eks. lister over FN-sanktioner,
OFAC Specially Designated Nationals Lists og World-Check-søgning)
5. identifikation af forbindelser til regeringen, politiske partier, militæret, kriminelle
netværk eller ikkestatslige væbnede grupper, herunder navnlig rapporteret
tilknytning til ikkestatslige væbnede grupper og/eller offentlige eller private
sikkerhedsstyrker.
vii) militarisering af mineområder, transportruter og steder, hvor guld handles og
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eksporteres
viii) dokumentation for grove krænkelser (tortur eller grusom, umenneskelig eller
nedværdigende behandling, tvangsarbejde, de værste former for børnearbejde,
grove krænkelser af menneskerettighederne, krigsforbrydelser eller andre
alvorlige

krænkelser

af

den

humanitære

folkeret,

forbrydelser

mod

menneskeheden eller folkedrab begået af parter i miner, langs transportruter og
på steder, hvor guld handles og/eller forarbejdes

89

ix) oplysninger om direkte eller indirekte støtte til ikkestatslige væbnede grupper eller
offentlige eller private sikkerhedsstyrker gennem udvinding af, transport af,
handel med, håndtering af eller eksport af guld (se Definitioner)
x)

tilfælde af, rapporter om eller formodninger om, at guld fra andre kilder indføres i
guldproducentens forarbejdning uden dennes viden og/eller urigtigt angives som
værende udvundet af guldproducenten.

xi) hvis relevant, tilfælde af konflikt eller spændinger i forholdet mellem mellemstore
og store mineselskaber og ikkeindustrielle og små minebedrifter
90

4. FOR GENANVENDELIGT GULD indsamles der yderligere oplysninger (herunder
gennem skrivebordsundersøgelser, besøg hos guldleverandører og risikobaseret
stikprøveverifikation
verifikation af købsfortegnelser) om genanvendt guld fra forsyningskæder for
91

genanvendeligt guld med rødt flag ved brug af en risikobaseret tilgang , hvor personer,
steder og transaktioner, der udgør en højere risiko, prioriteres. Som et vigtigt led i
risikobaseret due diligence bør leverandører og transaktioner identificeres, og
fortegnelser bør føres og vedligeholdes på alle planer. Sådanne risikofaktorer omfatter
bl.a.:
a) Værdi af en transaktion. Fra et beløb på 15 000 USD

92

for enhver transaktion i

genanvendeligt guld uden for et konfliktramt område eller et højrisikoområde bør due
diligence udføres i forhold til stigende værdi. Transaktioner ved eller i nærheden af et
mineområde kan imidlertid omhandle meget små mængder, f.eks. et gram guld. Alle
transaktioner i genanvendeligt guld inden for et konfliktramt område eller et
højrisikoområde bør uanset værdi granskes grundigt.
89 Se bilag II til OECD's due diligence-retningslinjer, afsnit 1.
90 Genanvendte materialer anses ikke i sig selv for at bidrage til konflikt. Genanvendte
materialer kan dog potentielt anvendes til hvidvaskning af guld, der er udvundet i
konfliktramte områder og højrisikoområder, med henblik på at skjule dets oprindelse.
91 Disse fortegnelser ledsager ikke nødvendigvis materialer, når de bevæger sig gennem
forsyningskæden, men de bør være tilgængelige for efterfølgende sporing og
verifikation. Regeringer og virksomheder i forsyningskæder for guld bør benytte
henstillingerne fra Financial Action Task Force 40 i deres indsats for at bekæmpe
hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og specifikt dens RBA Guidance for
Dealers in Precious Metal and Stones (juni 2008).
92 Se Financial Action Task Force (FATF), 40 Recommendations (2003) og Financial
ActionTask Force, RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones, 17. juni
2008.
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b)

Sted for transaktionen. Guld er værdifuldt i små mængder og kan nemt

transporteres, så intet sted er fuldstændigt risikofrit, men transaktionssteder med
højere risiko omfatter steder, hvor stederne for transit og eksport af guld ikke med
rimelig sikkerhed stemmer overens med det angivne sted for guldets oprindelse, hvor
der

er

umiddelbar

adgang

til

konkurrenceprægede

markeder

eller

forarbejdningsaktiviteter tættere på det angivne sted for guldets oprindelse, hvor
håndhævelsen af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge,
bekæmpelse af korruption, toldkontrol og andre relevante myndighedskontroller er
utilstrækkelig, og hvor der anvendes uformelle banksystemer i landet, herunder
kontantbaserede økonomier93.
c) Materialetype. Uforarbejdet genanvendeligt guld anvendes kun sjældent til at
hvidvaske udvundet guld fra konfliktramte områder og højrisikoområder som smeltet
genanvendeligt guld (se Definitioner), men der er tilfælde, hvor det uforarbejdede
genanvendelige hidrører fra områder, hvor en velkendt praksis er at fremstille
guldprodukter direkte fra udvundet guld med henblik på skatteundgåelse og
hvidvaskning af guld. Udvundet guld, der er produceret i et konfliktramt område ved
en høj koncentration (f.eks. 90 % rent fra alluvialudvinding), hvidvaskes næppe
gennem materialer af lavere værdi, hvis opgradering og forædling kræver mange
flere processer, og hvor produktionen til salgbart guld tager betydeligt længere tid.
Eksempler på materialer af lav værdi, som næppe bruges til hvidvaskning, er
elektronikskrot og tilbageværende celleslam fra forædling af andre metaller. Smykker
med en høj guldkoncentration kan på den anden side have næsten samme fysiske
egenskaber som guld udvundet i konfliktramte områder.
d) Usædvanlige omstændigheder. Det bør vurderes, om materialer, der hævdes at være
genanvendt, forekommer rimeligt i konteksten. Pludselige usædvanlige stigninger i
mængden af materialer af høj kvalitet fra en leverandør eller et område bør forklares.
Hvis smykker, der bæres i et land, sædvanligvis er 14 karat (58 %), bør guld, der
hævdes at være genanvendte smykker ved 90 %, undersøges nærmere.
e) Leverandør. Forskellige leverandører af genanvendeligt guld udgør forskellige grader
af risiko for hvidvaskningsaktiviteter. Genanvendeligt guld, der er produceret på et
anlæg, der kontrolleres under produktion/forarbejdning, udgør f.eks. en lavere risiko
end en samler, der tilvejebringer genanvendeligt guld fra flere kilder. Andre
risikofaktorer omfatter enhver betydelig uoverensstemmelse mellem de due
diligence-procedurer, der anbefales i disse retningslinjer, og leverandørernes praksis,
eller hvis leverandøren befinder sig i en betydelig og uforklaret geografisk afstand fra
en leverandør eller modpart i forsyningskæden.
5. FOR GENANVENDELIGT GULD indsamles følgende oplysninger om de transaktioner,
der skal granskes grundigt, herunder gennem skrivebordsundersøgelser, besøg hos

93 Se Financial Action Task Force, RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and
Stones, 17. juni 2008, afsnit 109.
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guldleverandører og risikobaseret stikprøveverifikation verifikation af købsfortegnelser og
en mere dybdegående undersøgelse og vurdering af procedurer og bestemmelser
vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og af finansiering af terrorisme, hvis
det er relevant:
a) om der er produktionsanlæg, hvor skrot kan genereres
b) om der er betydeligt ejerskab og salg af privatejede guldsmykker
c) omfanget af handel med genanvendeligt guld/guldskrot (bestemmes ved besøg på
stedet og gennemgang af dokumenter), idet det anerkendes, at dette vil variere efter
guldprisen og den økonomiske situation.

D. Vurdere risici i forsyningskæden.

Vurder de oplysninger, der er indhentet

gennem kortlægning af de faktiske forhold for virksomhedens forsyningskæder med
rødt flag. Virksomheden bør anse enhver rimelig uoverensstemmelse mellem de
indhentede oplysninger og følgende for en "risiko":
1. standarderne i virksomhedens forsyningskædepolitik ifølge bilag II

94

2. standarderne og procedurerne for due diligence i disse retningslinjer
3. de nationale love i de lande, hvor virksomheden har hjemsted eller er børsnoteret (hvis
relevant), de sandsynlige oprindelseslande for mineralerne samt transit- eller
reeksportlande
4. juridiske dokumenter vedrørende virksomhedens aktiviteter og forretningsforbindelser,
f.eks. finansieringsaftaler og leverandøraftaler
5. andre

relevante

internationale

instrumenter,

f.eks.

OECD's

retningslinjer

for

multinationale virksomheder, internationale menneskerettighedslove og den humanitære
folkeret samt internationale henstillinger og retningslinjer vedrørende bekæmpelse af
hvidvaskning af penge.

AFSNIT III – RISIKOVURDERING FOR VIRKSOMHEDER LÆNGERE
FREMME I FORSYNINGSKÆDEN
Virksomheder længere fremme i forsyningskæden bør identificere risiciene i deres forsyningskæde
ved at vurdere de due diligence-procedurer, der benyttes af deres forædlingsvirksomheder, i
forhold til disse retningslinjer.

A. Så vidt muligt identificere guldforædlingsvirksomhederne i deres
forsyningskæde(r). Virksomheder længere fremme i forsyningskæden bør
forsøge at identificere de guldforædlingsvirksomheder, som producerer det forædlede
guld, der anvendes i deres forsyningskæde. Guldforædlingsvirksomheder kan
identificeres gennem forespørgsler i forsyningskæden, men virksomheder længere
fremme i forsyningskæden bør vurdere og verificere leverandørers angivelser med
foranstaltninger,

der

står

i

forhold

til

risikoen.

I

nogle

tilfælde

er

94 Se trin 1(A) ovenfor og bilag II.
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forædlingsvirksomhedens mærke allerede stemplet på barren, mønten, stangen eller et
andet forædlet guldprodukt.
1. Forædlingsvirksomheder er identificeret – Gå videre til trin 2, afsnit III (B).
2. Forædlingsvirksomheder kan ikke identificeres efter bedste bestræbelser – Gå videre til
trin 3, afsnit II.

B. Indhent foreløbig dokumentation for forædlingsvirksomhedens
due diligence for at afgøre, om den har identificeret eller
rimeligvis burde have identificeret røde flag i sine
forsyningskæder. Når virksomheden fastlægger, om forædlingsvirksomheder har
eller rimeligvis burde have identificeret røde flag i deres forsyningskæder, bør den yde
en rimelig indsats i god tro på grundlag af den dokumentation, der er indsamlet i trin 1,
samt eventuelle yderligere oplysninger (indsamlet gennem dialog med leverandører og
ved skrivebordsundersøgelser). Virksomheder bør verificere leverandørers angivelser i
forhold til eksterne dokumentationskilder afhængigt af risikoen med henblik på at træffe
en afgørelse med rimelig sikkerhed.
1. Forædlingsvirksomhed har ikke identificeret røde flag: Hvis en virksomhed længere
fremme i forsyningskæden for guld med rimelig sikkerhed afgør, at disse røde flag ikke
opstår i den pågældende forædlingsvirksomheds forsyningskæde, kræves der ingen
yderligere due diligence for den pågældende forsyningskæde. De forvaltningssystemer,
der er etableret i trin 1, bør vedligeholdes og revideres regelmæssigt.
2. Forædlingsvirksomhed har identificeret røde flag i sin forsyningskæde for guld eller ved
ikke:
En virksomhed længere fremme i forsyningskæden for guld, der identificerer et rødt flag i
sin forsyningskæde for guld, eller som ikke med rimelig sikkerhed kan udelukke et eller
flere af disse røde flag fra forædlingsvirksomhedens forsyningskæde for guld, bør
fortsætte til trin 2(C) nedenfor.

C. Vurdere risici ved at evaluere de due diligence-procedurer for
forsyningskæden, der benyttes af forædlingsvirksomheder med
røde flag i deres forsyningskæder for guld. For at udføre
risikovurderinger bør virksomheder vurdere, om forædlingsvirksomhederne med røde
flag i deres forsyningskæde har udført alle de elementer af due diligence for ansvarlige
forsyningskæder for guld fra konfliktramte områder og højrisikoområder, der anbefales i
disse retningslinjer. Virksomheder længere fremme i forsyningskæden bør tage
følgende skridt:
1. Indhent dokumentation for forædlingsvirksomhedernes due diligence-praksis for
forsyningskæden.
2. Gennemgå de oplysninger, der er tilvejebragt af vurderingsteamet.
3. Krydstjek dokumentationen for forædlingsvirksomhedernes due diligence-praksis i
forhold til forsyningskædepolitikken og de due diligence-procedurer, der er beskrevet
disse retningslinjer. Virksomheden bør anse enhver betydelig uoverensstemmelse
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mellem leverandørernes due diligence-praksis og virksomhedens forsyningskædepolitik
(ifølge bilag II) for en risiko, der bør handles på i trin 3.
4. Fastslå, om forædlingsvirksomhedens due diligence-praksis er blevet revideret i forhold
til en standard, der er i overensstemmelse med disse retningslinjer, og indhent
resultaterne af denne audit. Hvis forædlingsvirksomhedens due diligence-praksis ikke er
blevet revideret i forhold til en standard, der er i overensstemmelse med disse
retningslinjer,

eller

hvis

der

er

konstateret

en

uoverensstemmelse

mellem

forædlingsvirksomhedens due diligence-praksis og standarderne og procedurerne i disse
retningslinjer, bør virksomheder længere fremme i forsyningskæden bestræbe sig på at
styre risici efter trin 3 og tilvejebringe fra forædlingsvirksomheder, der er blevet revideret
efter disse retningslinjers trin 4.

TRIN 3: UDFORME OG IMPLEMENTERE EN STRATEGI, SOM
MODVIRKER
DE IDENTIFICEREDE RISICI
FORMÅL: At evaluere og imødegå identificerede risici med henblik på at forebygge eller
afbøde

negative

virkninger.

Virksomheder

kan

samarbejde

for

at

imødekomme

henstillingerne i dette afsnit gennem fælles initiativer. Virksomhederne bevarer dog det
individuelle ansvar for deres due diligence og bør sikre, at der i det fælles arbejde tages
højde for den enkelte virksomheds specifikke forhold.

AFSNIT I – RISIKOSTYRING FOR VIRKSOMHEDER I BEGYNDELSEN AF
FORSYNINGSKÆDEN
A. Indberette resultater til ledende personale, der er udpeget til
dette formål, med en beskrivelse af de indsamlede oplysninger og de faktiske og
potentielle risici, der er identificeret i risikovurderingen af forsyningskæden.

B. Styrke dialogen med leverandører og de interne systemer for
gennemsigtighed, informationsindsamling og kontrol med
forsyningskæden for guld fra trin 1(C). Virksomheder i begyndelsen af
forsyningskæden bør træffe følgende foranstaltninger:
1. Etabler en leverandørkæde og/eller et sporingssystem, der indsamler og vedligeholder
detaljerede oplysninger omhandlet i trin 2, afsnit I og II, (C), for alle guldinput og -output
fra en forsyningskæde med rødt flag.
2. Styrk

de

fysiske

sikkerhedsforanstaltninger

afhængigt

af

forholdene

(f.eks.

transportsikkerhed, forsegling i beskyttede beholdere osv.) i tilfælde af afvigelser i
mineproduktionen og -kapaciteten, forarbejdningsproduktionen og -kapaciteten eller
oplysninger fremlagt af leverandører om guldforsendelser.
3. En forsendelse, for hvilken der er identificeret en risiko for tilknytning til konflikt og grove
krænkelser af menneskerettighederne, adskilles fysisk og sikres.
4. Retten til at foretage uanmeldt kontrol på stedet hos leverandører og adgang til deres
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relevante dokumenter indsættes i handelsaftaler og/eller skriftlige aftaler med
95

leverandører, som kan anvendes og overvåges .
5. For alle guldinput deles følgende oplysninger, som indhentes og vedligeholdes af
vurderingsteamet fra begyndelsen af forsyningskæden:
a) oprindelsesminen med flest mulige detaljer
b) steder, hvor guld eller guldholdige materialer konsolideres, blandes, knuses, males,
smeltes og forældes
c) udvindingsmetoden (ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok eller
minedrift i mellemstor eller stor målestok) og datoer for koncentration, smeltning og
forædling
d) vægt og prøvet kvalitet
e) identiteten af alle leverandører og relevante leverandører af tjenesteydelser, der
håndterer guldet i forsyningskæden fra oprindelsesminen til forædlingsvirksomheden
ejerskab (herunder egentligt ejerskab) virksomhedsstruktur, herunder navne på
medlemmer af ledelsen virksomhedens og ledelsens forretningsforbindelser,
forbindelser til regeringen, politiske partier eller militæret i konfliktramte områder og
højrisikoområder
f) alle skatter, afgifter eller royalties, der betales til regeringer i forbindelse med
udvinding af, handel med, transport af og eksport af guld
g) alle betalinger eller ydelser offentlige instanser og embedsmænd i forbindelse med
udvinding af, handel med, transport af og eksport af guld
h) alle betalinger til offentlige eller private sikkerhedsstyrker eller andre væbnede
grupper på alle punkter i forsyningskæden fra og med udvinding, medmindre disse er
forbud ved lov
i) hvordan guld transporteres, og hvilke procedurer der er indført for at sikre integriteten
under hensyntagen til sikkerhedsproblemer.
6. For forædlingsvirksomheder stilles de oplysninger, der er tilvejebragt gennem due
diligence-procedurer, til rådighed for revisorer med henblik på overholdelse af
brancheprogrammer

96

eller institutionaliserede mekanismer, der indføres på regionalt

eller globalt plan med mandat til at indsamle og behandle oplysninger om guld fra
konfliktramte områder og højrisikoområder. Hvis sådanne programmer eller mekanismer
ikke findes, stilles de relevante oplysninger til rådighed for købere længere fremme i
forsyningskæden.

C. Udforme og vedtage en risikostyringsplan. Virksomheder bør vedtage en

95 Se trin 2-5 for oplysninger om overvågning af leverandører og håndtering af manglende
overholdelse.
96 Se f.eks. LBMA Responsible Gold Guidance, EICC-GeSI Conflict Free Smelter
Program og RJC Chain-of-Custody Certification, hvis disse er i overensstemmelse med
disse retningslinjer.
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risikostyringsplan for forsyningskæden, som beskriver virksomhedens reaktion på de
risici, der er identificeret i trin 2, i overensstemmelse med bilag II til retningslinjerne.
Virksomheder kan håndtere risikoen ved enten at i) fortsætte handelen, samtidig med at
der gøres en målbar indsats for at afbøde risici, ii) indstille handelen midlertidigt,
samtidig med at den målbare indsats for at afbøde risici videreføres, eller iii) afbryde
samarbejdet med en leverandør, hvis risikoafbødning ikke er mulig eller acceptabel. For
at fastlægge en risikostyringsstrategi bør virksomheder:
1. Undersøge modellen for forsyningskædepolitik vedrørende guld fra konfliktramte
områder og højrisikoområder i bilag II til retningslinjerne med henblik på at afgøre, om de
identificerede risici kan afbødes ved at fortsætte, indstille eller afbryde samarbejdet med
leverandørerne.
2. Håndtere risici, der ikke kræver, at samarbejdet med en leverandør afbrydes, gennem
målbar risikoafbødning. Målbar risikoafbødning bør sigte mod at fremme betydelige og
målbare forbedringer inden for seks måneder efter vedtagelsen af risikostyringsplanen.
Ved udformningen af en strategi for risikoafbødning bør virksomheder:
a) Opbygge

og/eller

udnytte

deres

gennemslagskraft

over

for

de

aktører

i

forsyningskæden, som mest effektivt og mest direkte kan afbøde risikoen for at
bidrage til konflikt. Virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden kan allerede
have betydelig faktisk eller potentiel gennemslagskraft over for andre aktører tidligere
i forsyningskæden. Virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden bør bestræbe
sig på at føre en konstruktiv dialog med leverandører og relevante interessenter og
påvise betydelige og målbare forbedringer med hensyn til eliminering af risikoen
97

inden for seks måneder efter vedtagelsen af risikostyringsplanen .
b) Høre leverandører og berørte interessenter og aftale strategien for målbar
risikoafbødning

i

risikostyringsplanen.

Målbar

risikoafbødning

bør

tilpasses

virksomhedens specifikke leverandører og konteksten for deres aktiviteter, angive
klare resultatmål for en periode på seks måneder efter vedtagelsen af
risikostyringsplanen og omfatte kvalitative og/eller kvantitative indikatorer for måling
98

af forbedringer . Virksomheder bør sikre, at de berørte interessenter gives
tilstrækkelig

tid

til

at

undersøge

og

reagere

på

risikovurderingen

og

risikostyringsplanen, og de bør tage hensyn til spørgsmål, bekymringer og alternative
forslag til risikostyring.
c) Engagere sig i eller støtte, hvis det er relevant, brancheprogrammer eller
institutionaliserede mekanismer vedrørende styring af ansvarlige forsyningskæder,
samtidig med at det sikres, at der i disse initiativer tages behørigt hensyn til deres
sociale og økonomiske virkninger på udviklingslande og til eksisterende internationalt
97 Virksomheder bør se bilag II til retningslinjerne for henstillinger vedrørende
risikostyringsstrategien. Bilag III indeholder foreslåede foranstaltninger til
risikoafbødning og anbefalede indikatorer til måling af forbedring. Mere detaljeret
vejledning om risikoafbødning forventes fastlagt under implementeringen af
retningslinjerne.
98 Se bilag III til retningslinjerne: Foreslåede foranstaltninger til afbødning af risici og
indikatorer for måling af forbedringer.
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99 100 101

anerkendte standarder .

i) Alle guldproducenter med aktiviteter med røde flag og andre virksomheder i
begyndelsen af forsyningskæden, som tilvejebringer guld fra ikkeindustriel minedrift
og minedrift i mindre målestok, bør bistå legitime ikkeindustrielle og små
minebedrifter (se Definitioner), som de tilvejebringer fra, og sætte dem i stand til at
opbygge sikre, gennemsigtige og verificerbare forsyningskæder for guld, som anført
i appendikset.
ii) Alle andre guldproducenter med aktiviteter med røde flag og andre virksomheder i
begyndelsen

af

forsyningskæden

opfordres

til

at

støtte

de

foreslåede

foranstaltninger i appendikset.

D. Gennemføre
risikostyringsplanen,
overvåge
og
spore
resultaterne af indsatsen for at afbøde risici, rapportere tilbage til
det udpegede ledende personale og overveje at indstille eller
afbryde samarbejdet med en leverandør efter fejlslagne forsøg
på at afbøde risici i overensstemmelse med henstillingerne
vedrørende risikostyringsstrategier i bilag II44. Virksomheder i
begyndelsen af forsyningskæden bør gennemføre, overvåge og spore resultaterne af
risikoafbødning i samarbejde med og/eller efter høring af lokale og centrale
myndigheder,

virksomheder

i

begyndelsen

af

forsyningskæden,

internationale

organisationer eller civilsamfundsorganisationer og berørte tredjeparter. Virksomheder i
begyndelsen af forsyningskæden kan vælge at etablere eller støtte etableringen af
fælles overvågningsnet, som skal overvåge og spore risikoafbødning.

E. Foretage yderligere vurderinger af forhold og risici, som det er
nødvendigt at afbøde, eller efter en ændring af forholdene45. Due
diligence

i

forsyningskæden

er

en

dynamisk

proces,

der

kræver

løbende

risikoovervågning. Efter gennemførelse af en risikoafbødningsstrategi bør virksomheder
gentage trin 2 for at sikre effektiv risikostyring. Enhver ændring i virksomhedens
forsyningskæde kan desuden kræve, at visse trin gentages for at forebygge eller
afbøde negative virkninger.

99 OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011), kapitel II (B)(2).
100 Virksomheder bør indstille eller afbryde samarbejdet med leverandøren i en periode på
mindst tre måneder, hvis der ikke senest seks måneder efter vedtagelsen af
risikostyringsplanen er sket betydelige målbare forbedringer med henblik på at forhindre
eller afbøde den identificerede risiko.
101 En ændring af forholdene bør fastslås på et risikofølsomt grundlag gennem løbende
overvågning af virksomhedernes leverandørkædedokumentation og konteksten for de
konfliktramte områder, hvorfra mineraler kommer eller transporteres. En sådan ændring
af forholdene kan omfatte en ændring af en leverandør eller aktør i leverandørkæden,
oprindelsesstedet, transportruter eller eksportsted. Den kan også omfatte faktorer, som
er specifikke for konteksten, f.eks. en optrapning af konflikten i bestemte områder,
ændringer i militærpersonel, der fører tilsyn med et område, og ændringer i ejerskab af
eller kontrol over oprindelsesminen.
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AFSNIT II – RISIKOSTYRING FOR VIRKSOMHEDER LÆNGERE FREMME I
FORSYNINGSKÆDEN
A. Indberette resultater til ledende personale, der er udpeget til
dette formål, med en beskrivelse af de indsamlede oplysninger og de faktiske og
potentielle risici, der er identificeret i risikovurderingen af forsyningskæden.

B. Styrke
de
interne
systemer
for
gennemsigtighed,
informationsindsamling og kontrol med forsyningskæden for
guld fra trin 1(C). Medtage detaljerede og regelmæssigt ajourførte oplysninger,
der sporer forædlingsvirksomheders identitet (hvis de er identificerede) og due
diligence-resultater, der følge af trin 2, afsnit III.

C. Udforme og vedtage en risikostyringsplan. Virksomheder bør vedtage en
risikostyringsplan, som beskriver virksomhedens reaktion på de risici, der er
identificeret i trin 2. Denne strategi varierer afhængigt af, om forædlingsvirksomhederne
i forsyningskæden er blevet identificeret eller ej:
1. Forædlingsvirksomheder kan ikke identificeres – Hvis virksomheder længere fremme i
forsyningskæden efter en rimelig indsats i god tro i trin 1 og 2 stadig ikke kan identificere
forædlingsvirksomheder i deres forsyningskæde(r), bør de udforme og vedtage en
risikostyringsplan, der sætter dem i stand til at gøre dette. Virksomheder længere
fremme i forsyningskæden bør kunne påvise betydelige og målbare forbedringer i deres
indsats

for

at

Virksomheder

identificere
længere

forædlingsvirksomhederne
fremme

i

i

deres

forsyningskæden

forsyningskæde.

kan

identificere

forædlingsvirksomheder i deres forsyningskæde(r) gennem en individuel indsats eller
gennem samarbejdsbaserede brancheordninger:
a) Virksomheder

længere

fremme

i

forsyningskæden

bør

identificere

forædlingsvirksomheder ved at indlede en fortrolig dialog med virksomhedens
umiddelbare leverandører, indarbejde krav om fortrolig angivelse af leverandører i
leverandøraftaler og/eller anvende fortrolige systemer til udveksling af oplysninger.
b) Virksomheder længere fremme i forsyningskæden, der som følge af deres størrelse
eller andre faktorer har vanskeligt ved at identificere aktører forud for deres direkte
leverandører, kan gå i dialog med og aktivt samarbejde med andre i branchen, som
benytter

de

samme

leverandører,

eller

virksomheder

længere

fremme

i

forsyningskæden, som de samarbejder med, med henblik på at identificere
forædlingsvirksomhederne i deres forsyningskæde og vurdere deres due diligencepraksis.

De

kan

også

identificere

forædlingsvirksomheder

gennem

branchevalideringsordninger, der opfylder kravene i disse retningslinjer, for at
tilvejebringe fra disse.
2. Forædlingsvirksomheder med røde flag identificeret i forsyningskæden – Virksomheder
længere fremme i forsyningskæden kan håndtere risikoen ved enten at i) fortsætte
handelen med forædlingsvirksomheden, samtidig med at forædlingsvirksomhed yder en

102

OECD's DUE DILIGENCE-RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIGE FORSYNINGSKÆDER FOR MINERALER FRA KONFLIKTRAMTE... © OECD 2013

TILLÆG OM GULD

målbar indsats for at afbøde risici i overensstemmelse med bilag II til retningslinjerne, ii)
indstille handelen med forædlingsvirksomheden midlertidigt, samtidig med at den
målbare indsats for at afbøde risici videreføres, eller iii) afbryde samarbejdet med en
forædlingsvirksomhed,

hvis

forædlingsvirksomheden

risikoafbødning

ikke

har

ikke

handlet

er

i

mulig,

eller

overensstemmelse

hvis
med

risikostyringsstrategien som omhandlet i bilag II:
a) træffe

omgående

foranstaltninger

forædlingsvirksomhed

(direkte

for

eller

at

afbryde

gennem

samarbejdet

med

underleverandører),

en
hvis

forædlingsvirksomheden ikke straks har indstillet eller afbrudt samarbejdets med sine
leverandører, hvis der er konstateret en betydelig risiko for grove krænkelser (se bilag
II, afsnit 1 og 2) eller direkte eller indirekte støtte til ikkestatslige væbnede grupper (se
bilag II, afsnit 3 og 4).
b) Når forædlingsvirksomheder samarbejder om risikoafbødning i henhold til bilag II

102

,

eller hvis forædlingsvirksomheder stadig er i gang med fuldt ud at gennemføre due
diligence-henstillingerne i disse retningslinjer, bør virksomheder længere fremme i
forsyningskæden sikre, at forædlingsvirksomheder udviser betydelig og målbar
forbedring inden for seks måneder fra vedtagelse af risikostyringsplanerne. Ved
udformningen af deres egne risikostyringsplaner bør virksomheder længere fremme i
forsyningskæden:
i) Opbygge

og/eller

udnytte

deres

gennemslagskraft

over

for

de

forædlingsvirksomheder med røde flag i deres forsyningskæde, som mest effektivt
og mest direkte kan afbøde risikoen for at bidrage til konflikt. Virksomheder længere
fremme

i

forsyningskæden

kan

opbygge

gennemslagskraft

over

for

forædlingsvirksomheder ved at medtage krav om due diligence i kontrakter (hvis
relevant) eller gennem branchesammenslutninger og multistakeholderinitiativer,
samtidig med at det sikres, at der i disse initiativer tages behørigt hensyn til deres
sociale og økonomiske virkninger på udviklingslande og til eksisterende
internationalt anerkendte standarder

103

.

ii) Fokusere indsatsen på at forbedre forædlingsvirksomhedens due diligence gennem
udvikling af dens værdisæt og kapacitet. Virksomheder længere fremme i
forsyningskæden

bør

opfordre

deres

egne

brancheorganisationer

og

brancheorganisationer tidligere i forsyningskæden til at udvikle og implementere
undervisningsmoduler om due diligence i samarbejde med relevante internationale
organisationer, NGO'er, interessenter og andre eksperter.
iii) Høre forædlingsvirksomheder og andre fælles leverandører med henblik på at
aftale målbar risikoafbødning i risikostyringsplanen. Målbar risikoafbødning bør
tilpasses virksomhedens specifikke leverandører og konteksten for deres aktiviteter,

102 Se afsnit 10 og 14 i bilag II til retningslinjerne vedrørende risikostyring af direkte eller
indirekte støtte til offentlige eller private sikkerhedsstyrker, bestikkelse og vildledende
angivelse af mineralers oprindelse, hvidvaskning af penge og betaling af skatter, afgifter
og royalties til regeringer.
103 Kapitel II (B)(2), OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011).
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angive klare resultatmål for en periode på seks måneder efter vedtagelsen af
risikostyringsplanen og omfatte kvalitative og/eller kvantitative indikatorer for måling
af forbedringer.

D. Gennemføre
risikostyringsplanen,
overvåge
og
spore
resultaterne af indsatsen for at afbøde risici, rapportere tilbage til
det udpegede ledende personale og overveje at indstille eller
afbryde samarbejdet med en leverandør efter fejlslagne forsøg på
risikoafbødning (i henhold til afsnit 10 og 14 i bilag II til
retningslinjerne) eller korrigerende foranstaltninger for at
gennemføre due diligence-henstillingerne i disse retningslinjer48.
E. Foretage yderligere vurderinger af forhold og risici, som det er
nødvendigt at afbøde, eller efter en ændring af forholdene49. Due
diligence

i

forsyningskæden

er

en

dynamisk

proces,

der

kræver

løbende

risikoovervågning. Efter gennemførelse af en risikoafbødningsstrategi bør virksomheder
gentage trin 2 for at sikre effektiv risikostyring. Enhver ændring i virksomhedens
forsyningskæde kan desuden kræve, at visse trin gentages for at forebygge eller afbøde
negative virkninger.

104 105

TRIN 4: GENNEMFØRE EN UAFHÆNGIG TREDJEPARTSAUDIT
OF FORÆDLINGSVIRKSOMHEDERNES DUE DILIGENCE-PRAKSIS
FORMÅL: At udføre en uafhængig tredjepartsaudit af forædlingsvirksomhedens due
diligence for ansvarlige

forsyningskæder for

guld fra konfliktramte områder og

højrisikoområder og bidrage til forbedringen af forædlingsvirksomhederne og due diligencepraksis tidligere i forsyningskæden, herunder gennem en institutionaliseret mekanisme eller
et brancheprogram.
Der er ikke hensigten, at henstillingerne i dette afsnit skal anvendes som en
auditstandard. De skitserer grundlæggende principper, omfang, kriterier og andre
grundlæggende

oplysninger,

som

virksomheder,

brancheprogrammer

eller

institutionaliserede mekanismer kan overveje, når de iværksætter forsyningskædespecifikke

104 Virksomheder bør indstille eller afbryde samarbejdet med forædlingsvirksomheden
(direkte eller gennem underleverandører) i en periode på mindst tre måneder, hvis der
ikke senest seks måneder efter vedtagelsen af risikostyringsplanen er sket betydelige
målbare forbedringer med henblik på i) at forhindre eller afbøde den identificerede risiko
som omhandlet i afsnit 10 og 14 i bilag II, eller ii) gennemføre due diligencehenstillingerne i disse retningslinjer gennem korrigerende foranstaltninger.
105 En ændring af forholdene bør fastslås på et risikofølsomt grundlag gennem løbende
overvågning af virksomhedernes leverandørkædedokumentation og konteksten for de
konfliktramte områder, hvorfra mineraler kommer eller transporteres. En sådan ændring
af forholdene kan omfatte en ændring af en leverandør eller aktør i leverandørkæden,
oprindelsesstedet, transportruter eller eksportsted. Den kan også omfatte faktorer, som
er specifikke for konteksten, f.eks. en optrapning af konflikten i bestemte områder,
ændringer i militærpersonel, der fører tilsyn med et område, og ændringer i ejerskab af
eller kontrol over oprindelsesminen.
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uafhængige tredjepartsauditter af gennemførelsen af forædlingsvirksomhedens due
diligence-praksis gennem nye eller eksisterende auditordninger. Revisorer kan benytte
auditkonklusioner fra andre uafhængige tredjepartsauditter udført til andre formål tidligere i
forsyningskæden (f.eks. KYC-auditter eller auditter af bulliontransportører), såfremt disse
auditter omfatter de områder, der er beskrevet nedenfor, og er i overensstemmelse med de
50

internationalt anerkendte auditstandarder for kvalitetssikring af forvaltningssystemer .

A. Planlægge en uafhængig tredjepartsaudit af gennemførelsen af
forædlingsvirksomhedens due diligence-praksis for ansvarlige
forsyningskæder for guld fra konfliktramte områder og
højrisikoområder. For auditter gælder følgende omfang, kriterier, principper og
51

aktiviteter :
1. Audittens omfang Auditten bør omfatte alle aktiviteter, procedurer og systemer, der
anvendes af forædlingsvirksomheden til at udføre due diligence i forsyningskæden for
guld fra konfliktramte områder og højrisikoområder. Dette omfatter bl.a. relevante
politikker og procedurer, forædlingsvirksomhedens kontrol af forsyningskæden for guld,
kommunikation med aktører i forsyningskæden for guld, de oplysninger, der videregives
til virksomheder længere fremme i forsyningskæden om leverandører, sporingssystem
for

leverandørkæden,

forædlingsvirksomhedens

risikovurderinger,

undersøgelser på stedet, og forædlingsvirksomhedens risikostyringsstrategier.
2. Kriterierne

for

auditten:

Genne

auditten

fastlægges

herunder
106 107

overensstemmelsen

af

forædlingsvirksomhedens due diligence-praksis med en auditstandard, der er baseret på
disse retningslinjer.
3. Principperne for auditten:
a) Uafhængighed: For

at

sikre

auditternes

neutralitet

og

uvildighed

skal

auditorganisationen og alle medlemmer af auditteamet ("revisorer") være uafhængige
af

forædlingsvirksomheden

og

af

forædlingsvirksomhedens

datterselskaber,

licenstagere, kontrahenter, leverandører og virksomheder, der deltager i den fælles
audit. Dette betyder navnlig, at der ikke må være interessekonflikter mellem
revisorerne og den reviderede, dvs. de må ikke have et forretningsmæssigt eller
finansielt forhold til den reviderede (i form af kapitalandele, gæld eller værdipapirer)
eller have ydet tjenesteydelser for den reviderede virksomhed vedrørende
udformning, etablering eller gennemførelse af forædlingsvirksomhedens eller de
vurderede forsyningskædeaktørers due diligence-praksis i en periode på 24 måneder
inden auditten.
b) Kompetence: Revisorer skal have de personlige egenskaber og områdespecifikke
kompetencer, der er nødvendige for at udføre tredjepartsauditten. Virksomheder kan

106 Eksempler på internationalt anerkendte auditstandarder omfatter bl.a. ISO19011,
SA8000, ISAE 3000 og SSEA100.
107 Virksomheder kan se ISO International Standard 19011: 2002 ("ISO 19011") for de
detaljerede krav til auditprogrammer (herunder programansvar, procedurer,
registreringer, overvågning og revision) og en trinvis oversigt over auditaktiviteter.
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se internationalt anerkendte auditstandarder

108

for oplysninger om de detaljerede krav

til revisorers kompetencer, når de udformer nye eller reviderer eksisterende
auditstandarder. Personlige egenskaber bør bl.a. omfatte integritet, objektivitet,
fortrolighed, åbenhed og professionalisme. Områdespecifikke kompetencer omfatter
bl.a.:
i) revisionsprincipper, -procedurer og -teknikker

109

ii) de principper, procedurer og teknikker, der anvendes i forbindelse med due
diligence i forsyningskæden
iii)tilvejebringelsespraksis og guld og forsyningskæder for guld
iv) den sociale, kulturelle og historiske kontekst for de konfliktramte områder, hvorfra
gold kommer eller transporteres, herunder sprogfærdigheder og kulturforståelse,
der er nødvendig for at gennemføre en audit
v)

OECD's

retningslinjer

og

tillægget

om

guld,

herunder

modellen

for

forsyningskædepolitik for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder
(bilag II).
c) Ansvarlighed: Ved brug af et brancheprogram eller en institutionaliseret mekanisme
revideres og overvåges det regelmæssigt, hvor godt revisorerne udfører auditten i
overensstemmelse med auditprogrammet på grundlag af de mål, det omfang og de
kriterier, der er opstillet for auditten, bedømt i forhold til fortegnelserne vedrørende
auditprogrammet.
4. Auditaktiviteterne:
a) Forberedelse af audit: Revisorerne gives klare oplysninger om audittens mål, omfang,
sprog og kriterier, og enhver tvetydighed afklares mellem den reviderede og
revisorerne, inden auditten påbegyndes

110

. Revisorerne bør fastlægge, om auditten

kan gennemføres inden for den tilgængelige tid, med de tilgængelige ressourcer og
oplysninger og i samarbejde med relevante parter

111

.

b) Undersøgelser på stedet: Inden undersøgelserne på stedet indledes, bør revisorerne
udarbejde en auditplan

112

og alle arbejdsdokumenter

113

. Revisorer bør indsamle

yderligere dokumentation og verificere oplysninger ved at gennemføre relevante
interview (herunder med ledelsen og vurderingsteam), gøre observationer og
kontrollere dokumenter (se nedenfor). Undersøgelser på stedet bør omfatte:
i) forædlingsvirksomhedens anlæg og områder, hvor forædlingsvirksomheden
udfører due diligence for ansvarlige forsyningskæder for guld fra konfliktramte

108 Eksempler på internationalt anerkendte auditstandarder omfatter bl.a. ISO19011,
SA8000, ISAE 3000 og SSEA100.
109 Virksomheder kan tage hensyn til akkrediteringer af eksisterende forvaltningssystemer
og gennemført revisoruddannelse, f.eks. ISO9001 eller SA8000.
110 Se kapitel 6.2 i ISO 19011.
111 Ibid.
112 Se kapitel 6.4.1 i ISO 19011.
113 Se kapitel 6.4.3 i ISO 19011.
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områder og højrisikoområder
ii) en stikprøve af forædlingsvirksomhedens leverandører (herunder guldproducenter,
lokale

eksportører,

internationale

guldforhandlere

og

genanvendelsesvirksomheder) som krævet i auditstandarden
iii)høringer af vurderingsteam, som kan foretages eksternt, med henblik på at
undersøge de standarder og metoder, der anvendes til at generere verificerbare,
pålidelige og ajourførte oplysninger
iv) høringer af relevante lokale og centrale myndigheder og eventuelle FNekspertgrupper, FN's fredsbevarende missioner og det lokale civilsamfund, som
revisoren anser for relevant ud fra de forhold og risici, der er identificeret i
forsyningskæden for guld.
c) Dokumentkontrol: Stikprøver af alle dokumenter, der er udarbejdet som et led i
forædlingsvirksomhedens due diligence i forsyningskæden for guld fra konfliktramte
områder, bør kontrolleres med henblik på at fastslå, om systemet som dokumenteret
opfylder auditkriterierne

114

. Dette omfatter bl.a. dokumentation om intern kontrol i

forsyningskæden (stikprøve af dokumenter fra leverandørkæde og fortegnelser over
betalinger), relevante meddelelser og bestemmelser i aftaler med leverandører,
dokumentation for de oplysninger, der videregives til virksomheder længere fremme i
forsyningskæden, dokumentation fra forædlingsvirksomhedens risikovurderinger
(herunder alle fortegnelser om forretningspartnere og leverandører, interview og
vurderinger på stedet) og dokumenter vedrørende risikostyringsstrategier, f.eks.
aftaler med leverandører om indikatorer for forbedringer. Revisorer bør udtage
vilkårlige stikprøver af dokumentationen under undersøgelsen på stedet. Stikprøverne
udvælges under hensyntagen til risici forbundet med leverandører og/eller
forsyningskæder for guld, perioder med og uden spidsbelastninger og de mængder af
materialer, der tilvejebringes fra hver leverandør. Den kontrollerede dokumentation
bør omfatter stikprøver fra hver leverandør og udvides afhængigt af det risikoniveau,
der er konstateret for forretningspartnere, leverandører eller oprindelseslande for
guld. Prøvestørrelsen øges, hvis revisoren konstaterer problemer i forbindelse med
forædlingsvirksomhedens due diligence-foranstaltninger.
d) Konklusioner af auditten: Revisorerne bør nå frem til resultater, der på grundlag af
den indsamlede dokumentation afgør, om forædlingsvirksomhedens diligence for
ansvarlige forsyningskæder for guld fra konfliktramte områder og højrisikoområder er
i overensstemmelse med disse retningslinjer. Revisorer bør fremsætte henstillinger i
auditrapporten til forædlingsvirksomheden vedrørende forbedring af due diligencepraksis. Revisorer bør også udarbejde en auditrapport til offentliggørelse i henhold til
trin 5.

B. Gennemføre auditten i overensstemmelse med det omfang og de
114 Se kapitel 6.3 i ISO 19011.
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kriterier, principper og aktiviteter for auditten, der er anført
ovenfor. Alle aktører i forsyningskæden bør samarbejde med henblik på at sikre, at
auditten gennemføres i overensstemmelse med det omfang og de kriterier, principper
og aktiviteter for auditten, der er anført ovenfor. Gennem brancheprogrammer eller
institutionaliserede mekanismer bør de gennemføre nogle af eller alle følgende
aktiviteter:
1. udforme auditstandarder i overensstemmelse med henstillingerne i disse retningslinjer
2. akkreditere revisorer
3. føre tilsyn med auditprogrammet, herunder periodisk gennemgang og overvågning af
revisorernes kapacitet til at udføre auditten i overensstemmelse med auditprogrammet
4. offentliggøre auditrapporter for forædlingsvirksomheder under behørig hensyntagen til
fortrolighed og andre konkurrence- og sikkerhedsmæssige hensyn. En auditrapport bør
indeholde:
a) oplysninger om forædlingsvirksomheden, datoen for auditten og auditperioden
b) auditaktiviteterne og -metoden som defineret i trin 4(A)(4)
c) auditkonklusionerne som defineret i trin 4(A)(4), som de er relevante for hvert trin i
disse retningslinjer
5. SPECIFIKKE HENSTILLINGER – Til alle virksomheder i begyndelsen af
forsyningskæden
a) Tillade adgang til virksomhedens områder samt relevante dokumenter og fortegnelser
vedrørende due diligence i forsyningskæden i overensstemmelse med disse
retningslinjer.
b) Lette kontakten til og logistikken over for transportvirksomheder og leverandører
udvalgt af auditteamet samt høringer med interessenter udpeget af revisoren.
c) Lette kontakten og logistikken, hvis besøg hos leverandører er påkrævet.
6. SPECIFIKKE HENSTILLINGER – Til alle virksomheder længere fremme i
forsyningskæden
a) Virksomheder længere fremme i forsyningskæden bør deltage i og støtte den
uafhængige tredjepartsaudit af forædlingsvirksomhedens due diligence-praksis og
opfordres til at gøre det gennem brancheprogrammer for at gøre gennemførelsen af
disse retningslinjer mere effektiv. Dette kan omfatte fastlæggelse af auditstandarder i
overensstemmelse med henstillingerne i disse retningslinjer. Små og mellemstore
virksomheder opfordres til at deltage i eller opbygge partnerskaber med sådanne
brancheorganisationer.
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TRIN 5: ÅRLIGT AFLÆGGE
RAPPORT OM DUE DILIGENCE I
FORSYNINGSKÆDEN
FORMÅL: Offentligt at rapportere om due diligence for ansvarlige forsyningskæder for guld
fra konfliktramte områder og højrisikoområder med henblik på at skabe offentlig tillid til
de foranstaltninger, virksomheder træffer.

A. Årligt aflægge rapport eller årlige bæredygtighedsrapporter eller
rapporter om virksomhedernes sociale ansvar indarbejde
yderligere oplysninger om due diligence for ansvarlige
forsyningskæder for guld fra konfliktramte områder og
højrisikoområder under behørig hensyntagen til fortrolighed og
andre konkurrence- eller sikkerhedsmæssige hensyn115.
A.1. Til alle virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden
1. Virksomhedsforvaltningssystemer: Rapportere om de skridt, der er taget for at
gennemføre trin 1. I en sådan rapport bør virksomheden beskrive dens due diligencepolitik for forsyningskæden, forklare den forvaltningsstruktur, der er ansvarlig for
virksomhedens due diligence, og angive, hvem i virksomheden der er direkte ansvarlig,
beskrive de interne systemer for gennemsigtighed, informationsindsamling og kontrol
med forsyningskæden for guld fra trin 1(C) og trin 3(B), idet det forklares, hvordan de
fungerer, og hvordan de har styrket virksomhedens due diligence-indsats i den
omhandlede

rapporteringsperiode,

beskrive

virksomhedens

database-

og

registerføringssystem og forklare, hvordan den identificerer alle leverandører helt ned til
oprindelsesminen, og hvordan den dele oplysninger om due diligence i hele
forsyningskæden,

fremlægge

oplysninger

om

betalinger

til

regeringer

i

overensstemmelse med EITI-kriterierne og -principperne (hvis det er relevant).
2. Virksomhedens risikovurdering i forsyningskæden: Rapportere om de skridt, der er taget
for at gennemføre trin 2. I en sådan rapport bør virksomheden forklare, hvordan den har
identificeret aktiviteter med rødt flag eller røde flag i dens forsyningskæde, herunder
risikobaseret verifikation af leverandørers angivelser, beskrive de røde flag, der er
identificeret i forsyningskæden for guld, beskrive de skridt, der er taget for at kortlægge
de faktiske forhold for disse aktiviteter med rødt flag eller forsyningskæder med rødt flag,
beskrive vurderingsteamets metode og praksis samt de oplysninger, det har tilvejebragt,
herunder om og hvordan virksomheden har samarbejdet med andre virksomheder i
115 Fortrolighed og andre konkurrence- eller sikkerhedsmæssige hensyn omfatter med
forbehold af efterfølgende fortolkning: prisoplysninger, leverandøridentiteter og forbindelser (identiteten af forædlingsvirksomheder og lokale eksportører på stedet med
røde flag bør altid oplyses, medmindre samarbejdet er ophørt), transportruter og
identiteten af informationskilder og whistleblowere i konfliktramte områder og
højrisikoområder, hvis afsløring af sådanne kilders identitet ville bringe deres sikkerhed
i fare. Alle oplysninger formidles til en institutionaliseret mekanisme, der indføres på
regionalt eller globalt plan med mandat til at indsamle og behandle oplysninger om
mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder.
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begyndelsen af forsyningskæden, og hvordan virksomheden har sikret, at det fælles
arbejde tager behørigt hensyn til forhold, der er specifikke for den enkelte virksomhed,
fremlægge faktiske eller potentielle identificerede risici. Af hensyn til overskueligheden
bør virksomheder ikke rapportere risici, der er identificeret for leverandører, som de ikke
har handlet med.
3. Risikostyring: Rapportere om de skridt, der er taget for at gennemføre trin 3. I en sådan
rapport

bør

virksomheden

beskrive,

hvordan

interne

kontrolsystemer,

f.eks.

sporingssystemer for leverandørkæden, er blevet styrket med henblik på at indsamle og
vedligeholde pålidelige og ajourførte oplysninger om forsyningskæder for guld med rødt
flag, beskrive de skridt, der er taget for at styre risici, herunder en opsummerende
rapport om strategien for risikoafbødning i risikostyringsplanen, kapacitetsudvikling og
inddragelse af berørte interessenter, beskrive virksomhedens indsats for at overvåge og
spore resultater af risikoafbødning og alle tilfælde og resultater af opfølgning efter seks
måneder med det formål at evaluere betydelige og målbare forbedringer angive, hvor
mange gange virksomheden har besluttet at afbryde samarbejdet med leverandører
og/eller forsyningskæder, i overensstemmelse med bilag II, uden at angive disse
leverandørers identitet, medmindre oplysning heraf efter virksomhedens opfattelse er i
overensstemmelse med den gældende lovgivning. Virksomheder bør tilstræbe at
rapportere alle tilfælde af afbrudt samarbejde til relevante internationale og nationale
undersøgende organer og/eller retshåndhævende myndigheder under hensyntagen til
den potentielle skadelige virkninger af sådan rapportering og i overensstemmelse med
den gælde lovgivning.

A.2.

Til

forædlingsvirksomheder:

Ud

over

ovennævnte

bør

forædlingsvirksomheder også:
1. Auditter: Offentliggøre auditrapporter for forædlingsvirksomheder under behørig
hensyntagen til fortrolighed og andre konkurrencemæssige hensyn. Auditrapporten bør
indeholde:
a) oplysninger om forædlingsvirksomheden og datoen for auditten
b) auditaktiviteterne og -metoden som defineret i trin 4(A)(4),hvis disse oplysninger ikke
er offentliggjort i et brancheprogram eller en institutionaliseret mekanisme i
overensstemmelse med disse retningslinjer og som defineret i trin 4(B)(2)
c) auditkonklusionerne som defineret i trin 4(A)(4), som de er relevante for hvert trin i
disse retningslinjer.

A.3. Til alle virksomheder længere fremme i forsyningskæden
1. Virksomhedsforvaltningssystemer: Rapportere om de skridt, der er taget for at
gennemføre trin 1. I en sådan rapport bør virksomheden beskrive dens due diligencepolitik for forsyningskæden, forklare den forvaltningsstruktur, der er ansvarlig for
virksomhedens due diligence, og angive, hvem i virksomheden der er direkte ansvarlig,
beskrive de kontrolsystemer for forsyningskæden for guld, som virksomheden har
indført, herunder en forklaring af, hvordan de fungerer, og hvordan de har styrket
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virksomhedens due diligence-indsats i den omhandlede rapporteringsperiode, beskrive
virksomhedens database- og registerføringssystem.
2. Risikovurdering: Rapportere om de skridt, der er taget for at gennemføre trin 2. I en
sådan rapport bør virksomheden beskrive de skridt, der er taget for at identificere
forædlingsvirksomheder i forsyningskæden, beskrive vurderingen af dens diligencepraksis, forklare den metode, der er anvendt ved virksomhedens risikovurderinger i
forsyningskæden, fremlægge faktiske eller potentielle identificerede risici.
3. Risikostyring: Rapportere om de skridt, der er taget for at gennemføre trin 3

116

. I en

sådan rapport bør virksomheden beskrive de skridt, der er taget for at styre risici,
herunder

en

opsummerende

rapport

om

strategien

for

risikoafbødning

i

risikostyringsplanen, kapacitetsudvikling og inddragelse af berørte interessenter,
beskrive virksomhedens indsats for at overvåge og spore resultater af risikoafbødning og
alle tilfælde og resultater af opfølgning efter seks måneder med det formål at evaluere
betydelige og målbare forbedringer

116 Offentliggøre yderligere auditrapporter eller sammendrag, hvis de foreligger eller
kræves i henhold til gældende lovgivning, om due diligence-praksis for virksomheden
længere fremme i forsyningskæden under behørig hensyntagen til fortrolighed og andre
konkurrence- eller sikkerhedsmæssige hensyn.
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APPENDIKS

Foreslåede foranstaltninger til at skabe
økonomiske muligheder og udviklingsmuligheder
for ikkeindustrielle og små minebedrifter
I konfliktramte områder og højrisikoområder er ikkeindustrielle og små minebedrifter
særligt sårbare over for negative virkninger og grove krænkelser i forbindelse med
udvinding af, transport af, handel med, håndtering af og eksport af guld. De ikkeindustrielle
og små minebedrifters sårbarhed øges ved ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre
målestok i et område et lovgivningsmiljø, der er gunstigt for ansvarlig og konfliktfølsom
guldproduktion og legitim handel.
Dette appendiks har til formål at minimere risikoen for marginalisering af sektoren for
ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok, navnlig ofrene for afpresning, og
samtidig fremme konfliktfrie forsyningskæder for guld for derved at skabe økonomiske og
udviklingsmæssige muligheder for ikkeindustrielle og små minebedrifter. I dette appendiks
foreslås

foranstaltninger

til

opbygning

af

sikre,

gennemsigtige

og

verificerbare

forsyningskæder for guld fra mine til marked og gennemførelse af due diligence for guld fra
legitim ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok med henblik på at nå disse
mål, herunder gennem formalisering og legalisering.
Regeringer, internationale organisationer, donorer, virksomheder i forsyningskæden
og civilsamfundsorganisationer kan overveje muligheden for at undersøge, hvordan de kan
samarbejde om at udnytte de foreslåede muligheder eller andre supplerende tilgange, som
de måtte finde hensigtsmæssige i overensstemmelse med de nationale love og politikker.
1. Vurdering af mineområder i overensstemmelse med standarderne i bilag II til OECD's
61

due diligence-retningslinjer :
a) oprette, deltage i og støtte lokale multistakeholderudvalg bestående af kontaktpunkter
fra civilsamfundet, industrien og lokale og centrale myndigheder, som skal føre tilsyn
62

med proceduren for vurdering af mineområder :
i)

udvikle klare parametre for vurdering af mineområder, transportruter og

steder, hvor guld handles, i overensstemmelse med standarderne i bilag II til
OECD's due diligence-retningslinjer, og offentliggøre disse parametre
ii) etablere

team

hentet

fra

multistakeholderudvalgene,

som

63

skal

vurdere

mineområder på grundlag af disse parametre og offentliggøre resultaterne
iii)kontaktpunkter fra multistakeholderudvalg bør tilvejebringe ajourførte oplysninger
gennem deres netværk om forholdene ved mineområder, transportruter og steder,
hvor guld handles. Oplysningerne bør lagres i et centralt clearinghouse.
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Oplysninger bør stilles til rådighed for vurderingsteam, offentlige instanser og
virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden, som tilvejebringer fra områderne.
b) Under hensyntagen til de relevante sikkerhedsforhold ved mineområder:
i) formidle disse retningslinjer og oplyse sikkerhedsstyrker om strafferetlige og andre
sanktioner for ulovlig deltagelse i guldudvinding, -handel, -håndtering og -eksport
og
ii) støtte formaliseringen af sikkerhedsordninger mellem grupper af selvstændige
minearbejdere, lokale myndigheder og offentlige eller private sikkerhedsstyrker i
samarbejde med civilsamfundsorganisationer og internationale organisationer med
henblik på at sikre, at alle betalinger sker frit og i forhold den leverede tjeneste,
sikre, at engagementet er i overensstemmelse med de frivillige principper for
sikkerhed

og

menneskerettigheder,

retshåndhævelsespersonale

og

FN's
FN's

adfærdskodeks

for

grundprincipper

for

retshåndhævelsespersonales magtanvendelse.
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2. Formalisering af aktiviteter , herunder ved:
a) at fastlægge årsagerne til manglende formalisering inden for de eksisterende
ikkeindustrielle produktions- og handelssystemer med henblik på at identificere de
bedste strategier for at tilskynde til og støtte formalisering
b) at yde teknisk bistand til formaliseringen af ikkeindustrielle og små minebedrifter

117 118

119 120

c) at anerkende diversiteten i de forskellige typer og størrelser af ikkeindustriel minedrift
og minedrift i mindre målestok
d) etablere og deltage i samarbejdsinitiativer om udvikling af betingelser for og
65

finansiering af støttefonde, som kan bistå i formaliseringsprocessen .
66

3. Legalisering af aktiviteter . Hjælpe ikkeindustrielle og små minebedrifter med at opnå
udvindingsrettigheder og andre tilknyttede tilladelser gennem legitime procedurer.
Overveje andre lovgivningsforanstaltninger med henblik på at legalisere ikkeindustrielle
og små minebedrifters aktiviteter. Hvis der er udfordringer med hensyn til ulovlig
udvinding under udvindingskoncessioner, opfordres alle interessenter til at fremme en
konstruktiv dialog mellem indehaverne af rettighederne og ikkeindustrielle og små

117 I De Store Søers Område bør dette ske gennem de nationale certificeringsprogrammer
for gennemførelse af ICGLR's regionale certificeringsordning. Se også Vision for
Responsible Artisanal and Small-Scale Mining in Alliance for Responsible Mining
(Echavarria, C. et. al. Eds.), (2008) The Golden Vein - A guide to responsible artisanal
and small-scale mining. ARM Series on Responsible ASM No. 1. Medellin.
118 Se ICGLR Regional Certification Manual (2011).
119 Se appendiks 3 og 4, ICGLR Certification Manual (2011).
120 Se Rock Solid Chances, Felix Hruschka and Cristina Echavarria, Alliance for
Responsible Mining (2011), som findes på http://www.communitymining.org/index.php/
en/arm-publications. I De Store Søers Område: se det fjerde værktøj under ICGLR
Regional Initiative against the Illegal Exploitation of Natural Resources, "Formalisation
of the Artisanal Mining Sector".
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producenter, hvis disse parter handler i god tro. Hvis der er tvist om ejendomsretten, bør
man søge at nå frem til mindelige løsninger i samarbejde med regeringen og andre
interessenter.
4. Vurdering af handelscentre og regelmæssig kortlægning af transportruter:
a) Etablering af og deltagelse i team hentet fra multistakeholderudvalgene (se ovenfor),
som årligt skal vurdere steder, hvor guld handles, og transportruter baseret på
ovennævnte parametre.

121 122

b) For at undgå potentiel kontaminering af kilder konstrueres og vedligeholdes sikre
depoter på vigtige handelssteder for guld. Ved vurderingen af de hensigtsmæssige
sikkerhedsløsninger på stedet, hvor guld handles, og langs transportruter, ydes der
en indsats for at:
i) formidle disse retningslinjer og oplyse sikkerhedsstyrker om strafferetlige og andre
sanktioner for ulovlig deltagelse i guldudvinding, -handel, -håndtering og -eksport
og
ii) støtte formaliseringen af sikkerhedsordninger mellem grupper af selvstændige
minearbejdere, lokale myndigheder og offentlige eller private sikkerhedsstyrker i
samarbejde med civilsamfundsorganisationer og internationale organisationer med
henblik på at sikre, at alle betalinger sker frit og i forhold den leverede tjeneste,
sikre, at engagementet er i overensstemmelse med de frivillige principper for

121 Se Responsible Jewellery Council, Standards Guidance, "COP 2.14 Artisanal and
Small-Scale Mining", som opstiller følgende analoge muligheder for initiativer
vedrørende minedrift i stor målestok og ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre
målestok: "Tilvejebringelse af finansiering (lån) til tekniske og andre forbedringer,
bistand til og uddannelse af minearbejdere i forskellige forhold (f.eks. arbejdsmiljø,
genvinding, udvindings- og forarbejdningsmetoder, value added-processer,
organisatorisk og finansiel styring og håndtering af eksplosivstoffer), hjælp til
minebedrifters udpegning af mineralreserver (kombineret med støtte til adgang til
finansiering),
tilvejebringelse
af
nødberedskabstjenester,
tilbud
om
forarbejdningstjenester til minebedrifter eller opbygning af deres kapacitet til selv at
etablere effektive forarbejdningsanlæg med forbedret teknologi, samarbejde med
offentlige instanser, NGO'er, fagforeninger og internationale agenturer for at få
yderligere støtte levering af vejledning om markedsføring og kommercialisering,
herunder fair trade-ordninger, proaktiv støtte til alternative indkomstmuligheder,
økonomisk udvikling og andre forbedringer inden for grupper af selvstændige
minearbejdere, støtte til det bredere samfund ved lokalt indkøb af så mange varer og
tjenesteydelser som muligt, bekæmpelse af børnearbejde som en betingelse for
engagement i samfundet, forbedring af kvinders forhold i samfund med selvstændige
minearbejdere gennem oplysnings- og bevidstgørelsesprogrammer med fokus på
ligestilling".
122 Ansvarlig ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok inden for de nationale
lovgivningsrammer. Hvis den gældende retlige ramme ikke håndhæves, eller hvis en
sådan ramme ikke forefindes, skal der tages hensyn til ikkeindustrielle og små
minebedrifters indsats i god tro for at operere inden for den gældende retlige ramme
(hvis den forefindes) og deres udnyttelse af muligheder for formalisering, hvis de opstår
(idet det erindres, at ikkeindustrielle og små minebedrifter i de fleste tilfælde har meget
begrænset eller ingen kapacitet, teknisk kompetence eller finansielle ressourcer til
dette).
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sikkerhed

og

menneskerettigheder,

retshåndhævelsespersonale

og

FN's
FN's

adfærdskodeks
grundprincipper

for
for

retshåndhævelsespersonales magtanvendelse.
5. Etablering af sporingssystemer for leverandørkæden, der sikrer forsendelsernes
sikkerhed og gør det muligt at indsamle data om alt guld fra vurderede mineområder.
Vurderingen af mineområder bør omgående efterfølges af indførelse af robuste
sporingssystemer

for

leverandørkæden.

Gennem

sporingssystemer

for

leverandørkæden bør der progressivt indsamles og vedligeholdes oplysninger om hver
enkelt guldforsendelse fra de vurderede mineområder

123

.

6. Tilvejebringelse af finansiel støtte til i) multistakeholderudvalg, som skal vurdere
mineområder, transportruter og stedet, hvor guld handles, og ii) sporingssystemer for
leverandørkæden. Finansiel støtte kan ydes på forskellige måder, herunder gennem
direkte støtte til initiativer eller i form af royalties og præmier på guld fra vurderede miner
og transportruter, som har indført sporingssystemer for leverandørkæden.
7. Fremme og deltagelse i programmer, der har til formål at markedsføre guld fra
ikkeindustriel minedrift og minedrift i mindre målestok fra vurderede mineområder på en
direkte og konkurrencedygtig måde. Fremme kontakter og opbygge partnerskaber
mellem ikkeindustrielle og små producenter med aktiviteter i vurderede mineområder,
smelterier/forædlingsvirksomheder, direkte

markedsføring af

guld fra vurderede

mineområder, der transporteres ad sikre og verificerbare transportruter.
8. Støtte oprettelsen af en klagemekanisme, som er i overensstemmelse med trin 1(E) i
dette tillæg, og tage skridt til at sætte ikkeindustrielle og små producenter i stand til at
benytte denne mekanisme, så de kan underrette virksomheder og myndigheder om
problemer i forbindelse med udvinding af, transport af, handel med og eksport af guld fra
konfliktramte områder og højrisikoområder.
9. Fremme samarbejdet mellem toldmyndighederne i eksport- og importlande.

123 En detaljeret liste over oplysninger, som bør medtages i sporingssystemer for
leverandørkæden, som de vedrører specifikke mineraler, findes under trin 2(C) i
tillægget om guld.
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