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Πρόλογος
Οι Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη
διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού
κινδύνου («οι κατευθυντήριες γραμμές») αποτελούν το πρώτο παράδειγμα μιας
συνεργατικής κυβερνητικά υποστηριζόμενης πρωτοβουλίας με τη συμμετοχή πολλών
παραγόντων για την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών που
προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις
να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην συμβάλλουν στις συγκρούσεις μέσω των
πρακτικών όσον αφορά την προμήθεια ορυκτών. Επιπλέον, στόχο των κατευθυντήριων
γραμμών αποτελεί η δημιουργία διαφανών αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών και η
καλλιέργεια διαρκούς εταιρικής δέσμευσης στον τομέα των ορυκτών, προκειμένου οι χώρες
να επωφελούνται από τους ορυκτούς τους πόρους και η εξόρυξη και το εμπόριο ορυκτών
να μην μετατρέπονται σε πηγή συγκρούσεων, παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και ανασφάλειας. Με τα συμπληρώματα για τον κασσίτερο, το ταντάλιο, το βολφράμιο και
τον χρυσό, οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ παρέχουν στις επιχειρήσεις μια πλήρη
δέσμη οδηγιών για την υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών ούτως ώστε το εμπόριο αυτών των
ορυκτών να υποστηρίζει την ειρήνη και την ανάπτυξη και όχι τις συγκρούσεις.
Οι κατευθυντήριες γραμμές καταρτίστηκαν στο πλαίσιο μιας πολυμερούς διαδικασίας
με την εκτεταμένη συμμετοχή του ΟΟΣΑ και έντεκα χωρών της Διεθνούς Διάσκεψης για την
περιοχή

των

Μεγάλων

Λιμνών

(Ανγκόλα,

Δημοκρατία

του

Κονγκό,

Ζάμπια,

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Κένυα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μπουρούντι,
Ουγκάντα, Ρουάντα, Σουδάν και Τανζανία), της βιομηχανίας, της κοινωνίας των πολιτών,
καθώς και της ομάδας εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη ΛΔΚ. Για την
κατάρτιση

των

κατευθυντήριων

γραμμών

και

των

δύο

συμπληρωμάτων

τους

πραγματοποιήθηκαν πέντε πολυμερείς διαβουλεύσεις, εκ των οποίων τέσσερις στο Παρίσι
τον Δεκέμβριο του 2009 και τον Απρίλιο του 2010, καθώς και τον Μάιο και τον Νοέμβριο
του 2011. Τον Σεπτέμβριο του 2010 πραγματοποιήθηκε στο Ναϊρόμπι κοινή διαβούλευση
μεταξύ της Διεθνούς Διάσκεψης για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και του ΟΟΣΑ, στην
οποία εκπροσωπήθηκαν επίσης η Βραζιλία, η Μαλαισία και η Νότια Αφρική. Ως
αποτέλεσμα, οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν πρακτικό προσανατολισμό, με έμφαση στις
συνεργατικές εποικοδομητικές προσεγγίσεις σύνθετων προκλήσεων.
Το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1952 (2010)
[S/RES/1952(2010)] τάχθηκε υπέρ του να δοθεί συνέχεια στις συστάσεις δέουσας
επιμέλειας που περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων των
Ηνωμένων Εθνών για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι οποίες διατυπώθηκαν κατά
τρόπο που συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.
Οι κατευθυντήριες γραμμές εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Επενδύσεων και την
Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ, και υιοθετήθηκαν από τα έντεκα κράτη μέλη
της Διεθνούς Διάσκεψης για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ICGLR) στη δήλωση της
Λουσάκα, η οποία εγκρίθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2010. Μια σύσταση του ΟΟΣΑ σχετικά με
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τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δέουσα επιμέλεια εγκρίθηκε από το Συμβούλιο σε
υπουργικό επίπεδο στις 25 Μαΐου 2011 και, στη συνέχεια, τροποποιήθηκε στις 17 Ιουλίου
2012 ώστε να συμπεριληφθεί αναφορά στο συμπλήρωμα για τον χρυσό. Παρότι δεν είναι
νομικά δεσμευτική, η σύσταση αντανακλά την κοινή θέση και την πολιτική δέσμευση των
μελών του ΟΟΣΑ και των μη μελών που εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές.
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Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις
κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ
για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη
διαχείριση
των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές
συγκρούσεων και
υψηλού κινδύνου1
Όπως τροποποιήθηκε στις 17 Ιουλίου 2012
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,
Έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος β) της σύμβασης για τον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, της 14ης Δεκεμβρίου 1960,
Έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι
οποίες αποτελούν μέρος της δήλωσης για τις διεθνείς επενδύσεις και τις πολυεθνικές
επιχειρήσεις,
Υπενθυμίζοντας ότι κοινός στόχος, αφενός, των κυβερνήσεων που συνιστούν την
τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και, αφετέρου, της
αναπτυξιακής κοινότητας είναι η προώθηση των αρχών και προτύπων της υπεύθυνης
επιχειρηματικής συμπεριφοράς,
Παρατηρώντας ότι η υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών έχει αναπτυξιακές και
επιχειρηματικές διαστάσεις,
Έχοντας υπόψη το πλαίσιο πολιτικής για τις επενδύσεις που θεσπίστηκε το 2006,
στόχος του οποίου είναι η κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά τρόπο που να
υποστηρίζεται η σταθερή οικονομική μεγέθυνση και η βιώσιμη ανάπτυξη,
Υπενθυμίζοντας το έργο της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας στον τομέα της
διεθνούς δέσμευσης σε ευάλωτα κράτη, το οποίο έχει ως στόχο την αποφυγή πρόκλησης
ζημίας κατά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε ασταθή περιβάλλοντα συγκρούσεων,
συμπεριλαμβανομένων των

1

1 Κατά την έγκριση, η Βραζιλία προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Προσυπογράφοντας την
παρούσα σύσταση, η Βραζιλία αντιλαμβάνεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τη
δέουσα επιμέλεια έχουν καταρτιστεί με βάση την εμπειρία στην περιοχή των Μεγάλων
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αρχών για την ορθή διεθνή δέσμευση σε ευάλωτα κράτη και ευαίσθητες καταστάσεις, οι
οποίες εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στις 3-4
Απριλίου 2007,
Υπενθυμίζοντας τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για συνεργασία στην
καταπολέμηση της διαφθοράς, μεταξύ άλλων μέσω της σύμβασης του ΟΟΣΑ για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων στις διεθνείς εμπορικές
συναλλαγές και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς,
Αναγνωρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις, οι διεθνείς οργανισμοί και οι επιχειρήσεις
μπορούν να στηρίζονται στις αντίστοιχες αρμοδιότητες και τους ρόλους τους ώστε να
συμβάλλουν στη διασφάλιση του επωφελούς χαρακτήρα του εμπορίου και των
επενδύσεων σε φυσικούς πόρους για το σύνολο της κοινωνίας,
Λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, ειδικότερα τη Διεθνή
Διάσκεψη για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, για την καταπολέμηση της παράνομης
εκμετάλλευσης φυσικών πόρων σε περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου,
Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει σημαντική εκμετάλλευση φυσικών ορυκτών πόρων σε
ζώνες συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου και ότι όσον αφορά επιχειρήσεις που
εφοδιάζονται από τις περιοχές αυτές ή δραστηριοποιούνται απευθείας σε αυτές ενδέχεται
να είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος συμβολής σε συγκρούσεις,
Σημειώνοντας ότι η δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση
αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου αποτελεί
μια συνεχή, προληπτική και συμπληρωματική διαδικασία, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις
μπορούν να διασφαλίζουν ότι σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν συμβάλλουν σε
συγκρούσεις,
Έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον
αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (εφεξής «οι κατευθυντήριες γραμμές»), οι οποίες
καταρτίστηκαν σε συνεργασία με τη Διεθνή Διάσκεψη για την περιοχή των Μεγάλων
Λιμνών και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Επενδύσεων και την Επιτροπή Αναπτυξιακής
Βοήθειας,
Έχοντας υπόψη το συμπλήρωμα για τον κασσίτερο, το ταντάλιο και το βολφράμιο και
το συμπλήρωμα για τον χρυσό, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
κατευθυντήριων γραμμών, και σημειώνοντας ότι στις κατευθυντήριες γραμμές μπορεί
μελλοντικά να προστεθούν και άλλα συμπληρώματα για άλλα ορυκτά,
Σημειώνοντας ότι στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές διατυπώνονται τα βήματα
στα οποία θα πρέπει να προβαίνουν οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και την

Λιμνών στην Αφρική. Η Βραζιλία είναι της άποψης ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις σχετικές αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών,
συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών, κατά τον καθορισμό του αν άλλες ζώνες δραστηριοτήτων μπορούν να
θεωρηθούν ως περιοχές συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου».
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ. © ΟΟΣΑ 2013
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αντιμετώπιση πραγματικών ή δυνητικών κινδύνων, προκειμένου να αποτρέπουν ή να
μετριάζουν τις αρνητικές επιπτώσεις που συνδέονται με τις δραστηριότητες ή τις σχέσεις
τους,

αναγνωρίζοντας

παράλληλα

ότι

απαιτείται

ευελιξία

στην

εφαρμογή

των

κατευθυντήριων γραμμών ανάλογα με τις επιμέρους συνθήκες και παράγοντες όπως το
μέγεθος της επιχείρησης, η τοποθεσία των δραστηριοτήτων, η κατάσταση μιας
συγκεκριμένης χώρας, ο τομέας και η φύση των επίμαχων προϊόντων ή υπηρεσιών,
Αναγνωρίζοντας ότι δεν θα πρέπει να γίνονται ανεκτές σοβαρές παραβιάσεις
δικαιωμάτων οι οποίες συνδέονται με την εξόρυξη, τη μεταφορά ή το εμπόριο ορυκτών
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας σύστασης, ιδιαίτερα όταν οι
παραβιάσεις αυτές διαπράττονται σε βάρος γυναικών και παιδιών,
Σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής Επενδύσεων υπό διευρυμένη σύνθεση (με τη
συμμετοχή των μη μελών που έχουν προσχωρήσει στη δήλωση για τις διεθνείς επενδύσεις
και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις) και της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας.
ΣΥΝΙΣΤΑ στα μέλη και στα μη μέλη που έχουν προσχωρήσει στη δήλωση για τις
διεθνείς επενδύσεις και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να προωθούν ενεργά την τήρηση των
κατευθυντήριων γραμμών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ή από τα εδάφη
τους και προμηθεύονται ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου, με
σκοπό να διασφαλιστεί ότι σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν συμβάλλουν στις
συγκρούσεις και συμβάλλουν επιτυχώς στη βιώσιμη, δίκαιη και αποτελεσματική ανάπτυξη·
ΣΥΝΙΣΤΑ, ειδικότερα, στα μέλη και στα μη μέλη που έχουν προσχωρήσει στη
δήλωση για τις διεθνείς επενδύσεις και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να λάβουν μέτρα ώστε
να στηρίξουν ενεργά την ενσωμάτωση στα συστήματα διαχείρισης επιχειρήσεων του
πλαισίου των 5 βημάτων για την άσκηση βασισμένης στους κινδύνους δέουσας επιμέλειας
στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών και λαμβανομένου δεόντως υπόψη του μοντέλου
πολιτικής για την αλυσίδα εφοδιασμού, τα οποία παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ
αντίστοιχα της παρούσας σύστασης, της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος·
ΣΥΝΙΣΤΑ στα μέλη και στα μη μέλη που έχουν προσχωρήσει στη δήλωση για τις
διεθνείς επενδύσεις και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να διασφαλίσουν, με τη στήριξη του
ΟΟΣΑ –μεταξύ άλλων μέσω των δραστηριοτήτων του με τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς
αναπτυξιακούς οργανισμούς–, την ευρύτερη δυνατή διάδοση των κατευθυντήριων
γραμμών

και

την

ενεργό

χρήση

τους

από

άλλους

ενδιαφερόμενους

φορείς,

συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών ενώσεων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·
ΚΑΛΕΙ άλλα μη μέλη να λάβουν υπόψη και να υιοθετήσουν την παρούσα σύσταση·
ΑΝΑΘΕΤΕΙ στην Επιτροπή Επενδύσεων και στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας
να παρακολουθούν την εφαρμογή της σύστασης και να υποβάλουν έκθεση στο Συμβούλιο
το αργότερο εντός τριών ετών από την έκδοσή της και στη συνέχεια όπως ενδείκνυται.
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Εισαγωγή

Σ

ε περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

εξόρυξη και στο εμπόριο ορυκτών έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν έσοδα, ανάπτυξη και
ευημερία, να παρέχουν μέσα βιοπορισμού και να προωθούν την τοπική ανάπτυξη. Σε αυτές τις
καταστάσεις, ενδέχεται επίσης να υπάρχει κίνδυνος συμβολής ή σύνδεσης των επιχειρήσεων με
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, μεταξύ των οποίων σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και συγκρούσεις.
Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν ένα πλαίσιο διεξοδικής δέουσας επιμέλειας
ως βάση για μια υπεύθυνη διαχείριση της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού κασσιτέρου,
τανταλίου, βολφραμίου, των μεταλλευμάτων και ορυκτών παραγώγων τους, καθώς και χρυσού
1

(εφεξής «ορυκτά») . Σκοπός αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι να βοηθήσουν τις
επιχειρήσεις να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην συμβάλλουν σε συγκρούσεις με τις
αποφάσεις εφοδιασμού τους, μεταξύ άλλων και με την επιλογή των προμηθευτών τους. Με τον
τρόπο αυτό, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να συμβάλουν
στη βιώσιμη ανάπτυξη και να εφοδιάζονται υπεύθυνα από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού
κινδύνου, δημιουργώντας παράλληλα ευνοϊκές συνθήκες για μια εποικοδομητική συνεργασία με
τους προμηθευτές. Σκοπός αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών είναι να χρησιμεύσουν ως κοινό
σημείο αναφοράς για όλους τους προμηθευτές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στην αλυσίδα
εφοδιασμού ορυκτών, καθώς και για συστήματα που μπορεί να αναπτυχθούν από τον κλάδο,
προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι προσδοκίες όσον αφορά τον χαρακτήρα της υπεύθυνης
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.
Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές είναι αποτέλεσμα μιας συνεργατικής πρωτοβουλίας
μεταξύ κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών, της βιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών για την
προώθηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.

2

2 Τα μέταλλα για τα οποία μπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι ανακυκλώνονται εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρμογής αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. Τα ανακυκλωμένα μέταλλα είναι τα
ανακτημένα τελικά προϊόντα ή προϊόντα μετά την κατανάλωση, ή τα απορρίμματα
μεταποιημένων μετάλλων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής προϊόντων.
Στα ανακυκλωμένα μέταλλα περιλαμβάνονται πλεονάζοντα, παρωχημένα, ελαττωματικά και
παλαιά (σκραπ) μεταλλικά υλικά τα οποία περιέχουν εξευγενισμένα ή κατεργασμένα μέταλλα
που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση στην παραγωγή κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου και/ή
χρυσού. Τα μερικώς μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα ορυκτά ή τα υποπροϊόντα από άλλο
μετάλλευμα δεν θεωρούνται ανακυκλωμένα μέταλλα.
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Περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου
Οι περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη
ένοπλων συγκρούσεων, εκτεταμένης βίας ή άλλων κινδύνων πρόκλησης βλάβης σε
ανθρώπους. Οι ένοπλες συγκρούσεις μπορεί να λαμβάνουν διάφορες μορφές,
όπως συγκρούσεις διεθνούς ή μη διεθνούς χαρακτήρα, στις οποίες μπορεί να
εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη, ή μπορεί να συνίστανται σε
απελευθερωτικούς πολέμους ή εξεγέρσεις, εμφύλιους πολέμους κ.λπ. Στις περιοχές
υψηλού κινδύνου μπορεί να περιλαμβάνονται περιοχές όπου υπάρχει πολιτική
αστάθεια ή καταστολή, θεσμική αδυναμία, ανασφάλεια, κατάρρευση των μη
στρατιωτικών υποδομών και εκτεταμένη βία. Οι περιοχές αυτές συχνά
χαρακτηρίζονται από εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
παραβιάσεις του εθνικού ή διεθνούς δικαίου.

Τι είναι η δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού
ορυκτών και γιατί είναι απαραίτητη;
Η δέουσα επιμέλεια είναι μια συνεχής, προληπτική και συμπληρωματική διαδικασία
μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις μπορούν να διασφαλίζουν ότι σέβονται τα ανθρώπινα
3

δικαιώματα και δεν συμβάλλουν σε συγκρούσεις . Η δέουσα επιμέλεια μπορεί επίσης να
βοηθά τις επιχειρήσεις να διασφαλίζουν ότι τηρούν το διεθνές δίκαιο και ότι
συμμορφώνονται με τις εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διέπουν το
παράνομο εμπόριο ορυκτών και των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών. Η βασισμένη στους
κινδύνους δέουσα επιμέλεια αναφέρεται στα βήματα στα οποία θα πρέπει να προβαίνουν οι
επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πραγματικών ή δυνητικών κινδύνων,
προκειμένου να αποτρέπουν ή να μετριάζουν τις αρνητικές επιπτώσεις που συνδέονται με
τις δραστηριότητες ή τις αποφάσεις εφοδιασμού τους.
Για τους σκοπούς αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, οι «κίνδυνοι» ορίζονται σε
σχέση με τις δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, οι
οποίες προκαλούνται από τις δραστηριότητες της ίδιας της επιχείρησης ή από τις σχέσεις
της με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών και άλλων οντοτήτων στην
αλυσίδα εφοδιασμού. Στις αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνονται η πρόκληση
βλάβης σε ανθρώπους (δηλ. εξωτερικές επιπτώσεις), ή η ζημία στη φήμη ή η νομική ευθύνη
της επιχείρησης (δηλ. εσωτερικές επιπτώσεις), ή και τα δύο. Αυτές οι εσωτερικές και
εξωτερικές επιπτώσεις είναι συχνά αλληλένδετες, καθώς η πρόκληση εξωτερικής βλάβης
συνδυάζεται με τη ζημία στη φήμη ή την έκθεση σε νομική ευθύνη.

3 ΟΟΣΑ (2011), Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις,
ΟΟΣΑ, Παρίσι· OΟΣΑ (2006), Εργαλείο ευαισθητοποίησης του ΟΟΣΑ ως προς τους
κινδύνους για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις σε ζώνες με ανεπαρκή διακυβέρνηση, ΟΟΣΑ,
Παρίσι· και Κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα:
Εφαρμογή του πλαισίου «Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» των Ηνωμένων
Εθνών (έκθεση του ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα σχετικά με το ζήτημα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διακρατικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων,
John Ruggie, A/HRC/17/31, 21 Μαρτίου 2011).
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Μια επιχείρηση αξιολογεί τον κίνδυνο προσδιορίζοντας τις πραγματικές περιστάσεις
των δραστηριοτήτων και των σχέσεών της και αξιολογώντας τα περιστατικά αυτά με βάση
σχετικά πρότυπα του εθνικού και διεθνούς δικαίου, συστάσεις σχετικά με την υπεύθυνη
επιχειρηματική

συμπεριφορά

που

έχουν

διατυπωθεί

από

διεθνείς

οργανισμούς,

κυβερνητικά υποστηριζόμενα εργαλεία, εθελοντικές πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα και
τις εσωτερικές πολιτικές και τα συστήματα μιας επιχείρησης. Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει
επίσης

στην

προσαρμογή

της

άσκησης

δέουσας

επιμέλειας

στο

μέγεθος

των

δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή στις σχέσεις της κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.
Οι επιχειρήσεις μπορεί να αντιμετωπίζουν κινδύνους στις αλυσίδες τους εφοδιασμού
ορυκτών λόγω των συνθηκών εξόρυξης, εμπορίου ή επεξεργασίας των ορυκτών, οι οποίες,
από τη φύση τους, ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων,
όπως η χρηματοδότηση συγκρούσεων ή η υποδαύλιση, η διευκόλυνση ή η επιδείνωση των
συνθηκών των συγκρούσεων. Παρά την κατακερματισμένη διαδικασία παραγωγής στην
αλυσίδα εφοδιασμού, και ανεξάρτητα από τη θέση τους ή την επιρροή που ασκούν στους
προμηθευτές, οι επιχειρήσεις δεν προστατεύονται από τον κίνδυνο να συμβάλουν ή να
συνδεθούν με αρνητικές επιπτώσεις που εμφανίζονται σε διάφορα σημεία της αλυσίδας
εφοδιασμού ορυκτών. Εξαιτίας αυτού, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν εύλογα
μέτρα και να καταβάλλουν καλόπιστες προσπάθειες για την άσκηση δέουσας επιμέλειας με
σκοπό τον εντοπισμό και την πρόληψη ή τον μετριασμό τυχόν κινδύνων αρνητικών
επιπτώσεων που συνδέονται με τις συνθήκες εξόρυξης των ορυκτών και τις σχέσεις με τους
προμηθευτές που δραστηριοποιούνται σε περιοχές συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου.

Η αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών
Στη διαδικασία εισόδου μιας ορυκτής πρώτης ύλης στην καταναλωτική αγορά
συμμετέχουν πολλοί φορείς και, γενικά, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την εξόρυξη,
τη μεταφορά, τον χειρισμό, το εμπόριο, την επεξεργασία, την τήξη, τον εξευγενισμό
και την κραματοποίηση, την κατασκευή και την πώληση του τελικού προϊόντος, Ο
όρος αλυσίδα εφοδιασμού αναφέρεται στο σύστημα του συνόλου των
δραστηριοτήτων, οργανισμών, φορέων, τεχνολογίας, πληροφοριών, πόρων και
υπηρεσιών που εμπλέκονται στη μετακίνηση των ορυκτών από τον τόπο εξόρυξής
τους κατάντη έως την ενσωμάτωσή τους στο τελικό προϊόν για τους τελικούς
καταναλωτές.

Στην πράξη, η δέουσα επιμέλεια διαρθρώνεται γύρω από τις ενέργειες στις οποίες
θα πρέπει να προβαίνουν οι επιχειρήσεις:
•

για τον προσδιορισμό των πραγματικών συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιούνται η
εξόρυξη, η μεταφορά, ο χειρισμός, το εμπόριο, η επεξεργασία, η τήξη, ο εξευγενισμός
και η κραματοποίηση, η κατασκευή ή η πώληση προϊόντων που περιέχουν ορυκτά από
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου·

•

για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση πραγματικών ή δυνητικών κινδύνων αξιολογώντας
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τις πραγματικές συνθήκες με βάση τα πρότυπα που ορίζονται στην πολιτική της
επιχείρησης για την αλυσίδα εφοδιασμού (βλέπε το μοντέλο πολιτικής για την αλυσίδα
εφοδιασμού, παράρτημα II)·
•

για την πρόληψη ή τον μετριασμό των εντοπισθέντων κινδύνων με την υιοθέτηση και την
εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης κινδύνων. Οι ανωτέρω ενέργειες μπορεί να έχουν
ως αποτέλεσμα τη λήψη απόφασης για συνέχιση του εμπορίου καθ’ όλη τη διάρκεια των
προσπαθειών μετριασμού των κινδύνων, για προσωρινή διακοπή του εμπορίου ενώ
καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες μετριασμού του κινδύνων, ή για αποδέσμευση
από έναν προμηθευτή όταν αποτύχουν οι προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων ή αν η
επιχείρηση θεωρεί μη εφικτό τον μετριασμό ή μη αποδεκτούς τους κινδύνους.

Ποιος θα πρέπει να ασκεί δέουσα επιμέλεια;
Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις στην
αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών οι οποίες προμηθεύουν ή χρησιμοποιούν κασσίτερο,
ταντάλιο, βολφράμιο και μεταλλεύματα και ορυκτά παράγωγά τους, καθώς και χρυσό, που
προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου. Παρότι η εφαρμογή της
δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες δραστηριότητες και
σχέσεις των επιχειρήσεων, όπως η θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, όλες οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να ασκούν δέουσα επιμέλεια με σκοπό να διασφαλίζεται ότι δεν
συμβάλλουν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή συγκρούσεις.
Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αναγνωρίζεται ότι η άσκηση δέουσας
επιμέλειας σε περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου παρουσιάζει πρακτικές
προκλήσεις. Κατά την εφαρμογή δέουσας επιμέλειας απαιτείται ευελιξία. Η φύση και η
έκταση της ενδεδειγμένης δέουσας επιμέλειας εξαρτάται από τις επιμέρους περιστάσεις και
επηρεάζεται από παράγοντες όπως το μέγεθος της επιχείρησης, η τοποθεσία των
δραστηριοτήτων, η επικρατούσα κατάσταση σε μια συγκεκριμένη χώρα, ο τομέας και η
φύση των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι εν λόγω προκλήσεις μπορεί να
αντιμετωπιστούν με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι
εξής:
• συνεργασία σε ολόκληρο τον κλάδο για την ανάπτυξη ικανοτήτων άσκησης δέουσας
επιμέλειας·
• επιμερισμός του κόστους εντός του κλάδου για συγκεκριμένα καθήκοντα δέουσας
επιμέλειας·
• συμμετοχή σε πρωτοβουλίες σχετικά με την υπεύθυνη διαχείριση της αλυσίδας
4

εφοδιασμού .
• συντονισμός μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου που έχουν κοινούς προμηθευτές·
• συνεργασία μεταξύ των ανάντη και κατάντη επιχειρήσεων·
• δημιουργία εταιρικών σχέσεων με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις της κοινωνίας
4 Για παράδειγμα: ITRI Supply Chain Initiative (iTSCi)· Conflict-Free Smelter Program, το
οποίο αναπτύχθηκε από την Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) και την
Global e-Sustainability Initiative (GeSI)· Conflict-Free Gold Standard, World Gold
Council (2012)· και Chain-of-Custody Certification, Responsible Jewellery Council
(2012)· Global Reporting Initiative Supply Chain Working Group (2010).
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των πολιτών·
• ενσωμάτωση του μοντέλου πολιτικής για την αλυσίδα εφοδιασμού (παράρτημα ΙΙ) και
των ειδικών συστάσεων όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια, που παρατίθενται στις
παρούσες

κατευθυντήριες

γραμμές,

σε

υφιστάμενες

πολιτικές

και

συστήματα

διαχείρισης, στις πρακτικές δέουσας επιμέλειας της επιχείρησης, όπως είναι οι πρακτικές
στον τομέα των προμηθειών, της ακεραιότητας και των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως
προς την ταυτότητα του πελάτη, καθώς και σε ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τη
βιωσιμότητα, την εταιρική κοινωνική ευθύνη ή άλλα ζητήματα.
Πέραν της διατύπωσης αρχών και διαδικασιών για τις επιχειρήσεις, στις παρούσες
κατευθυντήριες γραμμές συνιστώνται διαδικασίες δέουσας επιμέλειας τις οποίες θα πρέπει
να ακολουθούν οι νέες πρωτοβουλίες του κλάδου όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού,
στο πλαίσιο της εφαρμογής υπεύθυνων πρακτικών εφοδιασμού που λαμβάνουν υπόψη τις
συγκρούσεις, ενώ παράλληλα οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να
διευκολύνουν και να συμπληρώσουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένων
συστημάτων πιστοποίησης, όπως το σύστημα και τα εργαλεία πιστοποίησης της Διεθνούς
5

Διάσκεψης για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών .

Διάρθρωση των κατευθυντήριων γραμμών
Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνονται 1) ένα γενικό πλαίσιο
δέουσας επιμέλειας για την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (βλέπε παράρτημα I)· 2) ένα μοντέλο
πολιτικής για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών στο οποίο παρέχεται μια κοινή δέσμη
αρχών (βλέπε παράρτημα II)· 3) προτεινόμενα μέτρα μετριασμού των κινδύνων και δείκτες
μέτρησης της βελτίωσης, που οι ανάντη επιχειρήσεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να
εφαρμόσουν με τη στήριξη των κατάντη επιχειρήσεων (βλέπε παράρτημα III)· και 4) δύο
συμπληρώματα για τον κασσίτερο-το ταντάλιο-το βολφράμιο και τον χρυσό τα οποία έχουν
προσαρμοστεί στις προκλήσεις που συνδέονται με τη δομή της αλυσίδας εφοδιασμού των
ορυκτών αυτών. Τα συμπληρώματα περιλαμβάνουν ειδικές συστάσεις όσον αφορά τη
δέουσα επιμέλεια, οι οποίες έχουν διατυπωθεί με βάση τις διαφορετικές θέσεις και τους
διαφορετικούς ρόλους που κατέχουν οι επιχειρήσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Οι
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα ορυκτά αυτά, ή τα εξευγενισμένα μεταλλικά παράγωγά
τους,

θα

πρέπει

πρώτα

να

συμβουλεύονται

τα

προειδοποιητικά

σήματα

που

περιλαμβάνονται σε κάθε συμπλήρωμα προκειμένου να εξακριβώνουν τη δυνατότητα
εφαρμογής των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που περιγράφονται σε αυτά τα
συμπληρώματα.

Φύση των κατευθυντήριων γραμμών
Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν καταρτιστεί με βάση και σύμφωνα με τις
αρχές και τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις
πολυεθνικές επιχειρήσεις (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) και στο εργαλείο

5 Βλέπε ICGLR, Περιφερειακή πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της παράνομης
εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, www.icglr.org.
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ευαισθητοποίησης του ΟΟΣΑ ως προς τους κινδύνους για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις σε
ζώνες με ανεπαρκή διακυβέρνηση (OECD Risk Awareness Tool for Multinational
Enterprises in Weak Governance Zones). Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές
περιλαμβάνονται συστάσεις που έχουν διατυπωθεί από κοινού από κυβερνήσεις προς
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου, ή
προμηθεύονται ορυκτά από τις περιοχές αυτές, ενώ παράλληλα παρέχεται καθοδήγηση
σχετικά με τις αρχές και τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας για υπεύθυνες αλυσίδες
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομοθεσίες και τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Η τήρηση αυτών των
κατευθυντήριων γραμμών είναι εθελοντική και όχι νομικά δεσμευτική.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πλαίσιο πέντε βημάτων για την άσκηση
βασισμένης στους κινδύνους
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού
ορυκτών
Παρότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και διαδικασίες δέουσας επιμέλειας θα διαφέρουν
ανάλογα με το ορυκτό και τη θέση της επιχείρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού (όπως
αναλύεται στα συμπληρώματα για τα ορυκτά), οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάζουν τις
επιλογές τους όσον αφορά τους προμηθευτές και τις αποφάσεις εφοδιασμού, και να
ενσωματώνουν στα συστήματα διαχείρισής τους το ακόλουθο πλαίσιο πέντε βημάτων για
την άσκηση βασισμένης στους κινδύνους δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την υπεύθυνη
διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού
κινδύνου:
1. Δημιουργία ισχυρών συστημάτων διαχείρισης της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
Α) Να υιοθετούν και να γνωστοποιούν με σαφήνεια στους προμηθευτές και στο κοινό
την πολιτική τους για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών που προέρχονται από
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. Στην εν λόγω πολιτική θα πρέπει να
ενσωματώνονται τα πρότυπα βάσει των οποίων πρέπει να ασκείται η δέουσα
επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού, κατά τρόπο σύμφωνο με τα πρότυπα που
καθορίζονται στο μοντέλο πολιτικής για την αλυσίδα εφοδιασμού στο παράρτημα ΙΙ.
Β) Να διαμορφώνουν τα συστήματά τους εσωτερικής διαχείρισης κατά τρόπο ώστε να
στηρίζουν τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού.
Γ) Να δημιουργούν ένα σύστημα ελέγχων και διαφάνειας επί της αλυσίδας εφοδιασμού
ορυκτών. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται η δημιουργία αλυσίδας επιτήρησης ή
συστήματος ανιχνευσιμότητας, ή ο προσδιορισμός των ανάντη παραγόντων στην
αλυσίδα εφοδιασμού. Τα ανωτέρω μπορούν να υλοποιούνται μέσω της συμμετοχής
σε προγράμματα που αναπτύσσονται με πρωτοβουλία του κλάδου.
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Δ) Να ενισχύουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι επιχειρήσεις έναντι των
προμηθευτών. Στις συμβάσεις και/ή στις συμφωνίες με τους προμηθευτές θα πρέπει
να ενσωματώνεται η πολιτική για την αλυσίδα εφοδιασμού. Όπου αυτό είναι εφικτό,
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνδράμουν τους προμηθευτές στην ανάπτυξη
ικανοτήτων με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων στον τομέα της δέουσας
επιμέλειας.
Ε) Να εδραιώνουν έναν μηχανισμό καταγγελιών, σε επίπεδο επιχειρήσεων ή κλάδου,
ως σύστημα αφύπνισης και έγκαιρης προειδοποίησης.
2. Εντοπισμός και αξιολόγηση των κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Οι
επιχειρήσεις θα πρέπει:
Α) Να εντοπίζουν τους κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού τους όπως συνιστάται στα
παραρτήματα.
Β) Να αξιολογούν τους κινδύνους αρνητικών επιπτώσεων με βάση τα πρότυπα της
πολιτικής τους για την αλυσίδα εφοδιασμού, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ και τις
συστάσεις δέουσας επιμέλειας αυτών των κατευθυντήριων γραμμών.
3. Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικής για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων
κινδύνων. Οι επιχειρήσεις
θα πρέπει:
Α) Να αναφέρουν τα ευρήματα της αξιολόγησης κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού
στην καθορισμένη ανώτερη διοικητική μονάδα της επιχείρησης.
Β) Να καταρτίζουν και να υιοθετούν σχέδιο διαχείρισης κινδύνων. Να καταρτίζουν
στρατηγική διαχείρισης κινδύνων είτε i) συνεχίζοντας το εμπόριο καθ’ όλη τη διάρκεια
των μετρήσιμων προσπαθειών μετριασμού των κινδύνων· είτε ii) διακόπτοντας
προσωρινά το εμπόριο, ενώ καταβάλλονται συνεχείς μετρήσιμες προσπάθειες
μετριασμού των κινδύνων· είτε iii) προβαίνοντας σε αποδέσμευση από έναν
προμηθευτή αφού αποτύχουν οι προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων ή αν η
επιχείρηση θεωρεί μη εφικτό τον μετριασμό ή μη αποδεκτούς τους κινδύνους. Για τον
καθορισμό της ορθής στρατηγικής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάζουν το
παράρτημα ΙΙ (Μοντέλο πολιτικής για μια υπεύθυνη παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού
ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου) και να λαμβάνουν
υπόψη την ικανότητα επιρροής τους, και, εφόσον είναι απαραίτητο, να λαμβάνουν
μέτρα για την άσκηση πίεσης στους προμηθευτές που μπορούν πιο αποτελεσματικά
να αποτρέψουν ή να μετριάσουν τους εντοπισθέντες κινδύνους. Εάν οι επιχειρήσεις
καταβάλλουν προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων ενώ συνεχίζουν ή έχουν
αναστείλει

προσωρινά

τις

εμπορικές

συναλλαγές,

διαβουλεύονται

με

τους

προμηθευτές και τα επηρεαζόμενα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων
τοπικών και κεντρικών κυβερνητικών αρχών, διεθνών οργανισμών ή οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών και επηρεαζόμενων τρίτων μερών, κατά περίπτωση, και
καταλήγουν σε μια στρατηγική για τον μετρήσιμο περιορισμό των κινδύνων στο
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σχέδιο διαχείρισής τους. Για τον σχεδιασμό στρατηγικών μετριασμού των κινδύνων
που συνδέονται με τις περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, καθώς και για τη
μέτρηση της σταδιακής βελτίωσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να βασίζονται στα μέτρα
και στους δείκτες που προτείνονται στο παράρτημα ΙΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών
για τη δέουσα επιμέλεια.
Γ) Να εφαρμόζουν το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, να εποπτεύουν και να
παρακολουθούν τις επιδόσεις των προσπαθειών μετριασμού των κινδύνων, και να
υποβάλλουν αναφορά σε καθορισμένη ανώτερη διοικητική μονάδα. Αυτό μπορεί να
γίνεται σε συνεργασία και/ή σε διαβούλευση με τις τοπικές και κεντρικές κυβερνητικές
αρχές, ανάντη επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών και επηρεαζόμενα τρία μέρη στο σημείο όπου εφαρμόζεται και
παρακολουθείται το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων σε περιοχές συγκρούσεων και
υψηλού κινδύνου.
Δ) Να διεξάγουν πρόσθετες αξιολογήσεις δεδομένων και κινδύνων για τους κινδύνους
που απαιτούν μετριασμό, ή κατόπιν μεταβολής των συνθηκών.
4. Να πραγματοποιούν ελέγχους της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού
από ανεξάρτητα τρίτα μέρη σε προσδιορισμένα σημεία της αλυσίδας εφοδιασμού.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, σε προσδιορισμένα σημεία (όπως αναφέρονται στα
συμπληρώματα) της αλυσίδας εφοδιασμού, να υποβάλλουν τις οικείες πρακτικές
δέουσας επιμέλειας σε έλεγχο από ανεξάρτητα τρίτα μέρη. Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να
επαληθεύονται από ανεξάρτητο θεσμοθετημένο μηχανισμό.
5. Να δημοσιοποιούν έκθεση σχετικά με την άσκηση της δέουσας επιμέλειας στην
αλυσίδα εφοδιασμού. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δημοσιοποιούν έκθεση σχετικά με
τις οικείες πολιτικές και πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού και, στο
πλαίσιο αυτό, μπορούν να διευρύνουν το πεδίο των ετήσιων εκθέσεων σχετικά με τη
βιωσιμότητα, την εταιρική κοινωνική ευθύνη ή άλλα ζητήματα ώστε να καλύπτουν
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού
ορυκτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Μοντέλο πολιτικής για μια υπεύθυνη παγκόσμια
αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου1
Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να
συνδέονται με την εξόρυξη, το εμπόριο, την επεξεργασία και την εξαγωγή ορυκτών από
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, και αναγνωρίζοντας ότι έχουμε την ευθύνη να
σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην συμβάλλουμε στις συγκρούσεις,
δεσμευόμαστε να υιοθετήσουμε, να διαδώσουμε ευρέως και να ενσωματώσουμε σε
συμβάσεις και/ή συμφωνίες με προμηθευτές την ακόλουθη πολιτική σχετικά με την
υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, ως κοινό
σημείο αναφοράς για την υιοθέτηση πρακτικών προμήθειας που λαμβάνουν υπόψη τις
συγκρούσεις και για την ευαισθητοποίηση των προμηθευτών σχετικά με τους κινδύνους
από το σημείο εξόρυξης μέχρι τον τελικό χρήστη. Δεσμευόμαστε να απέχουμε από
οποιαδήποτε ενέργεια η οποία συμβάλλει στη χρηματοδότηση των συγκρούσεων και
δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για
την επιβολή κυρώσεων ή, κατά περίπτωση, με τους εθνικούς νόμους εφαρμογής αυτών των
ψηφισμάτων.

Όσον αφορά τις σοβαρές παραβιάσεις που συνδέονται με την εξόρυξη,
τη μεταφορά ή το εμπόριο ορυκτών:
1. Κατά τον εφοδιασμό μας από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου ή κατά τη
δραστηριοποίησή μας σε τέτοιες περιοχές, δεν θα ανεχόμαστε ούτε θα επωφελούμαστε,
θα συμβάλλουμε, θα συνδράμουμε ή θα διευκολύνουμε με κανέναν τρόπο τη διάπραξη
από τρίτους των ακόλουθων πράξεων:
i)

κάθε μορφής βασανιστήρια, βάναυση, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση·

ii)

κάθε μορφής αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία, δηλαδή εργασία ή υπηρεσία η
οποία παρέχεται από κάποιο πρόσωπο υπό την απειλή τιμωρίας και για την
παροχή της οποίας το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει προσφερθεί αυτοβούλως·

6

6 Σκοπός του παρόντος μοντέλου πολιτικής για μια υπεύθυνη παγκόσμια αλυσίδα
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iii)

7

οι χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας ·

iv) άλλες κατάφωρες παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
όπως η εκτεταμένη σεξουαλική βία·
v) εγκλήματα πολέμου ή άλλες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού
δικαίου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή γενοκτονία.

Όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με σοβαρές
παραβιάσεις:
2. Θα αναστέλλουμε ή θα διακόπτουμε αμέσως τη συνεργασία με ανάντη προμηθευτές
εφόσον διαπιστώνουμε εύλογο κίνδυνο ότι οι εν λόγω προμηθευτές εφοδιάζονται από ή
συνδέονται με οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος διαπράττει σοβαρές παραβιάσεις, όπως
αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1.

Όσον αφορά την παροχή άμεσης ή έμμεσης στήριξης σε μη κρατικές
ένοπλες ομάδες:8
3. Δεν θα ανεχόμαστε την παροχή άμεσης ή έμμεσης στήριξης σε μη κρατικές ένοπλες
ομάδες μέσω της εξόρυξης, της μεταφοράς, του εμπορίου, της επεξεργασίας ή της
εξαγωγής ορυκτών. Η «παροχή άμεσης ή έμμεσης στήριξης» σε μη κρατικές ένοπλες
ομάδες μέσω της εξόρυξης, της μεταφοράς, του εμπορίου, της επεξεργασίας ή της
εξαγωγής ορυκτών περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την προμήθεια ορυκτών, την καταβολή
πληρωμών ή την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης ή εξοπλισμού σε μη κρατικές
9

ένοπλες ομάδες ή σε συνεργάτες τους που :
i)

ελέγχουν παράνομα εγκαταστάσεις ορυχείων ή οδούς μεταφοράς, σημεία εμπορίου
10

των ορυκτών και ανάντη φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού · και/ή

εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου είναι να
παράσχει ένα κοινό σημείο αναφοράς για όλους τους φορείς σε ολόκληρη την αλυσίδα
εφοδιασμού ορυκτών. Οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να ενσωματώσουν το μοντέλο
πολιτικής στις υφιστάμενες πολιτικές τους σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και
τη βιωσιμότητα, ή σε άλλες ισοδύναμες πολιτικές.
7 Βλέπε Σύμβαση αριθ. 182 της ΔΟΕ για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών
εργασίας των παιδιών (1999).
8 Για τον προσδιορισμό των μη κρατικών ένοπλων ομάδων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
συμβουλεύονται τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών.
9 Ως «συνεργάτες» νοούνται οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές,
οι επιχειρήσεις ενοποίησης φορτίων, οι ενδιάμεσες επιχειρήσεις και άλλοι φορείς στην
αλυσίδα εφοδιασμού οι οποίοι συνεργάζονται άμεσα με ένοπλες ομάδες για τη
διευκόλυνση της εξόρυξης, του εμπορίου ή της επεξεργασίας ορυκτών.
10 «Έλεγχος» ορυχείων, οδών μεταφοράς, σημείων εμπορίου των ορυκτών και ανάντη
φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού σημαίνει i) εποπτεία της εξόρυξης, μεταξύ άλλων με
τη χορήγηση πρόσβασης σε εγκαταστάσεις ορυχείων και/ή τον συντονισμό των κατάντη
πωλήσεων σε ενδιάμεσες επιχειρήσεις, εξαγωγικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που
πραγματοποιούν διεθνείς εμπορικές συναλλαγές· ii) χρήση οποιασδήποτε μορφής
αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας για την εξόρυξη, τη μεταφορά, το εμπόριο ή την
πώληση ορυκτών· ή iii) συμμετοχή στη διεύθυνση ή στο διοικητικό συμβούλιο ή κατοχή
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ii)

φορολογούν παράνομα ή αποσπούν

11

χρήματα ή ορυκτά σε σημεία πρόσβασης σε

εγκαταστάσεις ορυχείων, κατά μήκος οδών μεταφοράς ή σε σημεία εμπορίου των
ορυκτών· και/ή
iii)

φορολογούν

παράνομα

ή

εκβιάζουν

ενδιάμεσες

επιχειρήσεις,

εξαγωγικές

επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων σχετικά με την παροχή
άμεσης ή έμμεσης στήριξης σε μη κρατικές ένοπλες ομάδες:
4. Θα αναστέλλουμε ή θα διακόπτουμε αμέσως τη συνεργασία με ανάντη προμηθευτές
εφόσον διαπιστώνουμε εύλογο κίνδυνο ότι οι εν λόγω προμηθευτές εφοδιάζονται από ή
συνδέονται με οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος παρέχει άμεση ή έμμεση στήριξη σε μη
κρατικές ένοπλες ομάδες, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.

Όσον αφορά κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας:
5. Συμφωνούμε να εξαλείψουμε, σύμφωνα με την παράγραφο 10, την παροχή άμεσης ή
έμμεσης στήριξης σε κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας οι οποίες ελέγχουν
παράνομα εγκαταστάσεις ορυχείων, οδούς μεταφοράς και ανάντη φορείς στην αλυσίδα
εφοδιασμού· φορολογούν παράνομα ή αποσπούν χρήματα ή ορυκτά σε σημεία
πρόσβασης σε εγκαταστάσεις ορυχείων, κατά μήκος οδών μεταφοράς ή σε σημεία
εμπορίου των ορυκτών· φορολογούν παράνομα ή εκβιάζουν ενδιάμεσες επιχειρήσεις,
εξαγωγικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διεθνείς εμπορικές
12

συναλλαγές .
6. Αναγνωρίζουμε ότι ο ρόλος των κρατικών ή ιδιωτικών δυνάμεων ασφαλείας σε
εγκαταστάσεις ορυχείων και/ή γύρω περιοχές και/ή κατά μήκος οδών μεταφοράς θα
πρέπει να είναι αποκλειστικά η τήρηση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της
διαφύλαξης

των

ανθρωπίνων

δικαιωμάτων,

της

παροχής

ασφάλειας

στους

εργαζόμενους σε ορυχεία, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, και η προστασία του
ορυχείου ή των οδών μεταφοράς από παρεμβολές στη νόμιμη εξόρυξη και στο νόμιμο
εμπόριο.
7. Σε περίπτωση που η επιχείρησή μας ή οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία εντάσσεται
στην αλυσίδα εφοδιασμού μας συνάψει σύμβαση με κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις

προνομιούχων μεριδίων ή άλλων μεριδίων ιδιοκτησίας σε ανάντη επιχειρήσεις ή
ορυχεία.
11 «Απόσπαση» από ορυχεία, οδούς μεταφοράς, σημεία εμπορίου των ορυκτών ή ανάντη
επιχειρήσεις σημαίνει την απαίτηση, υπό την απειλή βίας ή οποιασδήποτε άλλης
τιμωρίας, και χωρίς αυτόβουλη προσφορά του προσώπου, χρηματικών ποσών ή
ορυκτών, συχνά ως αντάλλαγμα για την παροχή πρόσβασης για την εκμετάλλευση του
ορυχείου, πρόσβασης σε οδούς μεταφοράς ή για τη μεταφορά, την αγορά ή την πώληση
ορυκτών.
12 Ο όρος «άμεση ή έμμεση στήριξη» δεν αναφέρεται σε μορφές στήριξης που απαιτούνται
από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων νόμιμων φόρων, τελών και/ή άλλων δικαιωμάτων
εκμετάλλευσης τα οποία οι επιχειρήσεις καταβάλλουν στην κυβέρνηση μιας χώρας στην
οποία δραστηριοποιούνται (βλέπε παράγραφο 13 κατωτέρω σχετικά με τη
δημοσιοποίηση αυτών των πληρωμών).
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ασφαλείας, δεσμευόμαστε ότι ή θα απαιτήσουμε η πρόσληψη των εν λόγω δυνάμεων
ασφαλείας να διέπεται από τις εθελοντικές αρχές για την ασφάλεια και τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Ειδικότερα, θα υποστηρίζουμε ή θα λαμβάνουμε μέτρα για την υιοθέτηση
πολιτικών ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν προσλαμβάνονται άτομα ή
μονάδες δυνάμεων ασφαλείας που είναι γνωστό ότι έχουν διαπράξει κατάφωρες
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
8. Θα υποστηρίζουμε τις προσπάθειες ή θα λαμβάνουμε μέτρα για τη συνεργασία με
κεντρικές ή τοπικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών ώστε να συμβάλλουμε στην εξεύρεση εφαρμόσιμων λύσεων για τη βελτίωση
της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της λογοδοσίας στις πληρωμές που
καταβάλλονται σε κρατικές δυνάμεις ασφαλείας για την παροχή ασφάλειας.
9. Θα υποστηρίζουμε τις προσπάθειες ή θα λαμβάνουμε μέτρα για τη συνεργασία με
τοπικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ώστε να
αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των ευάλωτων ομάδων —ειδικότερα των
ασκούντων βιοτεχνικές εξορυκτικές δραστηριότητες όταν τα ορυκτά στην αλυσίδα
εφοδιασμού αποτελούν προϊόν εξόρυξης σε βιοτεχνική ή μικρή κλίμακα— σε αρνητικές
επιπτώσεις που συνδέονται με την παρουσία δυνάμεων ασφαλείας, κρατικών ή
ιδιωτικών, σε εγκαταστάσεις ορυχείων.

Όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με κρατικές ή
ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας:
10. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θέση την οποία κατέχει η επιχείρηση στην αλυσίδα
εφοδιασμού, θα καταρτίζουμε, θα εγκρίνουμε και θα εφαρμόζουμε άμεσα σχέδιο
διαχείρισης κινδύνου με τους ανάντη προμηθευτές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς
με σκοπό την πρόληψη ή τον μετριασμό του κινδύνου της παροχής άμεσης ή έμμεσης
στήριξης σε κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας, κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 5, εφόσον διαπιστώσουμε την ύπαρξη εύλογου κινδύνου. Στις περιπτώσεις
αυτές, θα αναστέλλουμε ή θα διακόπτουμε τη συνεργασία με τους ανάντη προμηθευτές
έπειτα από αποτυχημένες προσπάθειες μετριασμού του κινδύνου εντός έξι μηνών από
13

την υιοθέτηση του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων . Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε
εύλογο κίνδυνο δραστηριοτήτων ασύμβατων με τις παραγράφους 8 και 9, θα

13 Όπως περιγράφεται αναλυτικά στο βήμα 3(Δ) του παραρτήματος Ι, οι επιχειρήσεις θα
πρέπει να διεξάγουν πρόσθετη αξιολόγηση κινδύνων σχετικά με κινδύνους για τους
οποίους απαιτείται μετριασμός μετά την υιοθέτηση του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων.
Εάν εντός έξι μηνών από την υιοθέτηση του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων δεν έχει
σημειωθεί σημαντική μετρήσιμη βελτίωση για την πρόληψη ή τον μετριασμό του
κινδύνου παροχής άμεσης ή έμμεσης στήριξης σε κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις
ασφαλείας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
αναστέλλουν ή να διακόπτουν τη συνεργασία με τον προμηθευτή για διάστημα
τουλάχιστον τριών μηνών. Η αναστολή μπορεί να συνοδεύεται από αναθεωρημένο
σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, στο οποίο θα αναφέρονται οι στόχοι των επιδόσεων όσον
αφορά τη σταδιακή βελτίωση, οι οποίοι θα πρέπει να εκπληρώνονται πριν από τη
συνέχιση της εμπορικής σχέσης.
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αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο.

Όσον αφορά τη δωροδοκία και τις δόλιες ψευδείς δηλώσεις σχετικά με
την προέλευση των ορυκτών:
11. Δεν θα προσφέρουμε ούτε θα υποσχόμαστε, θα δίνουμε ή θα απαιτούμε δωροδοκίες,
και θα αντιστεκόμαστε σε αιτήματα δωροδοκίας για την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της
προέλευσης των ορυκτών και την ψευδή δήλωση σχετικά με φόρους, τέλη και
δικαιώματα εκμετάλλευσης που καταβάλλονται σε κυβερνήσεις για τους σκοπούς της
εξόρυξης, του εμπορίου, της επεξεργασίας, της μεταφοράς και της εξαγωγής
14

ορυκτών .

Όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες:
12. Θα στηρίζουμε τις προσπάθειες ή θα λαμβάνουμε μέτρα για τη συμβολή στην
αποτελεσματική εξάλειψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
σε περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζουμε εύλογο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ο οποίος προκύπτει ή συνδέεται με την εξόρυξη, το
εμπόριο, την επεξεργασία, τη μεταφορά ή την εξαγωγή ορυκτών που προέρχονται από
την παράνομη φορολόγηση ή την απόσπαση ορυκτών σε σημεία πρόσβασης σε
εγκαταστάσεις ορυχείων, κατά μήκος οδών μεταφοράς ή σε σημεία εμπορίου των
ορυκτών από ανάντη προμηθευτές.

Όσον αφορά την καταβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων
εκμετάλλευσης που οφείλονται σε κυβερνήσεις:
13. Θα διασφαλίζουμε ότι όλοι οι φόροι, τα τέλη και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που
συνδέονται με την εξόρυξη, το εμπόριο και την εξαγωγή ορυκτών από περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου καταβάλλονται στις κυβερνήσεις και, σύμφωνα με
τη θέση την οποία κατέχει η επιχείρηση στην αλυσίδα εφοδιασμού, δεσμευόμαστε να
δημοσιοποιούμε τις πληρωμές αυτές σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται στην
πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (EITI).

Όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με τη δωροδοκία
και τις δόλιες ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την προέλευση των ορυκτών,
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την
καταβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε
κυβερνήσεις:
14. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θέση την οποία κατέχει η επιχείρηση στην αλυσίδα
εφοδιασμού, δεσμευόμαστε να συνεργαζόμαστε με προμηθευτές, κεντρικές ή τοπικές
κυβερνητικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και
επηρεαζόμενα τρίτα μέρη, κατά περίπτωση, για τη βελτίωση και την παρακολούθηση
14 Βλέπε τη σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών
δημοσίων υπαλλήλων στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές (1997) και τη σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (2004).
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των επιδόσεων με σκοπό την πρόληψη ή τον μετριασμό των κινδύνων αρνητικών
επιπτώσεων μέσω μετρήσιμων ενεργειών που αναλαμβάνονται σύμφωνα με εύλογα
χρονοδιαγράμματα. Θα αναστέλλουμε ή θα διακόπτουμε τη συνεργασία με ανάντη
15

προμηθευτές έπειτα από αποτυχημένες προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων .

15 Όπως περιγράφεται αναλυτικά στο βήμα 3(Δ) του παραρτήματος Ι, οι επιχειρήσεις θα
πρέπει να διεξάγουν πρόσθετη αξιολόγηση κινδύνων σχετικά με κινδύνους για τους
οποίους απαιτείται μετριασμός μετά την υιοθέτηση του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων.
Εάν εντός έξι μηνών από την υιοθέτηση του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων δεν έχει
σημειωθεί σημαντική μετρήσιμη βελτίωση για την πρόληψη ή τον μετριασμό των
κινδύνων δωροδοκίας και δόλιων ψευδών δηλώσεων σχετικά με την προέλευση των
ορυκτών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταβολή
φόρων, τελών και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις θα
πρέπει να αναστέλλουν ή να διακόπτουν τη συνεργασία με τον προμηθευτή για
διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Η αναστολή μπορεί να συνοδεύεται από
αναθεωρημένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, στο οποίο θα αναφέρονται οι στόχοι των
επιδόσεων όσον αφορά τη σταδιακή βελτίωση, οι οποίοι θα πρέπει να εκπληρώνονται
πριν από τη συνέχιση της εμπορικής σχέσης.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Προτεινόμενα μέτρα μετριασμού των κινδύνων και
δείκτες για τη μέτρηση της βελτίωσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ:
Τα παρακάτω προτεινόμενα μέτρα μετριασμού των κινδύνων μπορούν να
λαμβάνονται υπόψη προς εφαρμογή από ανάντη επιχειρήσεις μεμονωμένα ή μέσω
ενώσεων, κοινών ομάδων αξιολόγησης ή άλλων κατάλληλων μέσων για την
εκτέλεση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
• προειδοποίηση της αρμόδιας κεντρικής κυβερνητικής αρχής (π.χ. Υπουργείο
Ορυχείων) σχετικά με πρακτικές παραβίασης δικαιωμάτων και εκμετάλλευσης
κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού·
• σε περιοχές στις οποίες παρατηρείται παράνομη φορολόγηση ή απόσπαση
ορυκτών, λήψη άμεσων μέτρων ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ανάντη ενδιάμεσες
επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις ενοποίησης φορτίων κοινοποιούν κατάντη ή
δημόσια τις πληρωμές που καταβάλλονται σε κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις
ασφαλείας για την παροχή ασφάλειας·
• συνεργασία με ενδιάμεσες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ενοποίησης φορτίων για
την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους όσον αφορά την καταγραφή της
συμπεριφοράς των δυνάμεων ασφαλείας και της καταβολής πληρωμών σε αυτές·
• στο πλαίσιο του εφοδιασμού από περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται βιοτεχνική ή
μικρής κλίμακας εξόρυξη (ΒΜΚΕ), στήριξη της τυποποίησης των συμφωνιών στον
τομέα της ασφάλειας μεταξύ των κοινοτήτων ΒΜΚΕ, των τοπικών κυβερνήσεων
και των κρατικών ή ιδιωτικών δυνάμεων ασφαλείας, σε συνεργασία με την
κοινωνία των πολιτών και διεθνείς οργανισμούς, κατά περίπτωση, ώστε να
διασφαλίζεται ότι όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται ελεύθερα και είναι
ανάλογες προς την παρεχόμενη υπηρεσία, και διευκρίνιση των κανόνων
συνεργασίας σύμφωνα με τις εθελοντικές αρχές για την ασφάλεια και τα
ανθρώπινα δικαιώματα, τον κώδικα δεοντολογίας των Ηνωμένων Εθνών για τα
όργανα επιβολής του νόμου και τις βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τη
χρήση βίας και πυροβόλων όπλων από όργανα επιβολής του νόμου·
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (συνέχεια)
• στήριξη της δημιουργίας κοινοτικών φόρουμ για την ανταλλαγή και τη
γνωστοποίηση πληροφοριών·
• στήριξη της δημιουργίας καταπιστευματικού ή άλλου παρόμοιου ταμείου, κατά
περίπτωση, μέσω του οποίου θα αμείβονται οι δυνάμεις ασφαλείας για τις
υπηρεσίες που παρέχουν·
• ανάπτυξη εταιρικής σχέσης με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών, κατά περίπτωση, για τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων των
δυνάμεων ασφαλείας σύμφωνα με τις εθελοντικές αρχές για την ασφάλεια και τα
ανθρώπινα δικαιώματα, σε εγκαταστάσεις ορυχείων, και τον κώδικα δεοντολογίας
των Ηνωμένων Εθνών για τα όργανα επιβολής του νόμου ή τις βασικές αρχές
των Ηνωμένων Εθνών για τη χρήση βίας και πυροβόλων όπλων από όργανα
επιβολής του νόμου.
Για περαιτέρω καθοδήγηση, βλέπε Πολυμερής Οργανισμός για την Ασφάλεια των
Επενδύσεων, The Voluntary Principles on Security and Human Rights: An
Implementation Toolkit for Major Sites (2008)· Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού
Σταυρού – Πόροι κατάρτισης για την ένοπλη αστυνομία και το προσωπικό
ασφαλείας· και Διεθνής κώδικας δεοντολογίας για τους ιδιωτικούς παρόχους
υπηρεσιών ασφαλείας (2010).
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ: Βλέπε, για
παράδειγμα, Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Human Rights,
Mining and Metals Sector Supplement (Version 3.0), δείκτης HR8: «Ποσοστό του
προσωπικού ασφαλείας που είναι καταρτισμένο στις πολιτικές ή στις διαδικασίες του
οργανισμού που αφορούν πτυχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες είναι
συναφείς για τις δραστηριότητες». Για περαιτέρω περιγραφές των δεικτών, βλέπε
σχόλια σχετικά με τους δείκτες. Για καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή εκθέσεων
για τους δείκτες και τη συγκέντρωση σχετικών πληροφοριών, μεταξύ άλλων όσον
αφορά τους κινδύνους για τις κοινότητες και τις γυναίκες, βλέπε Global Reporting
Initiative, Sustainability Reporting Guidelines and GRI Mining and Metals Sector
Supplement (Version 3.0).
Όσον αφορά ορυκτά τα οποία προέρχονται από ορυχεία ή μεταφέρονται κατά
μήκος οδών μεταφοράς όπου υπάρχει παρουσία δυνάμεων ασφαλείας, το ποσοστό
των ορυκτών ή χρημάτων, σε μη συγκεντρωτική βάση ανά παρτίδα, που
φορολογούνται παράνομα ή αποσπώνται από ανάντη φορείς από κρατικές ή
ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας· η φύση και το είδος των πληρωμών που
καταβάλλονται σε κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης
της φύσης και του είδους οποιασδήποτε συμφωνίας για την παροχή ασφάλειας και
την καταβολή πληρωμής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ:
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Κατά τον εφοδιασμό από περιοχές βιοτεχνικής εξόρυξης, τα παρακάτω
προτεινόμενα μέτρα μετριασμού των κινδύνων μπορούν να λαμβάνονται υπόψη
προς εφαρμογή από ανάντη επιχειρήσεις μεμονωμένα ή μέσω ενώσεων, κοινών
ομάδων αξιολόγησης ή άλλων κατάλληλων μέσων για την εκτέλεση των ακόλουθων
δραστηριοτήτων:
• ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκθεσης των ασκούντων βιοτεχνικές εξορυκτικές
δραστηριότητες σε καταχρηστικές πρακτικές, με τη στήριξη των προσπαθειών
που καταβάλλουν οι κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής για τη σταδιακή
επαγγελματική οργάνωση και τυποποίηση του βιοτεχνικού τομέα, μέσω της
δημιουργίας συνεταιρισμών, ενώσεων ή άλλων συμμετοχικών δομών.
Για περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης αυτού του
μετριασμού των κινδύνων, βλέπε Responsible Jewellery Council, Standards
Guidance, «COP 2.14 Artisanal and Small-Scale Mining», συμπεριλαμβανομένης
«της στήριξης της ευρύτερης κοινότητας μέσω της προμήθειας όσο το δυνατόν
περισσότερων αγαθών και υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο· της εξάλειψης της
παιδικής εργασίας ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην
κοινότητα· της βελτίωσης των συνθηκών για τις γυναίκες σε κοινότητες ΒΜΚΕ μέσω
προγραμμάτων ευαισθητοποίησης ως προς το φύλο και χειραφέτησης».
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ: Βλέπε, για
παράδειγμα, Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Society, Mining and
Metals Sector Supplement (Version 3.0), δείκτης MM8: «Αριθμός (και ποσοστό) [...]
εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης όπου λαμβάνει χώρα βιοτεχνικής και μικρής κλίμακας
εξόρυξη (ΒΜΚΕ) είτε επιτόπου είτε παρακειμένως της εγκατάστασης· οι συνδεόμενοι
κίνδυνοι και οι ενέργειες που αναλαμβάνονται για τη διαχείριση και τον μετριασμό
αυτών των κινδύνων». Για περαιτέρω περιγραφές των δεικτών, βλέπε σχόλια
σχετικά με τους δείκτες. Για καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή εκθέσεων για τους
δείκτες και τη συγκέντρωση σχετικών πληροφοριών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους
κινδύνους για τις κοινότητες και τις γυναίκες, βλέπε Global Reporting Initiative,
Sustainability Reporting Guidelines and Mining and Metals Sector Supplement
(Version 3.0).
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΙ
ΔΟΛΙΕΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΟΡΥΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ:
Οι ανάντη επιχειρήσεις μπορούν να συνεργάζονται μέσω ενώσεων, ομάδων
αξιολόγησης ή άλλων κατάλληλων μέσων με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων
των προμηθευτών, ειδικότερα των ΜΜΕ, για την άσκηση δέουσας επιμέλειας όσον
αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ: Οι δείκτες
βελτίωσης θα πρέπει να βασίζονται στις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στις
κατευθυντήριες γραμμές. Για παράδειγμα, στους δείκτες μπορεί να περιλαμβάνονται
οι πληροφορίες που κοινοποιούνται κατάντη· η φύση της αλυσίδας επιτήρησης ή του
υφιστάμενου συστήματος διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού· η φύση και η μορφή
των αξιολογήσεων και της διαχείρισης κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού,
ειδικότερα με σκοπό την επαλήθευση πληροφοριών που προκύπτουν από την
αλυσίδα επιτήρησης και τα συστήματα διαφάνειας· η συμμετοχή της επιχείρησης σε
προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων και/ή άλλες πρωτοβουλίες
του κλάδου για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ –
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ:
Τα παρακάτω προτεινόμενα μέτρα μετριασμού των κινδύνων μπορούν να
λαμβάνονται υπόψη προς εφαρμογή από ανάντη επιχειρήσεις μεμονωμένα ή μέσω
ενώσεων, κοινών ομάδων αξιολόγησης ή άλλων κατάλληλων μέσων για την
εκτέλεση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
• ανάπτυξη προειδοποιητικών σημάτων όσον αφορά προμηθευτές, πελάτες και
συναλλαγών για τον εντοπισμό ύποπτων συμπεριφορών και δραστηριοτήτων·
• εντοπισμός και εξακρίβωση της ταυτότητας όλων των προμηθευτών, επιχειρηματικών
εταίρων και πελατών·
• αναφορά ύποπτης συμπεριφοράς, η οποία υποδηλώνει εγκληματική δραστηριότητα,
σε τοπικά, εθνικά, περιφερειακά και διεθνή όργανα επιβολής του νόμου.
Για περαιτέρω καθοδήγηση, βλέπε Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης,
Guidance on the risk-based approach to combating money laundering and terrorist
financing.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ: Οι δείκτες
βελτίωσης θα πρέπει να βασίζονται στις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στις
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

κατευθυντήριες γραμμές. Για παράδειγμα, στους πιθανούς δείκτες μπορεί να
περιλαμβάνονται η πολιτική για την αλυσίδα εφοδιασμού· οι πληροφορίες που
κοινοποιούνται κατάντη, η φύση της αλυσίδας επιτήρησης ή του υφιστάμενου
συστήματος διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού· η φύση και η μορφή των
αξιολογήσεων και της διαχείρισης κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού, ειδικότερα με
σκοπό την επαλήθευση πληροφοριών που δημιουργούνται από την αλυσίδα
επιτήρησης και τα συστήματα διαφάνειας· η συμμετοχή της επιχείρησης σε
προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων και/ή άλλες πρωτοβουλίες
του κλάδου για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΟΣΟΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ:
Τα παρακάτω προτεινόμενα μέτρα μετριασμού των κινδύνων μπορούν να
λαμβάνονται υπόψη προς εφαρμογή από ανάντη επιχειρήσεις μεμονωμένα ή μέσω
ενώσεων, κοινών ομάδων αξιολόγησης ή άλλων κατάλληλων μέσων για την
εκτέλεση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
• στήριξη της εφαρμογής της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια των εξορυκτικών
βιομηχανιών·
• στήριξη

της

δημοσιοποίησης,

σε

μη

συγκεντρωτική

βάση,

όλων

των

πληροφοριών σχετικά με φόρους, τέλη και δικαιώματα εκμετάλλευσης που
καταβάλλονται σε κυβερνήσεις για τους σκοπούς της εξόρυξης, του εμπορίου και
της εξαγωγής ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου·
• ενημέρωση των αρμόδιων τοπικών και κεντρικών κυβερνητικών φορέων σχετικά
με πιθανές αδυναμίες στην είσπραξη και την παρακολούθηση των εσόδων·
• στήριξη της παροχής κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων των εν λόγω
φορέων ώστε να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.
Για έναν οδηγό σχετικά με τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να
στηρίξουν την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών, βλέπε
http://eiti.org/document/businessguide.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ: Βλέπε, για
παράδειγμα, Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Economic, Mining
and Metals Sector Supplement (Version 3.0), δείκτης EC1: «Άμεση οικονομική αξία
η οποία δημιουργείται και διανέμεται, συμπεριλαμβανομένων εσόδων, λειτουργικών
δαπανών, αμοιβών υπαλλήλων, δωρεών και άλλων επενδύσεων στην κοινότητα,
παρακρατηθέντων

κερδών

και

πληρωμών

σε

παρόχους

κεφαλαίου

και

κυβερνήσεις». Για περαιτέρω περιγραφές των δεικτών, βλέπε σχόλια σχετικά με
τους δείκτες. Για καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή εκθέσεων για τους δείκτες και
τη συγκέντρωση σχετικών πληροφοριών, βλέπε Global Reporting Initiative,
Sustainability Reporting Guidelines and Mining and Metals Sector Supplement
(Version 3.0).
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Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου © ΟΟΣΑ 2013
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ταντάλιο και το βολφράμιο
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Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
Στο παρόν συμπλήρωμα παρέχεται ειδική καθοδήγηση σχετικά με την άσκηση
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου
(εφεξής «ορυκτά») από περιοχές συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τις
διάφορες θέσεις που κατέχουν οι επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών. Γίνεται
διάκριση μεταξύ των ρόλων και των αντίστοιχων συστάσεων δέουσας επιμέλειας που
απευθύνονται προς ανάντη επιχειρήσεις και κατάντη επιχειρήσεις στην αλυσίδα
εφοδιασμού.
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, «ανάντη» σημαίνει την αλυσίδα
εφοδιασμού

ορυκτών

από

το

ορυχείο

έως

τα

μεταλλουργεία/τις

εγκαταστάσεις

εξευγενισμού. Στις «ανάντη επιχειρήσεις» περιλαμβάνονται οι ασκούντες εξορυκτικές
16

δραστηριότητες (παραγωγοί σε βιοτεχνική και μικρή κλίμακα ή μεγάλη κλίμακα) , τοπικοί
έμποροι ή εξαγωγείς από τη χώρα προέλευσης των ορυκτών, διεθνείς έμποροι
συμπυκνωμάτων,

επιχειρήσεις

επανεπεξεργασίας

ορυκτών

και

μεταλλουργεία/εγκαταστάσεις εξευγενισμού. Στις κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη
δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών
από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου και στο παρόν συμπλήρωμα για τον
κασσίτερο, το ταντάλιο και το βολφράμιο (εφεξής «κατευθυντήριες γραμμές») συνιστάται,
μεταξύ άλλων, σε αυτές τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου
των ορυκτών που έχουν στην κατοχή τους (αλυσίδα επιτήρησης ή ανιχνευσιμότητας) και να
συστήσουν επιτόπιες ομάδες αξιολόγησης, οι οποίες μπορούν να συσταθούν από κοινού
στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των ανάντη επιχειρήσεων με παράλληλη διατήρηση της
ατομικής ευθύνης, για τη δημιουργία και την ανταλλαγή επαληθεύσιμων, αξιόπιστων,
επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τις ποιοτικές συνθήκες εξόρυξης, εμπορίου,
επεξεργασίας και εξαγωγής των ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού
κινδύνου. Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, αυτές οι ανάντη επιχειρήσεις καλούνται
να παρέχουν τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων κινδύνου στους κατάντη αγοραστές και να
υποβάλλουν τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας των μεταλλουργείων/εγκαταστάσεων
εξευγενισμού σε έλεγχο από ανεξάρτητα τρίτα μέρη, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο ενός
θεσμοθετημένου μηχανισμού.

16 Στις «ανάντη επιχειρήσεις» περιλαμβάνονται βιοτεχνικές ή μικρής κλίμακας
παραγωγικές επιχειρήσεις, και όχι ιδιώτες ή άτυπες ομάδες ασκούντων εξορυκτικές
δραστηριότητες σε βιοτεχνική κλίμακα.
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«Κατάντη» σημαίνει την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών από τα μεταλλουργεία/τις
εγκαταστάσεις εξευγενισμού έως τους λιανοπωλητές. Στις «κατάντη επιχειρήσεις»
περιλαμβάνονται οι έμποροι και τα χρηματιστήρια μετάλλων, οι κατασκευαστές στοιχείων,
οι κατασκευαστές προϊόντων, οι κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού και οι λιανοπωλητές.
Στις κατευθυντήριες γραμμές συνιστάται, μεταξύ άλλων, στις κατάντη επιχειρήσεις να
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον προσδιορισμό και τον έλεγχο της
διαδικασίας δέουσας επιμέλειας την οποία εφαρμόζουν τα μεταλλουργεία/οι εγκαταστάσεις
εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού τους και να αξιολογούν κατά πόσον τηρούν τα
μέτρα δέουσας επιμέλειας που προτείνονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Οι
κατάντη επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν σε συστήματα σε επίπεδο κλάδου τα οποία
αξιολογούν τη συμμόρφωση των μεταλλουργείων/εγκαταστάσεων εξευγενισμού με τις
παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και να βασίζονται στις πληροφορίες που
παρέχονται από τα συστήματα αυτά για την εφαρμογή των συστάσεων που διατυπώνονται
στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου
που βασίζονται στην ανίχνευση των ορυκτών που βρίσκονται στην κατοχή μιας επιχείρησης
δεν μπορούν γενικά να εφαρμοστούν μετά το στάδιο της τήξης, καθώς τα εξευγενισμένα
μέταλλα εισέρχονται στην καταναλωτική αγορά ως μικρά τμήματα διαφόρων στοιχείων που
απαντώνται σε τελικά προϊόντα. Λόγω των πρακτικών αυτών δυσκολιών, οι κατάντη
επιχειρήσεις θα πρέπει να καθιερώσουν εσωτερικούς ελέγχους επί των άμεσων
προμηθευτών τους και μπορούν να συντονίζουν τις προσπάθειες μέσω πρωτοβουλιών σε
επίπεδο κλάδου για την αύξηση της πίεσης που ασκούν στους υποπρομηθευτές, την
αντιμετώπιση των πρακτικών προκλήσεων και την αποτελεσματική εφαρμογή των
συστάσεων δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στις παρούσες κατευθυντήριες
γραμμές.

Προειδοποιητικά σήματα που ενεργοποιούν την εφαρμογή του παρόντος
συμπληρώματος
Οι

παρούσες

κατευθυντήριες

γραμμές

εφαρμόζονται

σε

φορείς

που

δραστηριοποιούνται σε μια περιοχή συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, ή ενδεχομένως
προμηθεύουν ή χρησιμοποιούν κασσίτερο (κασσιτερίτη), ταντάλιο (τανταλίτη) ή βολφράμιο
(βολφραμίτη), ή τα τετηγμένα παράγωγά τους, που προέρχονται από ζώνη συγκρούσεων
και υψηλού κινδύνου. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάζουν καταρχάς τις πρακτικές τους
όσον αφορά τον εφοδιασμό ορυκτών ή μετάλλων, ώστε να διαπιστώνουν αν οι
κατευθυντήριες γραμμές έχουν εφαρμογή σε αυτές. Τα παρακάτω προειδοποιητικά σήματα
θα πρέπει να ενεργοποιούν τα πρότυπα και τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που
περιλαμβάνονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές:

Προειδοποιητικά σήματα που αφορούν τις τοποθεσίες προέλευσης και
διέλευσης των ορυκτών:
Τα ορυκτά προέρχονται από ή έχουν μεταφερθεί μέσω περιοχής συγκρούσεων ή
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17

υψηλού κινδύνου .
Τα ορυκτά θεωρείται ότι προέρχονται από χώρα η οποία διαθέτει περιορισμένα
γνωστά

αποθέματα,

περιορισμένους

πιθανούς

πόρους

ή

περιορισμένα

αναμενόμενα επίπεδα παραγωγής του επίμαχου ορυκτού (δηλ. η δηλωθείσα
ποσότητα ορυκτού που προέρχεται από τη συγκεκριμένη χώρα δεν συνάδει με τα
γνωστά αποθέματά του ή τα αναμενόμενα επίπεδα παραγωγής του).
Τα ορυκτά θεωρείται ότι προέρχονται από χώρα μέσω της οποίας είναι γνωστό ότι
διέρχονται ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.

17 Βλέπε κατευθυντήριες γραμμές για τον ορισμό των περιοχών συγκρούσεων και υψηλού
κινδύνου, και τους σχετικούς δείκτες.
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Προειδοποιητικά σήματα που αφορούν τους προμηθευτές:
Οι προμηθευτές της επιχείρησης ή άλλες γνωστές ανάντη επιχειρήσεις κατέχουν
μετοχές ή άλλες συμμετοχές σε επιχειρήσεις οι οποίες προμηθεύουν ορυκτά από
μία από τις προαναφερόμενες τοποθεσίες προέλευσης και διέλευσης ορυκτών ή
δραστηριοποιούνται στις εν λόγω περιοχές.
Οι προμηθευτές της επιχείρησης ή άλλες γνωστές ανάντη επιχειρήσεις είναι γνωστό
ότι έχουν προμηθευτεί ορυκτά από τοποθεσία προέλευσης και διέλευσης ορυκτών
που αποτελεί αντικείμενο προειδοποιητικού σήματος κατά τους 12 τελευταίους
μήνες.
Εάν μια επιχείρηση στην αλυσίδα εφοδιασμού δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει αν
τα ορυκτά που έχει στην κατοχή της προέρχονται από «τοποθεσία προέλευσης ή διέλευσης
ορυκτών που αποτελεί αντικείμενο προειδοποιητικού σήματος», θα πρέπει να προχωρήσει
στο βήμα 1 των κατευθυντήριων γραμμών.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΣΟΝ
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ΒΗΜΑ 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΧΟΣ: Να διασφαλιστεί ότι τα υφιστάμενα συστήματα δέουσας επιμέλειας και διαχείρισης
των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με ορυκτά που
προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου.

Α. Υιοθέτηση και προσήλωση στην τήρηση μιας πολιτικής για την
αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών που προέρχονται από περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. Για όλες τις επιχειρήσεις στην
αλυσίδα εφοδιασμού, η πολιτική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Μια δέσμευση πολιτικής στο πλαίσιο της οποίας διατυπώνονται κοινές αρχές σχετικά με
την εξόρυξη, τη μεταφορά, τον χειρισμό, το εμπόριο, την επεξεργασία, την τήξη, τον
εξευγενισμό και την κραματοποίηση, καθώς και την εξαγωγή ορυκτών, με βάση την
οποία η επιχείρηση θα αυτοαξιολογείται και θα αξιολογεί τις δραστηριότητες και τις
σχέσεις των προμηθευτών. Η εν λόγω πολιτική θα πρέπει να συνάδει με τα πρότυπα
που παρατίθενται στο μοντέλο πολιτικής για την αλυσίδα εφοδιασμού στο παράρτημα ΙΙ.
2. Μια σαφή και συνεκτική διαδικασία διαχείρισης ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη
διαχείριση των κινδύνων. Η επιχείρηση θα πρέπει να δεσμεύεται για την τήρηση των
βημάτων και των συστάσεων δέουσας επιμέλειας που παρατίθενται για τα διάφορα
επίπεδα που προσδιορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

Β. Διαμόρφωση των συστημάτων εσωτερικής διαχείρισης κατά
τρόπο ώστε να στηρίζουν τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα
εφοδιασμού. Οι εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού θα πρέπει:
1. Να αναθέτουν την εξουσία και την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας
στην αλυσίδα εφοδιασμού σε ανώτερα διοικητικά στελέχη τα οποία διαθέτουν τις
απαραίτητες ικανότητες και γνώσεις και την απαραίτητη πείρα.
2. Να διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των πόρων που είναι απαραίτητοι για τη στήριξη της
18

λειτουργίας και της παρακολούθησης αυτών των διαδικασιών .
3. Να θέτουν σε εφαρμογή μια οργανωτική διάρθρωση και διαδικασίες επικοινωνίας με τις
οποίες

θα

διασφαλίζεται

η

διαβίβαση

πληροφοριών

ζωτικής

σημασίας,

συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της επιχείρησης, στους αρμόδιους υπαλλήλους και
προμηθευτές.
4. Να διασφαλίζουν την εσωτερική λογοδοσία όσον αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Γ. Δημιουργία συστήματος ελέγχων και διαφάνειας επί της
αλυσίδας εφοδιασμού ορυκτών.
Γ.

1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – Για τους τοπικούς εξαγωγείς ορυκτών

1. Συλλογή

19

και γνωστοποίηση των ακόλουθων πληροφοριών σε άμεσους κατάντη

18 Άρθρο 4.1 δ), ISO 9001:2008.
19 Η δέουσα επιμέλεια αποτελεί μια συνεχή, προληπτική και συμπληρωματική διαδικασία
και, συνεπώς, οι πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται και να χτίζονται σταδιακά με τη
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αγοραστές, οι οποίοι θα τις διαβιβάζουν στη συνέχεια στην αλυσίδα εφοδιασμού, και σε
κάθε θεσμοθετημένο μηχανισμό, σε περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο, στον οποίο έχει
ανατεθεί η εντολή να συλλέγει και να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με ορυκτά από
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου:
α) όλοι οι φόροι, τα τέλη ή τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που καταβλήθηκαν στην
κυβέρνηση για τους σκοπούς της εξόρυξης, του εμπορίου, της μεταφοράς και της
εξαγωγής ορυκτών·
β) κάθε άλλο ποσό που καταβλήθηκε σε κυβερνητικούς αξιωματούχους για τους
σκοπούς της εξόρυξης, του εμπορίου, της μεταφοράς και της εξαγωγής ορυκτών·
γ) κάθε φόρος ή κάθε άλλο ποσό που καταβλήθηκε σε κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις
ασφαλείας ή άλλες ένοπλες ομάδες σε όλα τα σημεία της αλυσίδας εφοδιασμού με
αφετηρία την εξόρυξη·
δ) διάρθρωση του καθεστώτος ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών
δικαιούχων) και εταιρική δομή του εξαγωγέα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων
των προσώπων που μετέχουν στη διεύθυνση ή στο διοικητικό συμβούλιο της
επιχείρησης· σχέσεις της επιχείρησης και των διευθυντικών στελεχών της με άλλες
επιχειρήσεις, την κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα ή τον στρατό·
ε) ορυχείο προέλευσης των ορυκτών·
στ) ποσότητα, ημερομηνίες και μέθοδος εξαγωγής (εξόρυξη σε βιοτεχνική και μικρή
κλίμακα ή σε μεγάλη κλίμακα)·
ζ) τοποθεσίες όπου τα ορυκτά τυγχάνουν ενοποίησης, εμπορίας, επεξεργασίας ή
αναβάθμισης·
η) ταυτότητα όλων των ανάντη ενδιάμεσων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων ενοποίηση
φορτίων ή άλλων παραγόντων ανάντη στην αλυσίδα εφοδιασμού·
θ) οδοί μεταφοράς.

Γ.
2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – Για τους διεθνείς εμπόρους
συμπυκνωμάτων και τις επιχειρήσεις επανεπεξεργασίας ορυκτών:
1. Ενσωμάτωση των ανωτέρω απαιτήσεων γνωστοποίησης σε εμπορικές συμβάσεις με
20

τοπικούς εξαγωγείς .
2. Συλλογή και γνωστοποίηση των ακόλουθων πληροφοριών σε άμεσους κατάντη

σταδιακή βελτίωση της ποιότητάς τους μέσω των διαφόρων βημάτων που παρατίθενται
στις κατευθυντήριες γραμμές, μεταξύ άλλων και μέσω της επικοινωνίας με τους
προμηθευτές [όπως μέσω συμβατικών διατάξεων ή άλλων διαδικασιών που
περιγράφονται στο βήμα 1(Γ) και στο βήμα 1(Δ)], μέσω αλυσίδας επιτήρησης ή
συστημάτων διαφάνειας [βλέπε βήμα 1(Γ.4)], και μέσω αξιολογήσεων κινδύνου [βλέπε
βήμα 2(Ι) και το προσάρτημα: Σημείωμα καθοδήγησης για την αξιολόγηση κινδύνων
από τις ανάντη επιχειρήσεις].
20 Είναι ευθύνη του διεθνούς εμπόρου συμπυκνωμάτων να εξασφαλίζει και να τηρεί τις
πληροφορίες που ζητούνται από τοπικούς εξαγωγείς, ανεξάρτητα από το αν οι
εξαγωγείς συμμορφώνονται με τις ανωτέρω συστάσεις.
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αγοραστές και σε κάθε θεσμοθετημένο μηχανισμό, σε περιφερειακό ή παγκόσμιο
επίπεδο, στον οποίο έχει ανατεθεί η εντολή να συλλέγει και να επεξεργάζεται
πληροφορίες σχετικά με ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου:
α) όλα τα έγγραφα εξαγωγής, εισαγωγής και επανεξαγωγής, συμπεριλαμβανομένων
αρχείων όλων των πληρωμών που καταβλήθηκαν για τους σκοπούς της εξαγωγής,
της εισαγωγής και της επανεξαγωγής, καθώς και όλοι οι φόροι και κάθε άλλο ποσό
που καταβλήθηκε σε κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας ή άλλες ένοπλες
ομάδες·
β) ταυτότητα όλων των άμεσων προμηθευτών (τοπικών εξαγωγέων)·
γ) όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τον τοπικό εξαγωγέα.

Γ.
3. ΕΙΔΙΚΕΣ
εξευγενισμού

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

–

Για

μεταλλουργεία/εγκαταστάσεις

1. Ενσωμάτωση των ανωτέρω απαιτήσεων γνωστοποίησης σε εμπορικές συμβάσεις με
διεθνείς εμπόρους συμπυκνωμάτων, επιχειρήσεις επανεπεξεργασίας ορυκτών και
21

τοπικούς εξαγωγείς .
2. Διατήρηση για τουλάχιστον πέντε έτη των πληροφοριών που παράγονται από την
22

αλυσίδα επιτήρησης και/ή το σύστημα ανιχνευσιμότητας που περιγράφεται κατωτέρω ,
κατά προτίμηση σε μηχανογραφημένη βάση δεδομένων, και διάθεση των πληροφοριών
αυτών σε κατάντη αγοραστές και σε κάθε θεσμοθετημένο μηχανισμό, σε περιφερειακό ή
παγκόσμιο επίπεδο, στον οποίο έχει ανατεθεί η εντολή να συλλέγει και να επεξεργάζεται
πληροφορίες σχετικά με ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.

Γ.

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - Για όλες τις ανάντη επιχειρήσεις:

1. Δημιουργία αλυσίδας επιτήρησης και/ή συστήματος ανιχνευσιμότητας που παράγει τις
ακόλουθες πληροφορίες σε μη συγκεντρωτική βάση σχετικά με τα ορυκτά που
προέρχονται από «τοποθεσία προέλευσης και διέλευσης ορυκτών η οποία αποτελεί
αντικείμενο προειδοποιητικού σήματος», πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει κατά
προτίμηση να υποστηρίζονται από σχετική τεκμηρίωση: ορυχείο προέλευσης των
ορυκτών· ποσότητα και ημερομηνίες εξόρυξης· τοποθεσίες όπου τα ορυκτά τυγχάνουν
ενοποίησης, εμπορίας και επεξεργασίας· όλοι οι φόροι, τα τέλη ή τα δικαιώματα
εκμετάλλευσης που καταβλήθηκαν σε κυβερνητικούς αξιωματούχους για τους σκοπούς
της εξόρυξης, του εμπορίου, της μεταφοράς και της εξαγωγής ορυκτών· όλοι οι φόροι και
κάθε άλλο ποσό που καταβλήθηκε σε κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας ή άλλες
ένοπλες ομάδες· ταυτότητα όλων των παραγόντων ανάντη στην αλυσίδα εφοδιασμού·

21 Είναι ευθύνη του μεταλλουργείου/της εγκατάστασης εξευγενισμού να εξασφαλίζει και να
τηρεί τις πληροφορίες που ζητούνται από διεθνείς εμπόρους συμπυκνωμάτων και
τοπικούς εξαγωγείς, ανεξάρτητα από το αν αυτοί συμμορφώνονται με τις ανωτέρω
συστάσεις.
22 Βλέπε σύσταση 10 της FATF. Βλέπε επίσης παράρτημα ΙΙ, Σύστημα πιστοποίησης της
διαδικασίας Κίμπερλυ και Δήλωση της Μόσχας για τη διαδικασία Κίμπερλυ.
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23

οδοί μεταφοράς .
2. Διάθεση όλων των πληροφοριών που έχουν εξασφαλιστεί και τηρηθεί σύμφωνα με τα
πρότυπα και τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που περιέχονται στις παρούσες
κατευθυντήριες γραμμές σε άμεσους κατάντη αγοραστές και ελεγκτές, καθώς και σε κάθε
θεσμοθετημένο μηχανισμό, σε περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο, στον οποίο έχει
ανατεθεί η εντολή να συλλέγει και να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με ορυκτά από
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.
3. Αποφυγή, όπου αυτό είναι εφικτό, αγορών με μετρητά και διασφάλιση ότι όλες οι αγορές
ορυκτών με μετρητά οι οποίες δεν μπορούν να αποφευχθούν υποστηρίζονται από
επαληθεύσιμη τεκμηρίωση και, κατά προτίμηση, διοχετεύονται μέσω επίσημων
24

τραπεζικών διαύλων .
4. Υποστήριξη της εφαρμογής των αρχών και των κριτηρίων που διατυπώνονται στην
25 26

πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (ΕΙΤΙ) .

Γ.5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - Για όλες τις κατάντη επιχειρήσεις:
1. Δημιουργία ενός συστήματος διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού το οποίο καθιστά
δυνατή την ταυτοποίηση των μεταλλουργείων/εγκαταστάσεων εξευγενισμού στην
αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών της επιχείρησης και μέσω του οποίου θα πρέπει να
εξασφαλίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών
από «περιοχές προέλευσης και διέλευσης ορυκτών που αποτελούν αντικείμενο
προειδοποιητικού σήματος»: ο προσδιορισμός όλων των χωρών προέλευσης,
μεταφοράς

και

διέλευσης

των

ορυκτών

στις

αλυσίδες

εφοδιασμού

κάθε

μεταλλουργείου/εγκατάστασης εξευγενισμού. Επιχειρήσεις οι οποίες, λόγω του μεγέθους
τους ή άλλων παραγόντων, μπορεί να δυσκολεύονται να προσδιορίσουν τους φορείς
ανάντη των άμεσων προμηθευτών τους μπορούν να συνεργάζονται ενεργά με
επιχειρήσεις του κλάδου με τις οποίες έχουν κοινούς προμηθευτές ή με κατάντη
επιχειρήσεις με τις οποίες διατηρούν επιχειρηματική σχέση, με σκοπό τον προσδιορισμό
των μεταλλουργείων που ανήκουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τους.
2. Διατήρηση σχετικών αρχείων για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών, κατά προτίμηση σε
μηχανογραφημένη βάση δεδομένων.
3. Στήριξη της επέκτασης των ψηφιακών συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά
23 Βλέπε ITRI Supply Chain Initiative (iTSCi).
24 Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενθαρρύνονται να ανατρέχουν στις παρούσες
κατευθυντήριες γραμμές και στο συμπλήρωμα όταν επιτελούν το καθήκον της δέουσας
επιμέλειας ως προς τους πελάτες τους για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών
τους και να συνεκτιμούν τη συμμόρφωσή τους με τις παρούσες κατευθυντήριες
γραμμές κατά τη λήψη αποφάσεων.
25 Για πληροφορίες σχετικά με την ΕΙΤΙ, βλέπε http://eiti.org/. Για έναν οδηγό σχετικά με
τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να στηρίξουν την πρωτοβουλία για
τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών, βλέπε http://eiti.org/document/
businessguide.
26 Για παράδειγμα, βλέπε τα ψηφιακά συστήματα πληροφοριών σχετικά με προμηθευτές,
όπως το E.TASC.
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με

τους

προμηθευτές

11

προκειμένου

να

συμπεριληφθούν

τα

μεταλλουργεία/οι

εγκαταστάσεις εξευγενισμού και προσαρμογή των συστημάτων με σκοπό την
αξιολόγηση της άσκησης δέουσας επιμέλειας έναντι των προμηθευτών στην αλυσίδα
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, κάνοντας
χρήση

των

κριτηρίων

και

της

διαδικασίας

που

συνιστώνται

στις

παρούσες

κατευθυντήριες γραμμές και λαμβανομένου δεόντως υπόψη του επιχειρηματικού
27

απορρήτου και άλλων ζητημάτων σχετικών με τον ανταγωνισμό .

Δ. Ενίσχυση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι επιχειρήσεις
έναντι των προμηθευτών. Οι επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού θα
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές δεσμεύονται να τηρούν μια πολιτική για την
αλυσίδα εφοδιασμού η οποία είναι σύμφωνη με το παράρτημα ΙΙ, καθώς και τις
διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που παρατίθενται στις παρούσες κατευθυντήριες
γραμμές. Για τον σκοπό αυτό, η επιχείρηση θα πρέπει:
1. Να συνάπτει, όπου αυτό είναι εφικτό, σχέσεις μακράς διάρκειας με τους προμηθευτές και
όχι συμβάσεις μικρής διάρκειας ή στιγμιαίες συμβάσεις, προκειμένου να αυξήσει την
επιρροή της επί των προμηθευτών.
2. Να γνωστοποιεί στους προμηθευτές τις προσδοκίες της για μια υπεύθυνη διαχείριση των
αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, και
να ενσωματώνει την πολιτική για την αλυσίδα εφοδιασμού και τις διαδικασίες δέουσας
επιμέλειας που παρατίθενται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές σε εμπορικές
συμβάσεις και/ή έγγραφες συμφωνίες με τους προμηθευτές οι οποίες μπορούν να
εφαρμόζονται

και

να

28

παρακολουθούνται ,

συμπεριλαμβανομένου,

εάν

κρίνεται

αναγκαίο, του δικαιώματος διεξαγωγής αιφνιδιαστικών επιτόπιων ελέγχων στις
εγκαταστάσεις των προμηθευτών και της πρόσβασης στα έγγραφά τους.
3. Να εξετάζει τρόπους παροχής στήριξης και ανάπτυξης των ικανοτήτων των
προμηθευτών με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων και τη συμμόρφωση τους με την
29

πολιτική της επιχείρησης για την αλυσίδα εφοδιασμού .
4. Να δεσμεύεται για τον σχεδιασμό μετρήσιμων σχεδίων βελτίωσης σε συνεργασία με τους
προμηθευτές και με τη συμμετοχή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και κατά περίπτωση, των
τοπικών και κεντρικών κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και της κοινωνίας των
30

πολιτών στο πλαίσιο των προσπαθειών μετριασμού των κινδύνων .

27 Ως επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα ζητήματα σχετικά με τον ανταγωνισμό νοούνται οι
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και οι σχέσεις με τους προμηθευτές, με την επιφύλαξη
τυχόν διαφορετικής μεταγενέστερης ερμηνείας. Όλες οι πληροφορίες θα
γνωστοποιούνται σε κάθε θεσμοθετημένο μηχανισμό, σε περιφερειακό ή παγκόσμιο
επίπεδο, στον οποίο έχει ανατεθεί η εντολή να συλλέγει και να επεξεργάζεται
πληροφορίες σχετικά με ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου:
28 Βλέπε βήματα 2-5 για πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των προμηθευτών
και τη διαχείριση της μη συμμόρφωσης.
29 Βλέπε βήμα 3, «Μετριασμός των κινδύνων».
30 Βλέπε βήμα 3, «Μετριασμός των κινδύνων».
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Ε. Δημιουργία μηχανισμού καταγγελιών σε επίπεδο επιχειρήσεων.
Ανάλογα με τη θέση που κατέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού, οι επιχειρήσεις μπορούν:
1. να αναπτύξουν έναν μηχανισμό ο οποίος θα επιτρέπει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο
(επηρεαζόμενα πρόσωπα ή καταγγέλλοντες ατασθαλίες) να εκφράσει τις ανησυχίες του
σχετικά με τις συνθήκες εξόρυξης, εμπορίου, επεξεργασίας και εξαγωγής ορυκτών από
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. Με τον τρόπο αυτό μια επιχείρηση μπορεί
να ειδοποιείται για κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού της οι οποίοι οφείλονται σε
προβλήματα, επιπλέον των αξιολογήσεων δεδομένων και κινδύνων.
2. να παρέχουν τον μηχανισμό αυτό άμεσα ή μέσω συνεργατικών διακανονισμών με άλλες
επιχειρήσεις

ή

οργανισμούς,

ή

διευκολύνοντας

την

προσφυγή

σε

εξωτερικό

εμπειρογνώμονα ή όργανο (π.χ. διαμεσολαβητή).

ΒΗΜΑ 2: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΟΧΟΣ: Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με τις συνθήκες
εξόρυξης, εμπορίου, επεξεργασίας και εξαγωγής ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και
υψηλού κινδύνου.

Ι. ΑΝΑΝΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Από τις ανάντη επιχειρήσεις αναμένεται να παρέχουν διευκρινίσεις σχετικά με την
αλυσίδα επιτήρησης και τις συνθήκες εξόρυξης, εμπορίου, επεξεργασίας και εξαγωγής των
ορυκτών, καθώς και να εντοπίζουν και να αξιολογούν τους κινδύνους αξιολογώντας τις
συνθήκες αυτές με βάση το μοντέλο πολιτικής για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών από
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.
Οι ανάντη επιχειρήσεις μπορούν να συνεργάζονται για την εφαρμογή των συστάσεων που
διατυπώνονται στην παρούσα ενότητα μέσω κοινών πρωτοβουλιών. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις
διατηρούν ατομικά την ευθύνη του καθήκοντος δέουσας επιμέλειας και θα πρέπει να
διασφαλίζουν ότι σε όλες τις εργασίες που εκτελούνται από κοινού λαμβάνονται υπόψη οι
ιδιαίτερες περιστάσεις της εκάστοτε επιχείρησης.

A. Προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής της αξιολόγησης
κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών. Τα μεταλλουργεία/οι
εγκαταστάσεις εξευγενισμού, οι διεθνείς έμποροι συμπυκνωμάτων και οι επιχειρήσεις
επανεπεξεργασίας ορυκτών θα πρέπει να μελετούν τις πληροφορίες που προκύπτουν
στο πλαίσιο του βήματος 1 προκειμένου να εστιάζουν τις αξιολογήσεις κινδύνου στα
συγκεκριμένα ορυκτά και στους προμηθευτές που αποτελούν αντικείμενο των
«προειδοποιητικών σημάτων που αφορούν τις περιοχές προέλευσης και διέλευσης των
ορυκτών» και των «προειδοποιητικών σημάτων που αφορούν τους προμηθευτές»,
όπως παρατίθενται στην εισαγωγή.

B. Χαρτογράφηση
των
πραγματικών
συνθηκών
στην
εφαρμοζόμενη ή σχεδιαζόμενη αλυσίδα ή αλυσίδες εφοδιασμού

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ ΑΠΟ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ... © ΟΟΣΑ 2013

41

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ, ΤΟ ΤΑΝΤΑΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟ

της επιχείρησης. Οι ανάντη επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιολογούν το πλαίσιο των
περιοχών συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου· να παρέχουν διευκρινίσεις σχετικά με
την αλυσίδα επιτήρησης, τις δραστηριότητες και τις σχέσεις όλων των ανάντη
προμηθευτών· και να προσδιορίζουν τις τοποθεσίες και τις ποιοτικές συνθήκες της
εξόρυξης, του εμπορίου, της επεξεργασίας και της εξαγωγής του ορυκτού. Οι ανάντη
επιχειρήσεις θα πρέπει να βασίζονται σε πληροφορίες που συλλέγονται και τηρούνται
στο πλαίσιο του βήματος 1 και θα πρέπει να εξασφαλίζουν και να τηρούν
επικαιροποιημένες επιτόπιες πληροφορίες με σκοπό τη χαρτογράφηση της αλυσίδας
εφοδιασμού και την αποτελεσματική αξιολόγηση των κινδύνων. Βλέπε προσάρτημα:
σημείωμα καθοδήγησης για την αξιολόγηση κινδύνων από τις ανάντη
επιχειρήσεις, στο οποίο περιλαμβάνεται καθοδήγηση σχετικά με τη σύσταση
επιτόπιων ομάδων αξιολόγησης (στο εξής «ομάδες αξιολόγησης»), καθώς και
κατάλογος συνιστώμενων ερωτήσεων που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Οι ομάδες
αξιολόγησης μπορούν να συσταθούν από κοινού από ανάντη επιχειρήσεις οι οποίες
δραστηριοποιούνται ή προμηθεύονται από περιοχές συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου.
Οι

ανάντη

επιχειρήσεις

παραμένουν

ατομικά

υπεύθυνες

για

την

εφαρμογή

οποιωνδήποτε συστάσεων που διατυπώνονται από τις ομάδες αξιολόγησης και την
ανάληψη σχετικών ενεργειών.

Γ. Αξιολόγηση των κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Η επιχείρηση

θα πρέπει να αξιολογεί σε ποιοτική βάση τις πραγματικές συνθήκες στην αλυσίδα
εφοδιασμού με βάση το μοντέλο πολιτικής για την αλυσίδα εφοδιασμού, προκειμένου
να καθορίζει τους κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού:
1. Επανεξέταση των εφαρμοστέων προτύπων, συμπεριλαμβανομένων:
α) των αρχών και προτύπων της εταιρικής πολιτικής σχετικά με την αλυσίδα
31

εφοδιασμού, σύμφωνα με το παράρτημα II ·
β) της εθνικής νομοθεσίας των χωρών στις οποίες η επιχείρηση έχει έδρα ή είναι
εισηγμένη στο χρηματιστήριο (κατά περίπτωση)· των χωρών από τις οποίες είναι
πιθανό να προέρχονται τα ορυκτά· και των χωρών διέλευσης ή επανεξαγωγής·
γ) των νομικών πράξεων που διέπουν τις δραστηριότητες και τις επιχειρηματικές
σχέσεις της επιχείρησης, όπως συμφωνίες χρηματοδότησης, συμφωνίες αναδοχής
και συμφωνίες προμήθειας·
δ) άλλων σχετικών διεθνών πράξεων, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό
δίκαιο.
2. Εξακρίβωση του αν οι συνθήκες που επικρατούν στην αλυσίδα εφοδιασμού (ειδικότερα,
οι απαντήσεις στις συνιστώμενες ερωτήσεις καθοδήγησης που περιγράφονται στο
προσάρτημα) πληρούν τα σχετικά πρότυπα. Κάθε σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ μιας
πραγματικής περίστασης και ενός προτύπου θα πρέπει να θεωρείται κίνδυνος που
ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις.

31 Βλέπε βήμα 1 (Α) ανωτέρω και παράρτημα II.
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ΙΙ. ΚΑΤΑΝΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι κατάντη επιχειρήσεις θα πρέπει να εντοπίζουν τους κινδύνους στην αλυσίδα
εφοδιασμού τους αξιολογώντας τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν τα
μεταλλουργεία/οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού τους με βάση τις παρούσες κατευθυντήριες
γραμμές. Κατάντη επιχειρήσεις οι οποίες ενδέχεται να δυσκολεύονται να προσδιορίσουν
τους φορείς ανάντη των άμεσων προμηθευτών τους (λόγω του μεγέθους τους ή άλλων
παραγόντων) μπορούν να συνεργάζονται ενεργά με επιχειρήσεις του κλάδου με τις οποίες
έχουν κοινούς προμηθευτές ή με κατάντη επιχειρήσεις με τις οποίες διατηρούν
επιχειρηματική σχέση, με σκοπό την εφαρμογή της σύστασης που διατυπώνεται στην
παρούσα ενότητα για τον προσδιορισμό των μεταλλουργείων/εγκαταστάσεων εξευγενισμού
που ανήκουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τους και την αξιολόγηση των πρακτικών δέουσας
επιμέλειας τις οποίες εφαρμόζουν, ή για τον προσδιορισμό μέσω συστημάτων επικύρωσης
του κλάδου των μεταλλουργείων/εγκαταστάσεων εξευγενισμού που πληρούν τις απαιτήσεις
αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου να προμηθεύονται από τα συγκεκριμένα
32

μεταλλουργεία/εγκαταστάσεις εξευγενισμού . Οι επιχειρήσεις διατηρούν ατομικά την ευθύνη
του καθήκοντος δέουσας επιμέλειας και θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι σε όλες οι εργασίες
που εκτελούνται από κοινού λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες περιστάσεις της εκάστοτε
επιχείρησης.

Α. Εντοπισμός,
στο
μέτρο
του
δυνατού,
των
μεταλλουργείων/εγκαταστάσεων εξευγενισμού στην αλυσίδα
εφοδιασμού τους. Οι κατάντη επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ως στόχο τον
εντοπισμό των μεταλλουργείων/εγκαταστάσεων εξευγενισμού ορυκτών που παράγουν
τα εξευγενισμένα μέταλλα που χρησιμοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού τους. Για
τον σκοπό αυτό μπορούν να πραγματοποιούν εμπιστευτικές συζητήσεις με τους
άμεσους προμηθευτές τους, να ενσωματώνουν στις συμβάσεις που συνάπτουν με τους
προμηθευτές απαιτήσεις σχετικά με τη γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών
που τις αφορούν, να υποδεικνύουν στους άμεσους προμηθευτές τα μεταλλουργεία/τις
εγκαταστάσεις εξευγενισμού που πληρούν τις απαιτήσεις αυτών των κατευθυντήριων
γραμμών και να χρησιμοποιούν συστήματα ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών
σχετικά με τους προμηθευτές και/ή συστήματα σε επίπεδο κλάδου για τη γνωστοποίηση
33

των ανάντη φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού .

Β. Προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής της αξιολόγησης
κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών. Μετά τον εντοπισμό των
μεταλλουργείων/εγκαταστάσεων

εξευγενισμού

που

παράγουν

το

εξευγενισμένο

μέταλλο που χρησιμοποιείται στην αλυσίδα εφοδιασμού τους, οι κατάντη επιχειρήσεις
θα πρέπει να συνεργάζονται με αυτά τα μεταλλουργεία/τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού

32 Βλέπε Conflict-free Smelter Programme, το οποίο αναπτύχθηκε από την EICC και την
GeSI.
33 Βλέπε βήμα 1(Γ) («Καθιέρωση εσωτερικών ελέγχων επί της αλυσίδας εφοδιασμού
ορυκτών») και βήμα 1(Δ) ανωτέρω.
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στις αλυσίδες εφοδιασμού τους και να εξασφαλίζουν αρχικές πληροφορίες σχετικά με τη
χώρα προέλευσης και διέλευσης του ορυκτού και τις οδούς μεταφοράς που
χρησιμοποιούνται μεταξύ ορυχείου και μεταλλουργείων/εγκαταστάσεων εξευγενισμού.
Οι κατάντη επιχειρήσεις θα πρέπει να μελετούν τις πληροφορίες αυτές και κάθε
πληροφορία που προκύπτει στο πλαίσιο του βήματος 1 προκειμένου να εστιάζουν τις
αξιολογήσεις κινδύνου στα συγκεκριμένα ορυκτά και στους προμηθευτές που
αποτελούν αντικείμενο των «προειδοποιητικών σημάτων που αφορούν τις περιοχές
προέλευσης και διέλευσης των ορυκτών» και των «προειδοποιητικών σημάτων που
αφορούν τους προμηθευτές», όπως παρατίθενται στην εισαγωγή.

Γ. Αξιολόγηση του κατά πόσον τα μεταλλουργεία/οι εγκαταστάσεις
εξευγενισμού έχουν εφαρμόσει όλα τα στοιχεία της δέουσας
επιμέλειας για μια υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού
κινδύνου.
1. Εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας που
εφαρμόζει το μεταλλουργείο/η εγκατάσταση εξευγενισμού.
34

2. Εξέταση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν από την ομάδα αξιολόγησης .
3. Διασταύρωση των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας
του μεταλλουργείου/της εγκατάστασης εξευγενισμού με την πολιτική για την αλυσίδα
εφοδιασμού και τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στις παρούσες
κατευθυντήριες γραμμές.
4. Συνεργασία με το μεταλλουργείο/την εγκατάσταση εξευγενισμού και συμβολή στην
εξεύρεση τρόπων ανάπτυξης των ικανοτήτων, μετριασμού των κινδύνων και βελτίωσης
των επιδόσεων στον τομέα της δέουσας επιμέλειας, μεταξύ άλλων μέσω πρωτοβουλιών
σε επίπεδο κλάδου.

Δ. Εφόσον είναι αναγκαίο, διενέργεια κοινών επιτόπιων ελέγχων
στις εγκαταστάσεις του μεταλλουργείου/της εγκατάστασης
εξευγενισμού, μεταξύ άλλων και μέσω της συμμετοχής σε
προγράμματα που αναπτύσσονται με πρωτοβουλία του κλάδου.
ΒΗΜΑ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΣΤΟΧΟΣ: Να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν οι εντοπισθέντες κίνδυνοι με σκοπό την
πρόληψη ή τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων. Οι επιχειρήσεις μπορούν να
συνεργάζονται για την εφαρμογή των συστάσεων που διατυπώνονται στην παρούσα
ενότητα μέσω κοινών πρωτοβουλιών. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις διατηρούν ατομικά την
ευθύνη του καθήκοντος δέουσας επιμέλειας και θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι σε όλες τις
34 Βλέπε προσάρτημα: Σημείωμα καθοδήγησης για την αξιολόγηση κινδύνων από τις
ανάντη επιχειρήσεις.
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εργασίες που εκτελούνται από κοινού λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες περιστάσεις της
εκάστοτε επιχείρησης.

Α. Αναφορά των ευρημάτων στην καθορισμένη ανώτερη διοικητική
μονάδα, περιγράφοντας τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν και τους πραγματικούς
και δυνητικούς κινδύνους που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνων
στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Β. Κατάρτιση και υιοθέτηση σχεδίου διαχείρισης κινδύνων.

Οι

επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετούν σχέδιο διαχείρισης κινδύνων στην αλυσίδα
εφοδιασμού στο οποίο θα περιγράφεται η αντίδραση της επιχείρησης στους κινδύνους
που εντοπίστηκαν στο βήμα 2. Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται τον κίνδυνο
είτε i) συνεχίζοντας το εμπόριο καθ’ όλη τη διάρκεια των μετρήσιμων προσπαθειών
μετριασμού των κινδύνων· είτε ii) διακόπτοντας προσωρινά το εμπόριο, ενώ
καταβάλλονται συνεχείς μετρήσιμες προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων· είτε iii)
προβαίνοντας σε αποδέσμευση από έναν προμηθευτή σε περιπτώσεις στις οποίες ο
μετριασμός φαίνεται μη εφικτός ή μη αποδεκτός. Για την υιοθέτηση του σχεδίου
διαχείρισης κινδύνων και τον καθορισμό της ορθής στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων,
οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
1. Να επανεξετάζουν το μοντέλο πολιτικής για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών από
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ,
ή τη δική τους εσωτερική πολιτική εφόσον συμφωνεί με το παράρτημα ΙΙ,
προκειμένου να διαπιστώνουν αν οι εντοπισθέντες κίνδυνοι μπορούν να μετριαστούν
με τη συνέχιση, την αναστολή ή τον τερματισμό της σχέσης με τους προμηθευτές.
2. Να διαχειρίζονται τους κινδύνους για τους οποίους δεν απαιτείται τερματισμός της
σχέσης με έναν προμηθευτή μέσω μετρήσιμου μετριασμού των κινδύνων. Σκοπός
του μετρήσιμου μετριασμού των κινδύνων θα πρέπει να είναι η προώθηση της
σταδιακής βελτίωσης των επιδόσεων εντός εύλογων χρονοδιαγραμμάτων. Κατά την
κατάρτιση στρατηγικής για τον μετριασμό των κινδύνων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
α)

Να εξετάζουν το ενδεχόμενο άσκησης πίεσης και, εφόσον κρίνεται

αναγκαίο, να λαμβάνουν μέτρα για την αύξηση της ικανότητάς τους άσκησης
πίεσης στους ανάντη προμηθευτές που μπορούν να αποτρέψουν ή να
μετριάσουν τον εντοπισθέντα κίνδυνο με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο:
i)

ΑΝΑΝΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - Ανάλογα με τη θέση τους στην αλυσίδα
εφοδιασμού, οι ανάντη επιχειρήσεις ασκούν σημαντική πραγματική ή
δυνητική πίεση στους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού που μπορούν να
μετριάσουν τους σημαντικούς κινδύνους αρνητικών επιπτώσεων με τον
πλέον αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο. Εάν οι ανάντη επιχειρήσεις
αποφασίσουν να καταβάλουν προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων ενώ
συνεχίζουν ή έχουν αναστείλει προσωρινά τις εμπορικές συναλλαγές, οι
προσπάθειες μετριασμού θα πρέπει να εστιάζουν στην εξεύρεση τρόπων
εποικοδομητικής

συνεργασίας,

κατά

περίπτωση,

με

τα

σχετικά
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ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό τη σταδιακή εξάλειψη των αρνητικών
35

επιπτώσεων εντός εύλογων χρονοδιαγραμμάτων .
ii) ΚΑΤΑΝΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - Ανάλογα με τη θέση τους στην αλυσίδα
εφοδιασμού, οι κατάντη επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να ασκούν και/ή να
αυξάνουν την πίεσή τους στους ανάντη προμηθευτές που μπορούν να
μετριάσουν τους σημαντικούς κινδύνους αρνητικών επιπτώσεων με τον
πλέον αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο. Εάν οι κατάντη επιχειρήσεις
αποφασίσουν να καταβάλουν προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων ενώ
συνεχίζουν ή έχουν αναστείλει προσωρινά τις εμπορικές συναλλαγές, οι
προσπάθειες μετριασμού θα πρέπει να εστιάζουν στον προσανατολισμό
στην αξία και στην παροχή κατάρτισης για την ενίσχυση των ικανοτήτων των
προμηθευτών, προκειμένου να είναι σε θέση να ασκήσουν τα καθήκοντα
δέουσας επιμέλειας και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Οι επιχειρήσεις θα
πρέπει να ενθαρρύνουν τις οργανώσεις του κλάδου να αναπτύξουν και να
υλοποιήσουν ενότητες κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα
της δέουσας επιμέλειας σε συνεργασία με σχετικούς διεθνείς οργανισμούς,
ΜΚΟ, ενδιαφερόμενους φορείς και άλλους ειδικούς.
β) Να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με τους προμηθευτές και τα επηρεαζόμενα
ενδιαφερόμενα μέρη και να καταλήγουν σε μια στρατηγική για τον μετρήσιμο
μετριασμό των κινδύνων στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων. Ο
μετρήσιμος μετριασμός των κινδύνων θα πρέπει να προσαρμόζεται στους
συγκεκριμένους προμηθευτές της επιχείρησης και στο εκάστοτε πλαίσιο των
δραστηριοτήτων τους, να αναφέρει σαφείς στόχους για τις επιδόσεις εντός
εύλογου χρονοδιαγράμματος και να περιλαμβάνει ποιοτικούς και/ή ποσοτικούς
δείκτες για τη μέτρηση της βελτίωσης.
i) ΑΝΑΝΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - Δημοσίευση της αξιολόγησης κινδύνων για την
αλυσίδα εφοδιασμού και του σχεδίου διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού,
λαμβανομένου δεόντως υπόψη του επιχειρηματικού απορρήτου και άλλων
36

ζητημάτων σχετικών με τον ανταγωνισμό , και θέση αυτών στη διάθεση των
τοπικών και κεντρικών αρχών, των ανάντη επιχειρήσεων, της τοπικής
κοινωνίας των πολιτών και των επηρεαζόμενων τρίτων μερών. Οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα επηρεαζόμενα ενδιαφερόμενα
μέρη έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για να εξετάσουν την αξιολόγηση
κινδύνων και το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, καθώς και να απαντήσουν σε
ερωτήσεις και να λάβουν δεόντως υπόψη ερωτήσεις, ανησυχίες και

35 Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανατρέχουν στο παράρτημα ΙΙ όσον αφορά τη
συνιστώμενη στρατηγική διαχείρισης των κινδύνων. Στο παράρτημα III
περιλαμβάνονται προτεινόμενα μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων και ορισμένοι
συνιστώμενοι δείκτες για τη μέτρηση της βελτίωσης. Λεπτομερέστερη καθοδήγηση
σχετικά με τον μετριασμό των κινδύνων αναμένεται να προκύψει από τη φάση
υλοποίησης των κατευθυντήριων γραμμών.
36 Βλέπε υποσημείωση 12.
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εναλλακτικές προτάσεις για τη διαχείριση κινδύνων.

Γ. Εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων, εποπτεία και
παρακολούθηση των επιδόσεων των προσπαθειών μετριασμού
των κινδύνων, υποβολή αναφοράς σε καθορισμένη ανώτερη
διοικητική μονάδα και εξέταση του αν χρειάζεται να ανασταλεί ή
να διακοπεί η συνεργασία με κάποιον προμηθευτή έπειτα από
αποτυχημένες προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων.
1. ΑΝΑΝΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - Οι ανάντη επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόζουν το σχέδιο
μετριασμού των κινδύνων και να εποπτεύουν και να παρακολουθούν τις επιδόσεις των
προσπαθειών μετριασμού του κινδύνου σε συνεργασία και/ή σε διαβούλευση με τοπικές
και κεντρικές αρχές, ανάντη επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών και τα επηρεαζόμενα τρίτα μέρη. Οι ανάντη επιχειρήσεις μπορεί
να

επιθυμούν

να

δημιουργήσουν

ή

να

στηρίξουν

τη

δημιουργία

δικτύων

παρακολούθησης σε επίπεδο κοινότητας για την εποπτεία ή την παρακολούθηση των
επιδόσεων των προσπαθειών μετριασμού των κινδύνων.

Δ. Διεξαγωγή πρόσθετων αξιολογήσεων δεδομένων και κινδύνων
για τους κινδύνους που απαιτούν μετριασμό, ή κατόπιν
μεταβολής των συνθηκών22. Η άσκηση δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα
εφοδιασμού αποτελεί μια δυναμική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας απαιτείται
συνεχής παρακολούθηση των κινδύνων. Έπειτα από την εφαρμογή στρατηγικής για τον
μετριασμό των κινδύνων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνουν το βήμα 2 για
τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων. Επιπλέον, κάθε
μεταβολή στην αλυσίδα εφοδιασμού της επιχείρησης μπορεί να απαιτεί την επανάληψη
ορισμένων βημάτων για την πρόληψη ή τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων.

37

ΒΗΜΑ 4: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΧΟΣ: Η διενέργεια ελέγχου από ανεξάρτητο τρίτο μέρος των πρακτικών δέουσας
επιμέλειας

του

μεταλλουργείου/της

εγκατάστασης

εξευγενισμού,

προκειμένου

να

διασφαλίζεται η υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, και η συμβολή στη βελτίωση των πρακτικών δέουσας
επιμέλειας

του

μεταλλουργείου/της

εγκατάστασης

εξευγενισμού

και

των

ανάντη

επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω θεσμοθετημένου μηχανισμού ο οποίος θα δημιουργηθεί
37 Μια μεταβολή των συνθηκών θα πρέπει να καθορίζεται με γνώμονα τους κινδύνους
μέσω συνεχούς παρακολούθησης της τεκμηρίωσης της αλυσίδας επιτήρησης των
επιχειρήσεων και του πλαισίου των περιοχών συγκρούσεων από τις οποίες
προέρχονται και μεταφέρονται τα ορυκτά. Αυτή η μεταβολή των συνθηκών μπορεί να
αφορά μια αλλαγή προμηθευτή ή φορέα στην αλυσίδα επιτήρησης, τόπου προέλευσης,
οδών μεταφοράς ή σημείου εξαγωγής. Μπορεί επίσης να αφορά παράγοντες εντός του
συγκεκριμένου πλαισίου, όπως μια αύξηση των συγκρούσεων σε συγκεκριμένες
περιοχές, μεταβολές στο στρατιωτικό προσωπικό που εποπτεύει μια περιοχή και
αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή στον έλεγχο του ορυχείου προέλευσης.
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με πρωτοβουλία του κλάδου, με την υποστήριξη των κυβερνήσεων και σε συνεργασία με τα
σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

A. Προγραμματισμός ελέγχου από ανεξάρτητο τρίτο μέρος των
πρακτικών δέουσας επιμέλειας του μεταλλουργείου/της
εγκατάστασης εξευγενισμού προκειμένου να διασφαλίζεται η
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. Το πεδίο εφαρμογής, τα
38

κριτήρια και οι αρχές και οι δραστηριότητες του ελέγχου θα πρέπει να είναι οι εξής :
1. Το

πεδίο

εφαρμογής

του

ελέγχου:

Στο

πεδίο

εφαρμογής

του

ελέγχου

περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες, οι διαδικασίες και τα συστήματα που
χρησιμοποιούνται από το μεταλλουργείο/την εγκατάσταση εξευγενισμού για την άσκηση
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και
υψηλού κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι έλεγχοι που
ασκούνται από το μεταλλουργείο/την εγκατάσταση εξευγενισμού στην αλυσίδα
εφοδιασμού ορυκτών, οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε κατάντη επιχειρήσεις
σχετικά με τους προμηθευτές, οι πληροφορίες σχετικά με την αλυσίδα επιτήρησης και
άλλες πληροφορίες για τα ορυκτά, αξιολογήσεις κινδύνου που έχουν διενεργηθεί από τα
μεταλλουργεία/τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας
έρευνας, και οι στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων των μεταλλουργείων/εγκαταστάσεων
εξευγενισμού.
2. Τα κριτήρια του ελέγχου: Στο πλαίσιο του ελέγχου θα πρέπει να εξακριβώνεται η
συμμόρφωση της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει το μεταλλουργείο/η
εγκατάσταση εξευγενισμού προς τα πρότυπα και τις διαδικασίες που περιγράφονται στις
παρούσες κατευθυντήριες γραμμές για τη δέουσα επιμέλεια.
3. Οι αρχές του ελέγχου:
α) Ανεξαρτησία: Για τη διαφύλαξη της ουδετερότητας και της αμεροληψίας των ελέγχων,
ο ελεγκτικός οργανισμός και όλα τα μέλη της ομάδας ελέγχου («ελεγκτές») πρέπει να
είναι ανεξάρτητα από το μεταλλουργείο/την εγκατάσταση εξευγενισμού, καθώς και
από

θυγατρικές

τους,

κατόχους

αδειών,

αναδόχους,

προμηθευτές

και

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του κοινού ελέγχου. Αυτό σημαίνει,
ειδικότερα, ότι για τους ελεγκτές δεν πρέπει να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με
την επιχείρηση που υποβάλλεται σε έλεγχο, δηλαδή δεν πρέπει να έχουν
38 Στην παρούσα σύσταση περιγράφονται ορισμένες βασικές αρχές, το πεδίο εφαρμογής,
τα κριτήρια και άλλες βασικές πληροφορίες τις οποίες οι επιχειρήσεις πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη όταν αναθέτουν σε τρίτο μέρος τη διενέργεια ειδικού ελέγχου σε
επίπεδο αλυσίδας εφοδιασμού, ο οποίος αφορά τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας των
μεταλλουργείων/εγκαταστάσεων εξευγενισμού. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
συμβουλεύονται το διεθνές πρότυπο ISO 19011: 2002 («ISO 19011») στο οποίο
παρατίθενται λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με τα προγράμματα ελέγχου
(συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών, των διαδικασιών, της τήρησης αρχείων, της
παρακολούθησης και της εξέτασης στο πλαίσιο των προγραμμάτων), καθώς και
επισκόπηση των δραστηριοτήτων ελέγχου βήμα προς βήμα.

48 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ... © ΟΟΣΑ 2013

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ, ΤΟ ΤΑΝΤΑΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΛΦΡΑΜΙ

επιχειρηματικές ή οικονομικές σχέσεις με την επιχείρηση αυτή (με τη μορφή
συμμετοχών στο κεφάλαιο, δανείων ή τίτλων), ούτε να έχουν παράσχει άλλου είδους
υπηρεσίες στην επιχείρηση αυτή, ειδικότερα υπηρεσίες που συνδέονται με τις
πρακτικές δέουσας επιμέλειας ή τις δραστηριότητες της αλυσίδας εφοδιασμού που
39

αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου, για περίοδο 24 μηνών πριν από τον έλεγχο .
β) Επάρκεια: Οι ελεγκτές θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο
κεφάλαιο 7 του προτύπου ΙSO 19011 σχετικά με την επάρκεια και την αξιολόγηση
των ελεγκτών. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και
δεξιότητες στους ακόλουθους τομείς40:
i) αρχές, διαδικασίες και τεχνικές ελέγχου (ISO 19011)·
ii) αρχές, διαδικασίες και τεχνικές που εφαρμόζονται από την επιχείρηση κατά την
άσκηση δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού·
iii) οργανωτική δομή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ειδικότερα σύστημα
προμηθειών ορυκτών και αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών της επιχείρησης·
iv) κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο των περιοχών συγκρούσεων από τις
οποίες προέρχονται ή μεταφέρονται τα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένων σχετικών
γλωσσικών ικανοτήτων και κατάλληλης πολιτισμικής ευαισθησίας για τη διενέργεια
ελέγχων·
v) όλα τα ισχύοντα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου πολιτικής για την
αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου
(παράρτημα ΙΙ).
γ) Λογοδοσία:

μπορούν

να

χρησιμοποιούνται

δείκτες

επιδόσεων

για

την

παρακολούθηση –με βάση τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής και τα κριτήρια του
ελέγχου– της ικανότητας των ελεγκτών να διενεργούν τον έλεγχο σύμφωνα με το
41

σχετικό πρόγραμμα, με γνώμονα τα αρχεία του προγράμματος ελέγχου .
4. Οι δραστηριότητες του ελέγχου:
α) Προετοιμασία του ελέγχου: Οι στόχοι, το πεδίο εφαρμογής, η γλώσσα και τα κριτήρια
του ελέγχου θα πρέπει να κοινοποιούνται με σαφήνεια στους ελεγκτές και τυχόν
ασάφειες θα πρέπει να διευκρινίζονται μεταξύ της επιχείρησης που υποβάλλεται σε
42

έλεγχο και των ελεγκτών πριν από την έναρξη του ελέγχου . Οι ελεγκτές θα πρέπει
να καθορίζουν τη σκοπιμότητα του ελέγχου με βάση τον διαθέσιμο χρόνο, τους
43

πόρους, τις πληροφορίες και τη συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών .
β) Εξέταση εγγράφων: δείγματα όλων των εγγράφων που υποβάλλονται στο πλαίσιο
του

καθήκοντος

δέουσας

επιμέλειας

του

μεταλλουργείου/της

εγκατάστασης

39 Βλέπε κεφάλαιο VIII (A) του Χάρτη της Fair Labour Association (FLA).
40 Οι απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες μπορούν να τεκμηριωθούν από την εκπαίδευση
και την εργασιακή πείρα του ελεγκτή, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 7.4 του
προτύπου ISO 19011:2002. Οι ελεγκτές πρέπει επίσης να διαθέτουν προσωπικά
χαρακτηριστικά όπως ο επαγγελματισμός, η αμεροληψία και η ειλικρίνεια.
41 Βλέπε κεφάλαιο 5.6 του προτύπου ISO 19011.
42 Βλέπε κεφάλαιο 6.2 του προτύπου ISO 19011.
43 Ό.π.
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εξευγενισμού όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές
συγκρούσεων θα πρέπει να εξετάζονται προκειμένου να «εξακριβώνεται η
44

συμμόρφωση του συστήματος, όπως τεκμηριώνεται, με τα κριτήρια ελέγχου» . Στα
εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, έγγραφα σχετικά με τους εσωτερικούς
ελέγχους της αλυσίδας επιτήρησης (δείγμα εγγράφων της αλυσίδας επιτήρησης,
αρχεία πληρωμών), σχετικές γνωστοποιήσεις και συμβατικές διατάξεις με τους
προμηθευτές, έγγραφα που έχουν προκύψει από αξιολογήσεις κινδύνων για την
επιχείρηση

(συμπεριλαμβανομένων

όλων

των

αρχείων

σχετικά

με

τους

επιχειρηματικούς εταίρους και τους προμηθευτές, συνεντεύξεων και επιτόπιων
αξιολογήσεων), και όλα τα έγγραφα σχετικά με τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων
(π.χ. συμφωνίες με τους προμηθευτές σχετικά με δείκτες βελτίωσης).
γ) Επιτόπιες έρευνες: Πριν ξεκινήσουν τις επιτόπιες έρευνες, οι ελεγκτές θα πρέπει να
καταρτίζουν ένα σχέδιο ελέγχου

45

46

και όλα τα έγγραφα εργασίας . Θα πρέπει να

επαληθεύουν τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις αξιολογήσεις κινδύνων και τη
διαχείριση κινδύνων όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού του μεταλλουργείου/της
εγκατάστασης εξευγενισμού. Οι ελεγκτές θα πρέπει να συλλέγουν περαιτέρω στοιχεία
και να επαληθεύουν τις πληροφορίες πραγματοποιώντας σχετικές συνεντεύξεις,
47

διατυπώνοντας παρατηρήσεις και εξετάζοντας έγγραφα . Στις επιτόπιες έρευνες θα
πρέπει να περιλαμβάνονται:
i) Οι εγκαταστάσεις του μεταλλουργείου/της εγκατάστασης εξευγενισμού και οι
τόποι όπου το μεταλλουργείο/η εγκατάσταση εξευγενισμού ασκεί δέουσα επιμέλεια
όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.
ii) Δείγμα

των

εξευγενισμού

προμηθευτών
(διεθνείς

του
έμποροι

μεταλλουργείου/της
συμπυκνωμάτων,

εγκατάστασης
επιχειρήσεις

επανεπεξεργασίας και τοπικοί εξαγωγείς), στο οποίο περιλαμβάνονται οι
εγκαταστάσεις του προμηθευτή.
iii) Συνεδρίαση με την ομάδα αξιολόγησης (βλέπε προσάρτημα) προκειμένου να
εξεταστούν τα πρότυπα και οι μέθοδοι για την εξασφάλιση επαληθεύσιμων,
αξιόπιστων και επικαιροποιημένων πληροφοριών, καθώς και ένα δείγμα
αποδεικτικών στοιχείων στα οποία βασίστηκε το μεταλλουργείο/η εγκατάσταση
εξευγενισμού κατά την άσκηση δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την υπεύθυνη
διαχείριση αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και
υψηλού κινδύνου. Κατά την προετοιμασία της συνεδρίασης, οι ελεγκτές θα πρέπει
να ζητούν πληροφορίες και να υποβάλλουν ερωτήσεις στην επιτόπια ομάδα
αξιολόγησης.
iv) Διαβουλεύσεις με τοπικές και κεντρικές κυβερνητικές αρχές, ομάδες

44
45
46
47

Βλέπε κεφάλαιο 6.3 του προτύπου ISO 19011.
Βλέπε άρθρο 6.4.1. του προτύπου ISO 19011.
Βλέπε άρθρο 6.4.3. του προτύπου ISO 19011.
Άρθρο 6.5.4. του προτύπου ISO 19011.
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εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ και την
τοπική κοινωνία των πολιτών.
δ) Πορίσματα του ελέγχου: Οι ελεγκτές θα πρέπει να καταλήγουν σε πορίσματα βάσει
των οποίων εξακριβώνεται, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η
συμμόρφωση προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές των πρακτικών δέουσας
επιμέλειας που εφαρμόζονται από το μεταλλουργείο/την εγκατάσταση εξευγενισμού
για μια υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. Στην έκθεση ελέγχου οι ελεγκτές θα πρέπει να
διατυπώνουν συστάσεις για τη βελτίωση των πρακτικών δέουσας επιμέλειας του
μεταλλουργείου/της εγκατάστασης εξευγενισμού.

B. Διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής, τα
κριτήρια, τις αρχές και τις δραστηριότητες του ελέγχου που
ορίζονται ανωτέρω.
1. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Υπό τις παρούσες συνθήκες, όλοι οι φορείς στην αλυσίδα
εφοδιασμού θα πρέπει να συνεργάζονται μέσω των οργανώσεων του κλάδου ώστε να
διασφαλίζεται ότι ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής, τα κριτήρια,
τις αρχές και τις δραστηριότητες που παρατίθενται ανωτέρω.
α) ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – Για τους τοπικούς εξαγωγείς ορυκτών
i) Παραχώρηση πρόσβασης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και σε όλα τα
έγγραφα και τα αρχεία που αφορούν την άσκηση δέουσας επιμέλειας στην
αλυσίδα εφοδιασμού.
ii) Διευκόλυνση ασφαλούς πρόσβασης για την επιτόπια ομάδα αξιολόγησης.
Συντονισμός της υλικοτεχνικής υποστήριξης για την παροχή ασφαλούς σημείου
συναντήσεων για τις ομάδες ελέγχου και την επιτόπια ομάδα αξιολόγησης.
β) ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – Για τους διεθνείς εμπόρους συμπυκνωμάτων και τις
επιχειρήσεις επανεπεξεργασίας ορυκτών
i) Παραχώρηση πρόσβασης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και σε όλα τα
έγγραφα και τα αρχεία που αφορούν την άσκηση δέουσας επιμέλειας στην
αλυσίδα εφοδιασμού.
γ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – Για μεταλλουργεία/εγκαταστάσεις εξευγενισμού
i)

Παραχώρηση πρόσβασης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και σε όλα τα
έγγραφα και τα αρχεία που αφορούν την άσκηση δέουσας επιμέλειας στην
αλυσίδα εφοδιασμού.

ii) Διευκόλυνση των επαφών με το δείγμα προμηθευτών που έχει επιλεχθεί από την
ομάδα ελέγχου.
δ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - Για όλες τις κατάντη επιχειρήσεις
i) Συνιστάται σε όλες τις κατάντη επιχειρήσεις να συμμετέχουν και να συμβάλλουν
μέσω οργανώσεων του κλάδου ή άλλων κατάλληλων μέσων στον διορισμό
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ελεγκτών και στον καθορισμό των όρων του ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα και
τις διαδικασίες που ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ή να δημιουργούν
εταιρικές σχέσεις με τις εν λόγω οργανώσεις του κλάδου.
2. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Όλοι οι φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού, σε συνεργασία και με
τη στήριξη των κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, μπορούν να εξετάσουν το
ενδεχόμενο να ενσωματώσουν το πεδίο εφαρμογής, τα κριτήρια, τις αρχές και τις
δραστηριότητες του ελέγχου που αναφέρονται ανωτέρω σε έναν θεσμοθετημένο
μηχανισμό ο οποίος θα εποπτεύει και θα στηρίζει την εφαρμογή δέουσας επιμέλειας
όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. Το όργανο αυτό θα πρέπει να εκτελεί τις ακόλουθες
δραστηριότητες:
α) Όσον αφορά τους ελέγχους:
i)

πιστοποίηση των ελεγκτών·

ii) εποπτεία και επαλήθευση των ελέγχων·
iii) δημοσίευση εκθέσεων ελέγχου λαμβανομένου δεόντως υπόψη του
48

επιχειρηματικού απορρήτου και ζητημάτων σχετικών με τον ανταγωνισμό .
b) Να αναπτύσσει και να εφαρμόζει ενότητες κατάρτισης για την ενίσχυση των
ικανοτήτων των προμηθευτών να ασκούν δέουσα επιμέλεια και να μετριάζουν τους
κινδύνους.
c) Να λαμβάνει και να δίνει συνέχεια σε καταγγελίες των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά
με την εκάστοτε επιχείρηση.

ΒΗΜΑ 5: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΣΚΗΣΗ
ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΟΧΟΣ: Η δημοσίευση έκθεσης σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων
και υψηλού κινδύνου με σκοπό την οικοδόμηση εμπιστοσύνης του κοινού στα μέτρα που
λαμβάνουν οι επιχειρήσεις.

A. Δημοσίευση ετήσιας έκθεσης ή ενσωμάτωση, εφόσον είναι
εφικτό, σε ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα ή την
εταιρική ευθύνη, πρόσθετων πληροφοριών για τη δέουσα
επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού
κινδύνου.

48 Βλέπε υποσημείωση 12.
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Α. 1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - Για όλες τις ανάντη επιχειρήσεις
1. Συστήματα διαχείρισης της επιχείρησης: καθορισμός της πολιτικής δέουσας επιμέλειας
της επιχείρησης όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού· επεξήγηση της δομής διαχείρισης
που είναι υπεύθυνη για την άσκηση του καθήκοντος δέουσας επιμέλειας της επιχείρησης
και υπόδειξη του άμεσα υπεύθυνου εντός της επιχείρησης· περιγραφή των συστημάτων
ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασμού ορυκτών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την
επιχείρηση, επεξηγώντας τον τρόπο λειτουργίας τους και τα παραγόμενα δεδομένα τα
οποία έχουν ενισχύσει τις προσπάθειες δέουσας επιμέλειας της επιχείρησης εντός της
καλυπτόμενης περιόδου αναφοράς· περιγραφή της βάσης δεδομένων και του
συστήματος

τήρησης

αρχείων

της

επιχείρησης

και

επεξήγηση

των

μεθόδων

γνωστοποίησης όλων των προμηθευτών, έως το ορυχείο προέλευσης, στους κατάντη
φορείς· δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιούνται
σε κυβερνήσεις σύμφωνα με τα κριτήρια και τις αρχές της ΕΙΤΙ.
2. Αξιολόγηση από την επιχείρηση των κινδύνων για την αλυσίδα εφοδιασμού: δημοσίευση
της αξιολόγησης κινδύνων λαμβανομένου δεόντως υπόψη του επιχειρηματικού
49

απορρήτου και άλλων ζητημάτων σχετικών με τον ανταγωνισμό · περιγραφή της
μεθοδολογίας, των πρακτικών και των πληροφοριών που προέκυψαν από την επιτόπια
αξιολόγηση· επεξήγηση της μεθοδολογίας που εφαρμόζει η επιχείρηση κατά την
αξιολόγηση κινδύνων για την αλυσίδα εφοδιασμού.
3. Διαχείριση κινδύνων: περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη διαχείριση των
κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης περιληπτικής έκθεσης σχετικά με τη στρατηγική
μετριασμού των κινδύνων που περιλαμβάνεται στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, καθώς
και της ενδεχόμενης κατάρτισης για την ενίσχυση των ικανοτήτων και της συμμετοχής
των επηρεαζόμενων ενδιαφερόμενων μερών· γνωστοποίηση των προσπαθειών που
καταβάλλει η επιχείρηση για την εποπτεία και την παρακολούθηση των επιδόσεων.

A. 2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – Για μεταλλουργεία/εγκαταστάσεις εξευγενισμού
1. Έλεγχοι: δημοσίευση των εκθέσεων ελέγχου των μεταλλουργείων/εγκαταστάσεων
εξευγενισμού, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του επιχειρηματικού απορρήτου και άλλων
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ζητημάτων σχετικών με τον ανταγωνισμό ·

A. 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - Για όλες τις κατάντη επιχειρήσεις
1. Συστήματα διαχείρισης της επιχείρησης: καθορισμός της πολιτικής δέουσας επιμέλειας
της επιχείρησης όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού· επεξήγηση της δομής διαχείρισης
που είναι υπεύθυνη για την άσκηση του καθήκοντος δέουσας επιμέλειας της επιχείρησης
και υπόδειξη του άμεσα υπεύθυνου εντός της επιχείρησης.
49 Ως επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα ζητήματα σχετικά με τον ανταγωνισμό νοούνται οι
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και οι σχέσεις με τους προμηθευτές, με την επιφύλαξη
τυχόν διαφορετικής μεταγενέστερης ερμηνείας. Όλες οι πληροφορίες θα
γνωστοποιούνται σε κάθε θεσμοθετημένο μηχανισμό, σε περιφερειακό ή παγκόσμιο
επίπεδο, στον οποίο έχει ανατεθεί η εντολή να συλλέγει και να επεξεργάζεται
πληροφορίες σχετικά με ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου:
50 Βλέπε υποσημείωση 34.
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2. Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων: περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται για τον
προσδιορισμό των μεταλλουργείων/εγκαταστάσεων εξευγενισμού που αποτελούν μέρος
της αλυσίδας εφοδιασμού και αξιολόγηση των πρακτικών δέουσας επιμέλειας τις οποίες
εφαρμόζουν,

συμπεριλαμβανομένου

μεταλλουργείων/εγκαταστάσεων

του

εξευγενισμού

δημοσιευμένου
που

έχουν

καταλόγου

πιστοποιηθεί

μέσω

συστημάτων πιστοποίησης του κλάδου τα οποία συμμορφώνονται με τις διαδικασίες
δέουσας επιμέλειας που συνιστώνται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές·
περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται για τη διαχείριση των κινδύνων.
3. Έλεγχοι: δημοσίευση των εκθέσεων ελέγχου σχετικά με τις πρακτικές δέουσας
επιμέλειας τις οποίες εφαρμόζουν, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του επιχειρηματικού
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απορρήτου και άλλων ζητημάτων σχετικών με τον ανταγωνισμό , και των τρόπων
αντιμετώπισης των εντοπισθέντων κινδύνων.

51 Βλέπε υποσημείωση 34.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημείωμα καθοδήγησης για την αξιολόγηση
κινδύνων από τις ανάντη επιχειρήσεις
A. Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών
αξιολόγηση των κινδύνων.

για

μια

αποτελεσματική

Κατά τον σχεδιασμό και τη διάρθρωση της αξιολόγησης κινδύνων στην αλυσίδα
εφοδιασμού, οι ανάντη επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τις ακόλουθες συνιστώμενες ενέργειες:
1. Χρήση προσέγγισης που βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία. Τα πορίσματα της
αξιολόγησης

κινδύνων

που

διενεργείται

από

την

επιχείρηση

θα

πρέπει

να

επιβεβαιώνονται με επαληθεύσιμα, αξιόπιστα, επικαιροποιημένα αποδεικτικά στοιχεία,
τα οποία θα πρέπει να εξασφαλίζονται στο πλαίσιο επιτόπιας έρευνας η οποία
διεξάγεται από επιτόπια ομάδα αξιολόγησης.
2. Διαφύλαξη της αξιοπιστίας και της ποιότητας των αξιολογήσεων δεδομένων και
κινδύνων που διενεργούνται από μια επιχείρηση στην αλυσίδα εφοδιασμού,
διασφαλίζοντας ότι οι αξιολογητές της επιχείρησης είναι ανεξάρτητοι από τη
δραστηριότητα που υποβάλλεται σε έλεγχο και δεν επηρεάζονται από σύγκρουση
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συμφερόντων . Οι αξιολογητές της επιχείρησης θα πρέπει να δεσμεύονται για την
κατάρτιση αληθούς και ακριβούς έκθεσης, να τηρούν τα υψηλότερα επαγγελματικά
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δεοντολογικά πρότυπα και να επιδεικνύουν «δέουσα επαγγελματική επιμέλεια» .
3. Διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου επάρκειας, μέσω της πρόσληψης ειδικών που
διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες στους ακόλουθους τομείς: πλαίσια λειτουργίας που
υποβάλλονται σε αξιολόγηση (π.χ. γλωσσικές ικανότητες, πολιτισμικές ευαισθησίες),
φύση των κινδύνων που συνδέονται με τις συγκρούσεις (π.χ. πρότυπα που
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,
διαφθορά, οικονομικό έγκλημα, συγκρούσεις και χρηματοδότηση εμπλεκόμενων σε
συγκρούσεις μερών, διαφάνεια), φύση και μορφή της αλυσίδας εφοδιασμού ορυκτών
(π.χ. δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των ορυκτών), και πρότυπα και διαδικασίες που
περιλαμβάνονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δέουσα
επιμέλεια.

52 Άρθρο 4, ISO 19011:2002.
53 Άρθρο 4, ISO 19011:2002.
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B. Σύσταση επιτόπιας ομάδας αξιολόγησης (στο εξής «ομάδα
αξιολόγησης») στις περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου
από τις οποίες προέρχονται και διέρχονται τα ορυκτά με σκοπό
την εξασφάλιση και την τήρηση πληροφοριών σχετικά με τους
προμηθευτές και τις συνθήκες εξόρυξης, εμπορίου, επεξεργασίας
και εξαγωγής. Οι ανάντη επιχειρήσεις μπορούν να συστήσουν την ομάδα αυτή από
κοινού και σε συνεργασία με άλλες ανάντη επιχειρήσεις οι οποίες προμηθεύονται ορυκτά
από τις εν λόγω περιοχές ή δραστηριοποιούνται σε αυτές («συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις»).
1. Οι ανάντη επιχειρήσεις που συστήνουν την ομάδα αξιολόγησης θα πρέπει:
α) Να διασφαλίζουν ότι η ομάδα αξιολόγησης πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τις
τοπικές και κεντρικές κυβερνήσεις για την εξασφάλιση πληροφοριών, με σκοπό την
ενίσχυση της συνεργασίας και τη διάνοιξη διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των
κυβερνητικών οργάνων, της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών προμηθευτών.
β) Να διασφαλίζουν ότι η ομάδα αξιολόγησης προβαίνει τακτικά σε διαβουλεύσεις με
τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες διαθέτουν γνώσεις και
πείρα σχετικά με τις τοπικές συνθήκες.
γ) Να δημιουργούν ή να στηρίζουν τη δημιουργία, κατά περίπτωση, δικτύων
παρακολούθησης σε επίπεδο κοινότητας για την παροχή πληροφοριών στην ομάδα
αξιολόγησης.
δ) Να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που αποκτώνται και τηρούνται από την ομάδα
αξιολόγησης σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, κατά προτίμηση μέσω ενός
μηχανογραφημένου συστήματος με δυνατότητα πρόσβασης στον ιστό για τις
επιχειρήσεις και κάθε θεσμοθετημένο μηχανισμό, σε περιφερειακό ή παγκόσμιο
επίπεδο, στον οποίο έχει ανατεθεί η εντολή να συλλέγει και να επεξεργάζεται
πληροφορίες σχετικά με ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.
2. Οι ανάντη επιχειρήσεις που συστήνουν την ομάδα αξιολόγησης θα πρέπει να ορίζουν
τον τομέα αρμοδιότητας και τις ικανότητες της επιτόπιας ομάδας αξιολόγησης όσον
αφορά την ανάληψη των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
α) Εξασφάλιση στοιχείων από πρώτο χέρι σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες
εξόρυξης, εμπορίου, επεξεργασίας και εξαγωγής ορυκτών. Στα στοιχεία αυτά
περιλαμβάνονται τα εξής:
i) Η στρατιωτικοποίηση των εγκαταστάσεων ορυχείων, των οδών μεταφοράς
και των σημείων εμπορίου των ορυκτών. Η ομάδα αξιολόγησης θα πρέπει να
παρακολουθεί τη στρατιωτικοποίηση των εγκαταστάσεων ορυχείων, των οδών
μεταφοράς και των σημείων εμπορίου των ορυκτών. Διαδραστικοί χάρτες οι οποίοι
δείχνουν τη θέση ορυχείων, ένοπλων ομάδων, εμπορικών οδών, φραγμένων
δρόμων

και

αεροδρομίων

μπορούν

να

αποτελέσουν

πρόσθετη

πηγή
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πληροφοριών για τις επιχειρήσεις . Η παρακολούθηση της στρατιωτικοποίησης

54 Όπως οι χάρτες DRC Map, US Department of State Map, IPIS map.
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των ορυχείων, των οδών μεταφοράς και των σημείων εμπορίου των ορυκτών
συνίσταται στον προσδιορισμό των πραγματικών συνθηκών που οδηγούν στην
παροχή άμεσης ή έμμεσης στήριξης σε μη κρατικές ένοπλες ομάδες και κρατικές η
ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας (όπως ορίζονται στο μοντέλο πολιτικής για την
αλυσίδα εφοδιασμού που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ).
ii) Σοβαρές παραβιάσεις που συνδέονται με την εξόρυξη, τη μεταφορά ή το
εμπόριο ορυκτών (όπως ορίζονται στο μοντέλο πολιτικής για την αλυσίδα
εφοδιασμού που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ) και οι οποίες διαπράττονται
από κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας, μη κρατικές ένοπλες δυνάμεις
ή άλλους τρίτους που δραστηριοποιούνται σε περιοχές εξόρυξης, κατά
μήκος οδών μεταφοράς ή σε σημεία εμπορίου των ορυκτών.
β) Παροχή απαντήσεων σε συγκεκριμένες ερωτήσεις ή ανταπόκριση σε αιτήματα για
διευκρινίσεις τα οποία υποβάλλονται από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και
διατύπωση συστάσεων σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνων από
την επιχείρηση. Όλες οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν
ερωτήσεις ή αιτήματα παροχής διευκρινίσεων στην επιτόπια ομάδα αξιολόγησης
55

σχετικά με τα ακόλουθα θέματα :
i) Τα στοιχεία που προκύπτουν από το σύστημα ανιχνευσιμότητας και την αλυσίδα
επιτήρησης [βήμα 1 (Γ)], και από την αξιολόγηση κινδύνων [βήμα 2].
ii) Τις πληροφορίες σχετικά με τους προμηθευτές (ενδιάμεσους και εξαγωγείς)
σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που αφορούν τη γνώση της ταυτότητας των
πελατών/προμηθευτών,
συστημάτων

όπως

συμμόρφωσης

αυτά
με

που
τις

εφαρμόζονται

υποχρεώσεις

πλαίσιο

των

καταπολέμησης

στο

της
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νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες .
γ) Τη λήψη και αξιολόγηση καταγγελιών που διατυπώνονται από τα ενδιαφερόμενα
μέρη επιτόπου και τη διαβίβασή τους στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

B. 1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – Για τους τοπικούς εξαγωγείς
1. Διευκόλυνση της τοπικής υλικοτεχνικής υποστήριξης για την ομάδα αξιολόγησης,
ικανοποιώντας τα αιτήματα παροχής βοήθειας.
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης της ομάδας αξιολόγησης σε όλες τις ανάντη ενδιάμεσες
επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ενοποίησης φορτίων και επιχειρήσεις μεταφοράς.
3. Παραχώρηση στην ομάδα αξιολόγησης πρόσβασης σε όλες τις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης, μεταξύ άλλων και σε γειτονικές χώρες ή άλλες χώρες στις οποίες ενδέχεται

55 Οι ερωτήσεις και οι διευκρινίσεις θα πρέπει να καταγράφονται και να ενσωματώνονται
σε συστήματα πληροφοριών για μελλοντική χρήση, παρακολούθηση και
επικαιροποίηση, τα οποία θα είναι από κοινού προσβάσιμα στις συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις.
56 Βλέπε, Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, Guidance on the risk-based approach to
combating money laundering and terrorist financing, Ιούνιος 2007, Τμήμα 3.10.
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να πραγματοποιείται μεταφόρτωση ή εκ νέου σήμανση, καθώς και σε όλα τα βιβλία,
αρχεία ή άλλα στοιχεία πρακτικών προμήθειας, πληρωμών φόρων, τελών και
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, καθώς και σε έγγραφα εξαγωγής.
4. Παραχώρηση στην ομάδα αξιολόγησης πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που
εξασφαλίζονται και τηρούνται στο πλαίσιο των πρακτικών δέουσας επιμέλειας της
επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που πραγματοποιούνται σε μη
κρατικές ένοπλες ομάδες και κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας.
5. Ορισμός των σχετικών μελών του προσωπικού που θα ενεργούν ως σημεία επαφής για
την ομάδα αξιολόγησης.

B.
2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – Για τους διεθνείς εμπόρους
συμπυκνωμάτων και τις επιχειρήσεις επανεπεξεργασίας ορυκτών
1. Διευκόλυνση της πρόσβασης της ομάδας αξιολόγησης σε όλους τους διασυνοριακούς
μεταφορείς, επιτρέποντάς της να συμμετέχει απροειδοποίητα στη διασυνοριακή
μεταφορά ορυκτών.
2. Παραχώρηση στις ομάδες αξιολόγησης πρόσβασης σε όλες τις εγκαταστάσεις που
ανήκουν

στους

διεθνείς

εμπόρους

συμπυκνωμάτων

και

στις

επιχειρήσεις

επανεπεξεργασίας ορυκτών σε γειτονικές χώρες ή άλλες χώρες στις οποίες ενδέχεται να
πραγματοποιείται μεταφόρτωση ή εκ νέου σήμανση για ορυκτά που προέρχονται από
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου ή στις οποίες είναι γνωστό ή είναι πιθανό
ότι υπάρχουν διαρροές στην αλυσίδα εφοδιασμού.
3. Παραχώρηση στην ομάδα αξιολόγησης πρόσβασης σε όλα τα βιβλία, αρχεία ή άλλα
στοιχεία

πρακτικών

προμήθειας,

πληρωμών

φόρων,

τελών

και

δικαιωμάτων

εκμετάλλευσης, καθώς και σε έγγραφα εξαγωγής.
4. Παραχώρηση στην ομάδα αξιολόγησης πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που
εξασφαλίζονται και τηρούνται στο πλαίσιο των πρακτικών δέουσας επιμέλειας της
επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που πραγματοποιούνται σε μη
κρατικές ένοπλες ομάδες και κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας.
5. Προδραστική παροχή στην ομάδα αξιολόγησης αρχείων για ορυκτά που προέρχονται ή
διέρχονται από άλλες τοποθεσίες για τις οποίες υπάρχουν προειδοποιητικά σήματα.
6. Ορισμός των σχετικών μελών του προσωπικού που θα ενεργούν ως σημεία επαφής για
την ομάδα αξιολόγησης.

Β. 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – Για μεταλλουργεία/εγκαταστάσεις εξευγενισμού
1. Ορισμός των σχετικών μελών του προσωπικού που θα ενεργούν ως σημεία επαφής για
την ομάδα αξιολόγησης.
2. Παραχώρηση στην ομάδα αξιολόγησης πρόσβασης σε όλα τα βιβλία, αρχεία ή άλλα
στοιχεία

πρακτικών

προμήθειας,

πληρωμών

φόρων,

τελών

και

δικαιωμάτων

εκμετάλλευσης, καθώς και σε έγγραφα εξαγωγής.
3. Παραχώρηση στην ομάδα αξιολόγησης πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που
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αποκτώνται και διατηρούνται στο πλαίσιο των πρακτικών δέουσας επιμέλειας της
επιχείρησης.

Γ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι
ερωτήσεις αυτές αφορούν τις κοινές συνθήκες που παρατηρούνται στην αλυσίδα
εφοδιασμού κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου, των μεταλλευμάτων και των
μεταλλικών παραγώγων τους, και οι οποίες προκαλούν κινδύνους.
1. Γνώση του πλαισίου των περιοχών συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου από τις
οποίες προέρχονται, διέρχονται και/ή εξάγονται τα ορυκτά
α) Μελέτη των χαρακτηριστικών των περιοχών συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου από
τις οποίες προέρχονται τα ορυκτά, καθώς και των γειτονικών χωρών και των χωρών
διέλευσης

(συμπεριλαμβανομένων

των

πιθανών

οδών

μεταφοράς

και

των

τοποθεσιών εξόρυξης, εμπορίου, επεξεργασίας και εξαγωγής). Στις σχετικές
πληροφορίες περιλαμβάνονται δημόσιες εκθέσεις (οι οποίες έχουν εκπονηθεί από
κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ και μέσα ενημέρωσης), χάρτες, εκθέσεις
των Ηνωμένων Εθνών και κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών, μελέτες του κλάδου σχετικά με την εξόρυξη ορυκτών και τις επιπτώσεις της
στις συγκρούσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τη βλάβη που προκαλείται στο
περιβάλλον στη χώρα πιθανής προέλευσης, ή άλλες δημόσιες δηλώσεις (π.χ. από
συνταξιοδοτικά ταμεία που εφαρμόζουν δεοντολογικές πρακτικές).
β) Υπάρχουν στην περιοχή ή πλησίον της περιοχής εθνικές οντότητες οι οποίες είναι σε
θέση να παρεμβαίνουν και να διεξάγουν έρευνα, όπως οι ειρηνευτικές μονάδες του
ΟΗΕ; Μπορούν τα συστήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των
φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού; Υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο μέσα προσφυγής
για την εξέταση των ανησυχιών που σχετίζονται με την παρουσία ένοπλων ομάδων ή
άλλων στοιχείων σύγκρουσης; Υπάρχουν σε εθνικό, περιφερειακό και/ή τοπικό
επίπεδο αρμόδιοι σε θέματα εξόρυξης ρυθμιστικοί οργανισμοί οι οποίοι είναι σε θέση
να επιλύσουν αυτές τις ανησυχίες;
2. Γνώση της ταυτότητας των προμηθευτών και των επιχειρηματικών εταίρων

42

α) Ποιοι είναι οι προμηθευτές ή τα άλλα μέρη που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση, την
εξόρυξη, το εμπόριο και τη μεταφορά των ορυκτών μεταξύ του σημείου εξόρυξης και
του σημείου στο οποίο η επιχείρηση η οποία ασκεί δέουσα επιμέλεια αναλαμβάνει
την επιτήρηση των ορυκτών; Προσδιορίστε όλους τους σημαντικούς φορείς στην
αλυσίδα

εφοδιασμού,

συλλέγοντας

πληροφορίες

σχετικά

με

την

ιδιοκτησία

(συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών δικαιούχων), την εταιρική δομή, τα
ονόματα των προσώπων που μετέχουν στη διεύθυνση ή στο διοικητικό συμβούλιο
της επιχείρησης, τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα της επιχείρησης ή των διευθυντικών
στελεχών της σε άλλους οργανισμούς, τις σχέσεις της επιχείρησης και των
διευθυντικών στελεχών της με άλλες επιχειρήσεις, την κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα
ή τον στρατό (εστιάζοντας ειδικότερα σε πιθανές σχέσεις με μη κρατικές ένοπλες
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ομάδες ή κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας) .
β) Ποια συστήματα προμηθειών και δέουσας επιμέλειας έχουν θέσει σε εφαρμογή αυτοί
οι προμηθευτές; Ποιες πολιτικές έχουν υιοθετήσει οι προμηθευτές όσον αφορά την
αλυσίδα εφοδιασμού και με ποιον τρόπο τις έχουν ενσωματώσει στις διαδικασίες
διαχείρισης; Πώς εφαρμόζουν εσωτερικούς ελέγχους στα ορυκτά; Πώς επιβάλλουν
πολιτικές και όρους στους προμηθευτές τους;
3. Γνώση των συνθηκών εξόρυξης ορυκτών σε περιοχές συγκρούσεων και
υψηλού κινδύνου
α) Ποια είναι η ακριβής προέλευση των ορυκτών (ποια είναι τα συγκεκριμένα ορυχεία);
β) Ποια ήταν η μέθοδος εξόρυξης; Προσδιορίστε αν τα ορυκτά εξορύχθηκαν με
βιοτεχνικές μεθόδους και σε μικρή κλίμακα ή σε μεγάλη κλίμακα,
42. Βλέπε Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, Guidance on the risk-based approach to
combating money laundering and terrorist financing, Ιούνιος 2007, Τμήμα 3.10. Βλέπε
βήμα 2.
43. Βλέπε κεφάλαιο VI Guidelines on reputational due diligence, International Association
of Oil and Gas Producers (Report No. 356, 2004). Βλέπε επίσης κεφάλαιο 5 «Knowing
Clients and Business Partners», OECD Risk Awareness Tool for Multinational
Enterprises in Weak Governance Zones, 2006.
και, στην πρώτη περίπτωση, προσδιορίστε, εφόσον είναι εφικτό, εάν εξορύχθηκαν
από μεμονωμένα πρόσωπα που πραγματοποιούν εξορυκτικές δραστηριότητες σε
βιοτεχνική κλίμακα, βιοτεχνικούς εξορυκτικούς συνεταιρισμούς, ενώσεις ή μικρές
επιχειρήσεις. Προσδιορίστε τους φόρους, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τα τέλη
που καταβάλλονται σε κυβερνητικά όργανα, καθώς και τις γνωστοποιήσεις που
γίνονται σχετικά με τις πληρωμές αυτές.
γ) Συνεπάγονται οι συνθήκες εξόρυξης την παρουσία και τη συμμετοχή μη κρατικών
ενόπλων ομάδων ή κρατικών ή ιδιωτικών δυνάμεων ασφαλείας, μεταξύ άλλων σε μία
ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες; άμεσος έλεγχος του ορυχείου ή
των οδών μεταφοράς γύρω από το ορυχείο· επιβολή φόρων στα πρόσωπα που
εκμεταλλεύονται το ορυχείο ή απόσπαση ορυκτών· κατοχή προνομιούχων μεριδίων ή
άλλων μεριδίων ιδιοκτησίας στο ορυχείο ή δικαιωμάτων επί των ορυκτών από μη
κρατικές ένοπλες ομάδες ή κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας και/ή μέλη της
οικογένειάς τους και/ή συνεργάτες τους· άσκηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων ως
δεύτερη πηγή εισοδήματος όταν βρίσκονται εκτός υπηρεσίας· ή παροχή υπηρεσιών
ασφάλειας οι οποίες πληρώνονται από τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται το ορυχείο
ή από φόρους που επιβάλλονται επί της παραγωγής. Συμμετέχει ή έχει συμφέρον
στη σύγκρουση κάποια από αυτές τις ένοπλες ομάδες ή στρατιωτικές μονάδες; Έχει
κάποια από αυτές ιστορικό συμμετοχής σε εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων ή άλλα εγκλήματα;
δ) Ποιες είναι οι συνθήκες εξόρυξης; Ειδικότερα, προσδιορίστε αν διαπιστώνονται i)
οποιασδήποτε μορφής βασανιστήρια, βάναυση, απάνθρωπη και εξευτελιστική
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μεταχείριση για τους σκοπούς της εξόρυξης ορυκτών· ii) οποιασδήποτε μορφής
αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία, δηλαδή εργασία ή υπηρεσία η οποία παρέχεται
από κάποιο πρόσωπο υπό την απειλή τιμωρίας και για την παροχή της οποίας το εν
λόγω πρόσωπο δεν έχει προσφερθεί αυτοβούλως· iii) οι χειρότερες μορφές παιδικής
εργασίας για τους σκοπούς της εξόρυξης ορυκτών· iv) άλλες κατάφωρες παραβιάσεις
και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως εκτεταμένη σεξουαλική βία
στα ορυχεία ή κατά τη διάρκεια της εξόρυξης ορυκτών· ή v) εγκλήματα πολέμου ή
άλλες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και εγκλήματα κατά
της ανθρωπότητας ή γενοκτονία.
4. Γνώση των συνθηκών μεταφοράς, επεξεργασίας και εμπορίου ορυκτών σε
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου
α) Οι κατάντη αγοραστές βρίσκονταν στην εγκατάσταση του ορυχείου ή αλλού; Τα
ορυκτά από διαφορετικούς φορείς εκμετάλλευσης ορυχείων υποβλήθηκαν χωριστά
σε χειρισμό και επεξεργασία, και διατηρήθηκαν χωριστά κατά την πώλησή τους
κατάντη; Εάν όχι, σε ποιο σημείο τα ορυκτά υποβλήθηκαν σε επεξεργασία,
ενοποίηση και ανάμειξη όταν πωλήθηκαν κατάντη;
β) Ποιες ήταν οι ενδιάμεσες επιχειρήσεις που υπέβαλαν τα ορυκτά σε επεξεργασία;
Προσδιορίστε αν οποιαδήποτε από αυτές τις ενδιάμεσες επιχειρήσεις έχει
κατηγορηθεί ή υπάρχουν υπόνοιες ότι εξορύσσει ή εμπορεύεται ορυκτά σε
συνεργασία με μη κρατικές ένοπλες ομάδες.
γ) Σε ποιον βαθμό κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας ή μη κρατικές ένοπλες
ομάδες συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στο εμπόριο, τη μεταφορά ή τη φορολόγηση
των ορυκτών; Οι κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας ή οι μη ένοπλες δυνάμεις
επωφελούνται με οποιονδήποτε τρόπο από το εμπόριο, τη μεταφορά ή τη
φορολόγηση των ορυκτών από άλλα μέρη, μεταξύ άλλων μέσω σχέσεων με
ενδιάμεσες επιχειρήσεις ή εξαγωγείς;
δ) Σε ποιον βαθμό οι κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας ή οι μη κρατικές ένοπλες
ομάδες είναι παρούσες κατά μήκος οδών εμπορίου και μεταφοράς; Διαπράττονται
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το εμπόριο, τη μεταφορά ή τη
φορολόγηση των ορυκτών; Για παράδειγμα, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι
χρησιμοποιείται καταναγκαστική εργασία, εκβίαση ή εξαναγκασμός; Χρησιμοποιείται
παιδική εργασία; Ειδικότερα, προσδιορίστε αν διαπιστώνονται i) οποιασδήποτε
μορφής βασανιστήρια, βάναυση, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση για τους
σκοπούς της μεταφοράς ή του εμπορίου ορυκτών· ii) οποιασδήποτε μορφής
αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία για την εξόρυξη, τη μεταφορά, το εμπόριο ή την
πώληση ορυκτών· iii) οι χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας για τους σκοπούς της
μεταφοράς ή του εμπορίου ορυκτών· iv) άλλες κατάφωρες παραβιάσεις και
καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως εκτεταμένη σεξουαλική βία στα
ορυχεία ή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή του εμπορίου ορυκτών· ή v) εγκλήματα
πολέμου ή άλλες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή γενοκτονία για τους σκοπούς της μεταφοράς ή
του εμπορίου ορυκτών.
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ε) Ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για την επαλήθευση του κατάντη εμπορίου,
όπως γνήσια έγγραφα, οδοί μεταφοράς, αδειοδοτήσεις, διασυνοριακή μεταφορά και
παρουσία ένοπλων ομάδων και/ή κρατικών ή ιδιωτικών δυνάμεων ασφαλείας;
5. Γνώση των συνθηκών εξαγωγής ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και
υψηλού κινδύνου
α) Ποιο ήταν το σημείο εξαγωγής και υπήρξαν καταγγελίες ή υπόνοιες ότι καταβλήθηκαν
πληρωμές διευκόλυνσης ή άλλες δωροδοκίες σε σημεία εξαγωγής με σκοπό την
απόκρυψη ή τη δόλια συγκάλυψη της προέλευσης των ορυκτών; Ποια έγγραφα
συνόδευαν τα εξαγόμενα ορυκτά και υπήρξαν καταγγελίες ή υπόνοιες ότι
προσκομίστηκαν δόλια έγγραφα ή ανακριβείς δηλώσεις (σχετικά με τον τύπο, την
ποιότητα, την προέλευση, το βάρος του ορυκτού κ.λπ.); Ποιοι φόροι, δασμοί ή άλλα
τέλη καταβλήθηκαν κατά την εξαγωγή και υπήρξαν καταγγελίες ή υπάρχουν υπόνοιες
ελλιπούς δήλωσης;
β) Πώς συντονίστηκε η μεταφορά των εξαγόμενων ορυκτών και με ποιον τρόπο
εκτελέστηκε; Ποιοι είναι οι μεταφορείς και υπήρξαν καταγγελίες ή υπάρχουν υπόνοιες
εμπλοκής τους σε διαφθορά (πληρωμές διευκόλυνσης, δωροδοκίες, ελλιπείς
δηλώσεις κ.λπ.); Πώς εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση των εξαγωγών και η
ασφάλισή τους;

62 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ... © ΟΟΣΑ 2013

Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου © ΟΟΣΑ 2013

Συμπλήρωμα για τον χρυσό

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ

Εισαγωγή και πεδίο εφαρμογής
Το παρόν συμπλήρωμα για τον χρυσό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των
κατευθυντήριων γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη
διαχείριση αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού
κινδύνου. Το εισαγωγικό τμήμα των κατευθυντήριων γραμμών καθώς και το παράρτημα Ι
(Πλαίσιο πέντε βημάτων για την άσκηση βασισμένης στους κινδύνους δέουσας επιμέλειας
στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών), το παράρτημα II (Μοντέλο πολιτικής για μια υπεύθυνη
παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού
κινδύνου) και το παράρτημα III (Προτεινόμενα μέτρα μετριασμού των κινδύνων και δείκτες
για τη μέτρηση της βελτίωσης) εφαρμόζονται στο συμπλήρωμα για τον χρυσό. Συνεπώς, ο
όρος «κατευθυντήριες γραμμές» μπορεί να χρησιμοποιείται σε ολόκληρο το κείμενο του
παρόντος συμπληρώματος όταν γίνεται αναφορά τόσο στο παρόν συμπλήρωμα για τον
χρυσό όσο και στις κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την
υπεύθυνη διαχείριση αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και
υψηλού κινδύνου.
Στο παρόν συμπλήρωμα παρέχεται ειδική καθοδήγηση σχετικά με τη δέουσα
επιμέλεια όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού από περιοχές συγκρούσεων και
υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τις διάφορες θέσεις που κατέχουν οι επιχειρήσεις στην
αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού. Γίνεται διάκριση μεταξύ των ρόλων και των αντίστοιχων
συστάσεων που απευθύνονται στις ανάντη επιχειρήσεις και στις κατάντη επιχειρήσεις όσον
αφορά

τη

δέουσα

επιμέλεια

στην

αλυσίδα

εφοδιασμού

(βλέπε

Ορισμούς)

και

περιλαμβάνονται, όπου κρίνεται αναγκαίο, ειδικές συστάσεις για συγκεκριμένους φορείς
που εμπίπτουν στις δύο αυτές ευρείες κατηγορίες. Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν σε αυτές
τις κατηγορίες θα πρέπει να ασκούν δέουσα επιμέλεια ανεξάρτητα από το αν κατέχουν,
μισθώνουν ή δανείζουν τον χρυσό.
Το παρόν συμπλήρωμα εστιάζει στα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν οι
επιχειρήσεις ώστε να μην συμβάλλουν σε συγκρούσεις ή σε σοβαρές παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού που είναι πιθανό να
προέρχεται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. Στο παρόν συμπλήρωμα
περιλαμβάνονται μέτρα δέουσας επιμέλειας τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σχετικά με
τον ανακυκλωμένο/σκραπ ή προηγουμένως εξευγενισμένο χρυσό («ανακυκλωμένος
χρυσός») μόνο στο μέτρο που το ανακυκλωμένο υλικό αποτελεί πιθανό μέσο
νομιμοποίησης χρυσού που έχει εξορυχθεί από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού
κινδύνου, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσής του. Για προϊόντα επένδυσης σε χρυσό
(πλινθώματα, ράβδοι, κέρματα και κόκκοι σε σφραγισμένους περιέκτες) τα οποία
κρατούνται σε θησαυροφυλάκια τραπεζών αποθεμάτων, σε θησαυροφυλάκια κεντρικών
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τραπεζών, σε χρηματιστήρια και σε εγκαταστάσεις εξευγενισμού με «επαληθεύσιμη
ημερομηνία»
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προ της 1ης Ιανουαρίου 2012 δεν απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με την

προέλευσή τους («προϋφιστάμενα αποθέματα»). Ωστόσο, για τα προϊόντα επένδυσης σε
χρυσό απαιτείται άσκηση δέουσας επιμέλειας η οποία συνίσταται στη γνώση της
ταυτότητας των αντισυμβαλλομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το εμπόριο
προϋφιστάμενων αποθεμάτων δεν παραβιάζει διεθνείς κυρώσεις ούτε διευκολύνει τη
νομιμοποίηση εσόδων τα οποία προκύπτουν από ή συνδέονται με την πώληση
αποθεμάτων χρυσού σε περιοχές σύγκρουσης και υψηλού κινδύνου.
Προκειμένου

να

προσδιοριστεί

η

δυνατότητα

εφαρμογής

του

παρόντος

συμπληρώματος, όλες οι επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού θα πρέπει να
εκτελούν το βήμα 1 (Δημιουργία ισχυρών συστημάτων διαχείρισης της επιχείρησης) και να
ξεκινούν το βήμα 2 (Εντοπισμός και αξιολόγηση κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού) ώστε
να εξακριβώνουν εάν προμηθεύονται ή ενδέχεται να προμηθεύονται χρυσό από περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. Τα υπόλοιπα βήματα που παρατίθενται στο παρόν
συμπλήρωμα θα εφαρμόζονται μόνο σε επιχειρήσεις που προμηθεύονται χρυσό από
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου και σε φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού
χρυσού που δραστηριοποιούνται σε περιοχή συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου.
Πέραν των αρχών, προτύπων και διαδικασιών για την άσκηση δέουσας επιμέλειας
από μεμονωμένες επιχειρήσεις, στις κατευθυντήριες γραμμές και στο παρόν συμπλήρωμα
συνιστώνται αρχές, πρότυπα και διαδικασίες δέουσας επιμέλειας τις οποίες θα πρέπει να
ακολουθούν οι νέες κλαδικές πρωτοβουλίες στον τομέα της αλυσίδας εφοδιασμού, με
σκοπό την καθιέρωση υπεύθυνων πρακτικών εφοδιασμού οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις
συγκρούσεις. Με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων πιστοποίησης, όπως το
σύστημα πιστοποίησης και τα εργαλεία της Διεθνούς Διάσκεψης για την περιοχή των
Μεγάλων Λιμνών, ή άλλων κλαδικών ή πολυμερών πρωτοβουλιών οι οποίες προβλέπουν
διαδικασίες επαλήθευσης πρακτικών εφοδιασμού χρυσού που δεν προέρχεται από
περιοχές συγκρούσεων σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται
στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, μπορεί να παρέχεται αξιόπιστη διασφάλιση ότι μια
αλυσίδα εφοδιασμού δεν συμβάλλει σε συγκρούσεις ή σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων
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δικαιωμάτων .
Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αναγνωρίζεται ότι η άσκηση δέουσας
επιμέλειας σε περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου παρουσιάζει πρακτικές
προκλήσεις. Κατά την εφαρμογή δέουσας επιμέλειας απαιτείται ευελιξία. Η φύση και η
έκταση της ενδεδειγμένης δέουσας επιμέλειας εξαρτάται από τις επιμέρους περιστάσεις και
επηρεάζεται από παράγοντες όπως το μέγεθος της επιχείρησης, η τοποθεσία των
δραστηριοτήτων, η επικρατούσα κατάσταση σε μια συγκεκριμένη χώρα, ο τομέας και η
φύση των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι εν λόγω προκλήσεις μπορεί να

57 Η «επαληθεύσιμη ημερομηνία» είναι η ημερομηνία που μπορεί να επαληθευθεί με την
εξέταση σφραγίδων ημερομηνίας σε προϊόντα, καθώς και καταλόγων απογραφής.
Βλέπε ορισμούς.
58 Βλέπε τον ορισμό της συμβολής σε συγκρούσεις στο παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων
γραμμών του ΟΟΣΑ.
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ... © ΟΟΣΑ 2013
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αντιμετωπιστούν με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι
εξής:
•

συνεργασία σε ολόκληρο τον κλάδο για την ανάπτυξη ικανοτήτων άσκησης δέουσας

επιμέλειας·
•

επιμερισμός του κόστους εντός του κλάδου για συγκεκριμένα καθήκοντα δέουσας

επιμέλειας·
•

συμμετοχή σε πρωτοβουλίες σχετικά με την υπεύθυνη διαχείριση της αλυσίδας
59

εφοδιασμού .

59 Για παράδειγμα, υπό την προϋπόθεση ότι συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές του
ΟΟΣΑ: Conflict-Free Smelter Program, το οποίο αναπτύχθηκε από την Electronic
Industry Citizenship Coalition (EICC) και την Global e-Sustainability Initiative (GeSI)·
Conflict-Free Gold Standard, World Gold Council (2012)· Responsible Gold Guidance,
London Bullion Market Association (2012)· και 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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• συντονισμός μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου που έχουν κοινούς προμηθευτές·
• συνεργασία μεταξύ των ανάντη και κατάντη επιχειρήσεων·
• δημιουργία εταιρικών σχέσεων με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών·
• ενσωμάτωση του μοντέλου πολιτικής για την αλυσίδα εφοδιασμού (παράρτημα ΙΙ) και
των ειδικών συστάσεων όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια, που παρατίθενται στις
παρούσες

κατευθυντήριες

γραμμές,

σε

υφιστάμενες

πολιτικές

και

συστήματα

διαχείρισης, στις πρακτικές δέουσας επιμέλειας της επιχείρησης, όπως είναι οι πρακτικές
στον τομέα των προμηθειών, της ακεραιότητας και των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως
προς την ταυτότητα του πελάτη, καθώς και σε ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τη
βιωσιμότητα, την εταιρική κοινωνική ευθύνη ή άλλα ζητήματα.
Στις κατευθυντήριες γραμμές αναγνωρίζεται ειδικότερα ότι η άσκηση δέουσας
επιμέλειας όσον αφορά τη βιοτεχνική και μικρής κλίμακας εξόρυξη χρυσού σε περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου παρουσιάζει δυσκολίες. Παρότι δεν αναμένεται από
παραγωγούς χρυσού σε βιοτεχνική και μικρή κλίμακα, όπως ιδιώτες, άτυπες ομάδες
εργασίας ή κοινότητες, να ασκούν δέουσα επιμέλεια όπως συνιστάται στις παρούσες
κατευθυντήριες γραμμές, ενθαρρύνονται να συνεχίσουν να συμμετέχουν στις προσπάθειες
δέουσας επιμέλειας που καταβάλλουν οι πελάτες τους και να τυποποιήσουν τις
δραστηριότητές τους ώστε να μπορούν να ασκούν δέουσα επιμέλεια στο μέλλον. Μόνο οι
βιοτεχνικές και μικρής κλίμακας επιχειρήσεις απαιτείται να ασκούν δέουσα επιμέλεια (βλέπε
Ορισμούς). Στο προσάρτημα περιλαμβάνονται προτεινόμενα μέτρα για την πρόληψη
δυνητικά επιβλαβών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων για τις ευάλωτες ομάδες

60

σε

περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που
ασκούν νόμιμα δραστηριότητες εξόρυξης σε βιοτεχνική ή μικρή κλίμακα.
Λαμβανομένων υπόψη των πολύπλοκων περιβαλλόντων λειτουργίας σε περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, όπου οι συνθήκες αλλάζουν και επιδεινώνονται
ταχέως, η δέουσα επιμέλεια γίνεται κατανοητή ως μια συνεχής, προληπτική και
συμπληρωματική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας οι επιχειρήσεις λαμβάνουν εύλογα
μέτρα και καταβάλλουν καλόπιστες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση
κινδύνων που συμβάλλουν σε συγκρούσεις και σοβαρές παραβιάσεις σύμφωνα με τις
παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, και ειδικότερα το παράρτημα ΙΙ. Οι παρούσες
κατευθυντήριες γραμμές προάγουν τη σταδιακή βελτίωση των πρακτικών δέουσας
επιμέλειας μέσω εποικοδομητικής συνεργασίας με τους προμηθευτές. Οι επιχειρήσεις

60 Βλέπε τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (2011),
σχόλια στο κεφάλαιο IV για τα ανθρώπινα δικαιώματα, παράγραφος 40: «[...] οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ατόμων που ανήκουν σε
ειδικές ομάδες ή πληθυσμούς που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, εφόσον υπάρχει
κίνδυνος αρνητικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Στο πλαίσιο αυτό,
στις πράξεις των Ηνωμένων Εθνών έχουν αναλυθεί περαιτέρω τα δικαιώματα των
αυτόχθονων πληθυσμών, των ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές, θρησκευτικές και
γλωσσικές μειονότητες, των γυναικών, των παιδιών, των ατόμων με αναπηρία, και των
μεταναστών εργαζομένων και των οικογενειών τους».
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ενθαρρύνονται να ενσωματώσουν τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές στις ευρύτερες
πολιτικές και πρακτικές τους για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, καθώς και να
ενημερώνουν τους καταναλωτές και το ευρύτερο κοινό ότι εφαρμόζουν τις παρούσες
κατευθυντήριες γραμμές. Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τις παρούσες
κατευθυντήριες γραμμές για να κρίνουν αν μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι τα προϊόντα τους
προέρχονται από μια υπεύθυνη αλυσίδα εφοδιασμού η οποία λαμβάνει υπόψη τις
συγκρούσεις.
Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν καταρτιστεί με βάση και σύμφωνα με τις
αρχές και τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις
πολυεθνικές επιχειρήσεις (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) και στο εργαλείο
ευαισθητοποίησης του ΟΟΣΑ ως προς τους κινδύνους για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις σε
ζώνες με ανεπαρκή διακυβέρνηση (OECD Risk Awareness Tool for Multinational
Enterprises in Weak Governance Zones). Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές
περιλαμβάνονται συστάσεις που έχουν διατυπωθεί από κοινού από κυβερνήσεις προς
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου, ή
προμηθεύονται ορυκτά από τις περιοχές αυτές, ενώ παράλληλα παρέχεται καθοδήγηση
σχετικά με τις αρχές και τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας για υπεύθυνες αλυσίδες
εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομοθεσίες και τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Ως εκ τούτου, οι παρούσες
κατευθυντήριες γραμμές δεν υποκαθιστούν ούτε υπερισχύουν εγχώριων νόμων και
61

κανονισμών, οι οποίοι αφορούν μεταξύ άλλων την εξόρυξη .

Ορισμοί
Βιοτεχνική και μικρής κλίμακας εξόρυξη (ΒΜΚΕ) – τυπικές ή άτυπες εξορυκτικές
δραστηριότητες στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται κατά κανόνα απλοποιημένες
μορφές έρευνας, εξόρυξης, επεξεργασίας και μεταφοράς. Η ΒΜΚΕ είναι συνήθως χαμηλής
έντασης κεφαλαίου και χρησιμοποιεί τεχνολογίες υψηλής έντασης εργασίας. Ο όρος
«ΒΜΚΕ» μπορεί να περιλαμβάνει άνδρες και γυναίκες που εργάζονται μεμονωμένα, καθώς
και όσους εργάζονται σε οικογενειακές ομάδες, σε συμπράξεις ή ως μέλη συνεταιρισμών ή
άλλου είδους νόμιμων ενώσεων και επιχειρήσεων που απασχολούν εκατοντάδες ή και
χιλιάδες εργαζόμενους σε ορυχεία. Για παράδειγμα, είναι συνηθισμένο ομάδες 4-10
ατόμων, οι οποίες ενίοτε απαρτίζονται από μέλη της ίδιας οικογένειας, να εκτελούν από
κοινού εργασίες σε ένα σημείο εξόρυξης ορυκτών (π.χ. εκσκαφή μίας σήραγγας). Σε
οργανωτικό επίπεδο, είναι συνηθισμένο ομάδες 30-300 εργαζομένων να εξορύσσουν από
κοινού ένα κοίτασμα ορυκτών (π.χ. εργασία σε διαφορετικές σήραγγες) και, ενίοτε, να
62

χρησιμοποιούν από κοινού εγκαταστάσεις επεξεργασίας .

61 Βλέπε κεφάλαιο Ι παράγραφος 2 των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις
πολυεθνικές επιχειρήσεις (2011).
62 Βλέπε Felix Hruschka and Cristina Echavarría, Rock-Solid Chances for Responsible
Artisanal Mining, Alliance for Responsible Mining Series on Responsible ASM
No.3, 2011.
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Επιχειρήσεις ΒΜΚΕ – Βιοτεχνικές και μικρής κλίμακας οντότητες οι οποίες είναι
επαρκώς τυποποιημένες και διαρθρωμένες για την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων
γραμμών. Σύμφωνα με το προσάρτημα, όλα τα πρόσωπα που ακούν δραστηριότητες
εξόρυξης σε βιοτεχνική ή μικρή κλίμακα ενθαρρύνονται στο πλαίσιο αυτό να τυποποιήσουν
τις δραστηριότητές τους.
Απόθεμα χρυσού – Η γενική λέξη που χρησιμοποιείται για τον εξευγενισμένο χρυσό
σε μορφή ράβδου ή πλινθώματος.
Τράπεζα αποθεμάτων χρυσού – Μια τράπεζα (συμπεριλαμβανομένων τραπεζών
λιανικής, εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών) ή ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα όπως
συναλλακτήριο, που πραγματοποιεί χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε εξευγενισμένο
χρυσό.
Αλυσίδα επιτήρησης – Καταγραφή της αλληλουχίας των οντοτήτων που έχουν την
επιτήρηση των ορυκτών καθώς αυτά μετακινούνται κατά μήκος μιας αλυσίδας εφοδιασμού.
Περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου – Περιοχές που χαρακτηρίζονται από την
ύπαρξη ένοπλων συγκρούσεων, εκτεταμένης βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας που
προκαλείται από εγκληματικά δίκτυα, ή άλλων κινδύνων πρόκλησης σοβαρής και
εκτεταμένης βλάβης σε ανθρώπους. Οι ένοπλες συγκρούσεις μπορεί να λαμβάνουν
διάφορες μορφές, όπως συγκρούσεις διεθνούς ή μη διεθνούς χαρακτήρα, στις οποίες
μπορεί να εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη, ή μπορεί να συνίστανται σε
απελευθερωτικούς πολέμους, εξεγέρσεις ή εμφύλιους πολέμους. Περιοχές υψηλού
κινδύνου είναι οι περιοχές στις οποίες υπάρχει υψηλός κίνδυνος συγκρούσεων ή
εκτεταμένων ή σοβαρών παραβιάσεων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του
παραρτήματος ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών. Οι περιοχές αυτές συχνά χαρακτηρίζονται
από πολιτική αστάθεια ή καταστολή, θεσμική αδυναμία, ανασφάλεια, κατάρρευση των μη
στρατιωτικών υποδομών, εκτεταμένη βία και παραβιάσεις της εθνικής και διεθνούς
νομοθεσίας.
Η «παροχή άμεσης ή έμμεσης στήριξης» σε μη κρατικές ένοπλες ομάδες ή κρατικές ή
ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας μέσω της εξόρυξης, της μεταφοράς, του εμπορίου, της
επεξεργασίας ή της εξαγωγής χρυσού περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την προμήθεια ορυκτών,
την καταβολή πληρωμών ή την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης ή εξοπλισμού σε μη
63

κρατικές ένοπλες ομάδες ή σε συνεργάτες τους που :
i)

ελέγχουν παράνομα εγκαταστάσεις ορυχείων ή οδούς μεταφοράς, σημεία εμπορίου
64

του χρυσού και φορείς ανάντη στην αλυσίδα εφοδιασμού · και/ή

63 Ως «συνεργάτες» νοούνται οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εμπορικές
συναλλαγές, οι επιχειρήσεις ενοποίησης φορτίων, οι ενδιάμεσες επιχειρήσεις και άλλοι
φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού οι οποίοι συνεργάζονται άμεσα με ένοπλες ομάδες
για τη διευκόλυνση της εξόρυξης, του εμπορίου ή της επεξεργασίας ορυκτών.
64 «Έλεγχος» ορυχείων, οδών μεταφοράς, σημείων εμπορίου του χρυσού και ανάντη
φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού σημαίνει i) εποπτεία της εξόρυξης, μεταξύ άλλων με
τη χορήγηση πρόσβασης σε εγκαταστάσεις ορυχείων και/ή τον συντονισμό των κατάντη
πωλήσεων σε ενδιάμεσες επιχειρήσεις, εξαγωγικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που
πραγματοποιούν διεθνείς εμπορικές συναλλαγές· ii) χρήση οποιασδήποτε μορφής
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ... © ΟΟΣΑ 2013
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ii)

65

φορολογούν παράνομα ή αποσπούν χρήματα ή χρυσό σε σημεία πρόσβασης σε
εγκαταστάσεις ορυχείων, κατά μήκος οδών μεταφοράς ή σε σημεία εμπορίου του
χρυσού· και/ή

iii)

φορολογούν παράνομα ή εκβιάζουν ενδιάμεσες επιχειρήσεις, εξαγωγικές επιχειρήσεις
ή επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.
Δέουσα επιμέλεια – Η δέουσα επιμέλεια είναι μια συνεχής, προληπτική και

συμπληρωματική διαδικασία μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις μπορούν να προσδιορίζουν,
να αποτρέπουν, να μετριάζουν και να λογοδοτούν για τον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίζουν τις πραγματικές και δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις ως αναπόσπαστο
μέρος των οικείων συστημάτων λήψης αποφάσεων και διαχείρισης κινδύνων. Η δέουσα
επιμέλεια μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διασφαλίζουν ότι τηρούν τις αρχές

ΠΗΓΕΣ ΧΡΥΣΟΥ
Για τους σκοπούς αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, υπάρχουν τρεις πιθανές πηγές
χρυσού και υλικού που περιέχει χρυσό για τις οποίες συνιστάται να ασκείται με διαφορετικό
τρόπο η δέουσα επιμέλεια:
1) ΧΡΥΣΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΟΡΥΧΘΕΙ - Χρυσός που προέρχεται από ορυχεία (μεσαίας και
μεγάλης κλίμακας, ή βιοτεχνικής και/ή μικρής κλίμακας) και δεν έχει προηγουμένως
εξευγενιστεί. Η προέλευση του χρυσού που έχει εξορυχθεί είναι το ορυχείο από το οποίο
εξορύχθηκε. Υποκατηγορίες χρυσού που έχει εξορυχθεί πριν από τον εξευγενισμό είναι οι
εξής:
• Προσχωματικός χρυσός - Χρυσός που έχει εξορυχθεί πρόσφατα από αποθέσεις άμμου
και αμμοχάλικου, συχνότερα εντός ή πλησίον ρευμάτων, και έχει συνήθως τη μορφή
πολύ μικρών αλλά ορατών κομματιών χρυσού. Ο προσχωματικός χρυσός έχει συνήθως
τη μορφή «σκόνης», ενίοτε ψηγμάτων, που έχουν ήδη συμπυκνωμένη μορφή, μπορούν
να μεταφερθούν εύκολα, καθώς και να τηχθούν και/ή να ημιεξευγενιστούν σε μικρά
πλινθώματα (καθαρότητας συνήθως μεταξύ 85 %-92 %). Ο προσχωματικός χρυσός σε
όλες αυτές τις μορφές πρέπει να εξευγενιστεί προτού χρησιμοποιηθεί σε ράβδους
χρυσού ή κοσμήματα, αλλά μπορεί συνήθως να εξευγενιστεί απευθείας χωρίς να
απαιτείται περαιτέρω ενδιάμεση συγκέντρωση ή επεξεργασία.
• Μετάλλευμα χρυσού - Πέτρωμα ή αμμοχάλικο το οποίο περιέχει συγκέντρωση χρυσού
αξιόλογης από οικονομική άποψη αξίας. Η συγκέντρωση αυτή μπορεί να έχει πολύ μικρό
βάρος, π.χ. 1 γραμμάριο χρυσού ανά τόνο μεταλλεύματος, αλλά η ανάκτησή της να είναι
οικονομικά συμφέρουσα στο πλαίσιο βιομηχανικής εξόρυξης μεσαίας ή μεγάλης
κλίμακας. Λόγω του όγκου και του βάρους του, το μετάλλευμα χρυσού συνήθως δεν
αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας για την εξόρυξη, τη μεταφορά, το εμπόριο ή
την πώληση χρυσού· ή iii) συμμετοχή στη διεύθυνση ή στο διοικητικό συμβούλιο ή
κατοχή προνομιούχων μεριδίων ή άλλων μεριδίων ιδιοκτησίας σε ανάντη επιχειρήσεις ή
ορυχεία.
65 «Απόσπαση» από ορυχεία, οδούς μεταφοράς, σημεία εμπορίου του χρυσού ή ανάντη
επιχειρήσεις σημαίνει την απαίτηση, υπό την απειλή βίας ή οποιασδήποτε άλλης
τιμωρίας, και χωρίς αυτόβουλη προσφορά του προσώπου, χρηματικών ποσών ή
χρυσού, συχνά ως αντάλλαγμα για την παροχή πρόσβασης για την εκμετάλλευση του
ορυχείου, πρόσβασης σε οδούς μεταφοράς ή για τη μεταφορά, την αγορά ή την
πώληση χρυσού.
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μεταφέρεται για επεξεργασία μακριά από το σημείο εξόρυξης.
• Συμπύκνωμα χρυσού - Ενδιάμεσο υλικό το οποίο παράγεται από την επεξεργασία
μεταλλεύματος

χρυσού

για

την

εξασφάλιση

μεγαλύτερης

συγκέντρωσης,

αλλά

εξακολουθεί να απαιτεί περαιτέρω ενδιάμεση επεξεργασία για την παραγωγή χρυσού
doré. Το συμπύκνωμα χρυσού μεταφέρεται συνήθως σε κοντινό μεταλλουργείο χρυσού
για τη δημιουργία doré.
• Χρυσός doré - Ράβδος κράματος χρυσού που έχει εξορυχθεί πρόσφατα, η οποία
προκύπτει συνήθως από διεξοδική επεξεργασία μεταλλευμάτων και τήξη σε ορυχεία
μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας για τη λήψη υψηλής συγκέντρωσης (καθαρότητας συνήθως
μεταξύ 85 %-90 %). Ο χρυσός σε αυτή τη μορφή δεν είναι εμπορικής ποιότητας και
πρέπει στη συνέχεια να μεταφερθεί σε εγκατάσταση εξευγενισμού ώστε να υποβληθεί
απευθείας σε εξευγενισμό, χωρίς περαιτέρω ενδιάμεση επεξεργασία.
• Υποπροϊόν εξόρυξης - Χρυσός ο οποίος παράγεται από την εξόρυξη άλλων μετάλλων,
π.χ. από μεταλλεύματα θειούχου χαλκού, στα οποία ο χρυσός μπορεί να περιέχεται ως
ίχνος. Όταν ο χρυσός είναι υποπροϊόν, το άλλο σημαντικότερο μέταλλο υποβάλλεται
πρώτο σε επεξεργασία και εξευγενισμό, και στη συνέχεια ο χρυσός εξάγεται και
εξευγενίζεται από το τελικό υπόλειμμα του πρώτου μετάλλου, όπως ιλύ ηλεκτρολυτικών
κελιών από την επεξεργασία του χαλκού.
• Χρυσός MMKE - Χρυσός που παράγεται από μεσαίας και μεγάλης κλίμακας εξόρυξη
(βλέπε ορισμό της μεσαίας και μεγάλης κλίμακας εξόρυξης).
• Χρυσός ΒΜΚΕ- Χρυσός που παράγεται από βιοτεχνική και μικρής κλίμακας εξόρυξη
(βλέπε ορισμό της βιοτεχνικής και μεσαίας κλίμακας εξόρυξης).

ΠΗΓΕΣ ΧΡΥΣΟΥ (συν.)
2) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣ - Χρυσός ο οποίος έχει προηγουμένως υποβληθεί σε
εξευγενισμό –τελικός χρυσός, χρυσός μετά την κατανάλωση και επενδυτικός χρυσός και
προϊόντα που περιέχουν χρυσό, καθώς και σκραπ και απορρίμματα μετάλλων και υλικών τα
οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια του εξευγενισμού και της κατασκευής προϊόντων– ο
οποίος επιστρέφεται σε μια εγκατάσταση εξευγενισμού ή άλλη ενδιάμεση εγκατάσταση
επεξεργασίας ώστε να ξεκινήσει έναν νέο κύκλο ζωής ως «ανακυκλωμένος χρυσός». Η
προέλευση του ανακυκλώσιμου χρυσού θεωρείται ότι είναι το σημείο στην αλυσίδα εφοδιασμού
χρυσού στο οποίο ο χρυσός επιστρέφεται στην εγκατάσταση εξευγενισμού ή σε άλλη κατάντη
ενδιάμεση εγκατάσταση επεξεργασίας ή ανακύκλωσης. Υποκατηγορίες ανακυκλώσιμου
χρυσού είναι οι εξής:
•

Ακατέργαστος ανακυκλώσιμος χρυσός - Ανακυκλώσιμος χρυσός ο οποίος βρίσκεται
ακόμη στην αρχική του μορφή και/ή σε μορφή απορριμμάτων κατασκευής, πριν επιστραφεί
για επεξεργασία και εξευγενισμό (π.χ. ράβδοι, κοσμήματα, διακοσμητικά αντικείμενα,
κέρματα, αποτορνεύματα κ.λπ.).

•

Τηγμένος ανακυκλώσιμος χρυσός - Ανακυκλώσιμος χρυσός ο οποίος έχει υποβληθεί σε
τήξη στο πλαίσιο της πρώτης διαδικασίας ανακύκλωσης και έχει χυτευθεί σε υποτυπώδεις
ράβδους ή άλλη μορφή με απροσδιόριστες διαστάσεις και μεταβλητή καθαρότητα.

•

Βιομηχανικό υποπροϊόν - Υλικό το οποίο παράγεται κατά την επεξεργασία άλλου υλικού
και το οποίο αν και δεν αποτελεί το πρωταρχικό επιδιωκόμενο προϊόν αποτελεί ένα χωριστό
χρήσιμο υλικό. Για παράδειγμα, από τον εξευγενισμό του χρυσού συχνά προκύπτουν
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υποπροϊόντα χαμηλής αξίας όπως σκόνη υψικαμίνων, αναλωμένα χωνευτήρια και
κατάλοιπα πυθμένα.
3) ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ - Προϊόντα επένδυσης σε χρυσό (πλινθώματα,
ράβδοι, κέρματα και κόκκοι σε σφραγισμένους περιέκτες) τα οποία κρατούνται σε
θησαυροφυλάκια τραπεζών αποθεμάτων, σε θησαυροφυλάκια κεντρικών τραπεζών, σε
χρηματιστήρια και σε εγκαταστάσεις εξευγενισμού με «επαληθεύσιμη ημερομηνία» προ της 1ης
Ιανουαρίου 2012 και για τα οποία δεν απαιτείται προσδιορισμός της προέλευσης.
Περιλαμβάνονται

αποθέματα

τα

οποία

κατέχονται

από

τρίτο

για

λογαριασμό

των

προαναφερόμενων οντοτήτων.
•

Επαληθεύσιμη ημερομηνία: Η ημερομηνία που μπορεί να επαληθευθεί με την εξέταση
σφραγίδων ημερομηνίας σε προϊόντα και/ή καταλόγων απογραφής.
Ανάμεικτος χρυσός - Χρυσός ο οποίος προέρχεται από πολλαπλές πηγές (π.χ. χρυσός που

έχει εξορυχθεί και ανακυκλώσιμος χρυσός). Επί αυτών των πηγών θα πρέπει να ασκείται
δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με τις συστάσεις που διατυπώνονται στο παρόν συμπλήρωμα. του
διεθνούς δικαίου και να συμμορφώνονται με τους εθνικούς νόμους, περιλαμβανομένων των
νόμων που διέπουν το παράνομο εμπόριο ορυκτών και των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Καλή παράδοση - Ένα πρότυπο φυσικών προδιαγραφών για τον εξευγενισμένο χρυσό
και τις ικανότητες των εγκαταστάσεων εξευγενισμού χρυσού, το οποίο γίνεται αποδεκτό σε ένα
χρηματιστήριο ή μια εξωχρηματιστηριακή αγορά (π.χ. το πρότυπο London Good Delivery).
Πρόγραμμα του κλάδου - Για τον σκοπό αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, ο
συγκεκριμένος όρος σημαίνει πρωτοβουλία ή πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί και τελεί υπό
τη διαχείριση οργάνωσης του κλάδου, ή παρόμοια πρωτοβουλία του κλάδου με σκοπό τη
στήριξη και την προώθηση μέρους ή του συνόλου των συστάσεων που διατυπώνονται στις
παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Ένα πρόγραμμα του κλάδου μπορεί να εντάσσεται στις
ευρύτερες δραστηριότητες του οργανισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και άλλοι στόχοι.
Κάθε αναφορά στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές σε σχετικές δραστηριότητες και/ή
πρωτοβουλίες ενός προγράμματος του κλάδου νοείται ότι σημαίνει ότι αυτές οι δραστηριότητες
και/ή πρωτοβουλίες συνάδουν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
Θεσμοθετημένος μηχανισμός - Για τον σκοπό αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, ο
συγκεκριμένος όρος σημαίνει οργάνωση που έχει δημιουργηθεί και αποτελείται από
εκπροσώπους των κυβερνήσεων, των κλάδων και της κοινωνίας των πολιτών, με την εντολή
να στηρίζει ή να προωθεί μέρος ή το σύνολο των συστάσεων που διατυπώνονται στις
παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Κάθε αναφορά στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές σε
σχετικές δραστηριότητες και/ή πρωτοβουλίες ενός θεσμοθετημένου μηχανισμού νοείται ότι
σημαίνει ότι αυτές οι δραστηριότητες και/ή πρωτοβουλίες συνάδουν με τις παρούσες
κατευθυντήριες γραμμές.
Νόμιμη βιοτεχνικής και μικρής κλίμακας εξόρυξη: Η νομιμότητα της βιοτεχνικής και μικρής
κλίμακας εξόρυξης αποτελεί έννοια η οποία είναι δύσκολο να προσδιοριστεί διότι περιλαμβάνει
διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με την εκάστοτε κατάσταση (βλέπε προσάρτημα). Για
τους σκοπούς αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, ο όρος «νόμιμη» αναφέρεται, μεταξύ
άλλων, σε βιοτεχνικής και μικρής κλίμακας εξόρυξη η οποία συνάδει με την ισχύουσα
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νομοθεσία . Σε περίπτωση μη επιβολής του ισχύοντος νομικού πλαισίου ή απουσία τέτοιου
πλαισίου, κατά την αξιολόγηση της νομιμότητας της βιοτεχνικής και μικρής κλίμακας εξόρυξης
θα λαμβάνονται υπόψη οι καλόπιστες προσπάθειες τις οποίες καταβάλλουν οι ασκούντες
εξορυκτικές

δραστηριότητες

σε

βιοτεχνική

και

μικρή

κλίμακα

προκειμένου

να

δραστηριοποιούνται εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου (εφόσον υπάρχει), καθώς και η
διάθεσή τους να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες τυποποίησης καθώς αυτές καθίστανται διαθέσιμες
(έχοντας

κατά

νου

ότι

στις

περισσότερες

περιπτώσεις

οι

ασκούντες

εξορυκτικές

δραστηριότητες σε βιοτεχνική και μικρή κλίμακα διαθέτουν περιορισμένες ή καθόλου
δυνατότητες, τεχνικές ικανότητες ή οικονομικούς πόρους για τον σκοπό αυτό). Σε κάθε
περίπτωση, η βιοτεχνικής και μικρής κλίμακας εξόρυξη, όπως και κάθε εξορυκτική
δραστηριότητα, δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη όταν συμβάλλει σε συγκρούσεις και σοβαρές
παραβιάσεις οι οποίες συνδέονται με την εξόρυξη, τη μεταφορά ή το εμπόριο ορυκτών όπως
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών.
Σύστημα διαχείρισης – Διαδικασίες και έγγραφα διαχείρισης τα οποία συνιστούν από
κοινού ένα συστηματικό πλαίσιο με το οποίο διασφαλίζεται ότι τα καθήκοντα εκτελούνται ορθά,
με συνέπεια και αποτελεσματικά με σκοπό την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, και
προωθείται η συνεχή βελτίωση των επιδόσεων.
Μεσαίας και μεγάλης κλίμακας εξόρυξη (ΜΜΚΕ) – Για τους σκοπούς αυτών των
κατευθυντήριων γραμμών, ο όρος ΜΜΚΕ αναφέρεται σε δραστηριότητες εξόρυξης χρυσού οι
οποίες δεν θεωρούνται βιοτεχνικές ή μικρής κλίμακας.
Ανακυκλωτής - φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν αποτελεί εγκατάσταση εξευγενισμού
όπως ορίζεται κατωτέρω και το οποίο συγκεντρώνει, ενοποιεί και/ή επεξεργάζεται
ανακυκλώσιμο/σκραπ χρυσό, προβαίνοντας για παράδειγμα σε δειγματοληψία και δοκιμή,
πριν από τον εξευγενισμό με τον οποίο ξεκινά ένας νέος κύκλος ζωής.
Εγκατάσταση εξευγενισμού - φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθαρίζει τον χρυσό έως
ότου επιτευχθεί εμπορική ποιότητα, αφαιρώντας άλλες ουσίες από χρυσό doré, προσχωματικό
χρυσό, ανακυκλώσιμο/σκραπ χρυσό ή άλλες ουσίες που περιέχουν χρυσό.
Προμηθευτές - Αυτός ο όρος αναφέρεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό που
θεωρείται ότι συμμετέχει στην αλυσίδα εφοδιασμού για την προμήθεια χρυσού και υλικών που
περιέχουν χρυσό.
Αλυσίδα εφοδιασμού – Ο όρος «αλυσίδα εφοδιασμού» αναφέρεται στο σύστημα όλων
των δραστηριοτήτων, οργανισμών, φορέων, τεχνολογίας, πληροφοριών, πόρων και
υπηρεσιών που εμπλέκονται στη μετακίνηση χρυσού από την πηγή στους τελικούς
καταναλωτές.
Ανάντη αλυσίδα εφοδιασμού και ανάντη επιχειρήσεις - «Ανάντη αλυσίδα εφοδιασμού»
σημαίνει την αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού από το ορυχείο έως τις εγκαταστάσεις
εξευγενισμού. Στις «ανάντη επιχειρήσεις» περιλαμβάνονται οι ασκούντες εξορυκτικές

66 Βλέπε 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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δραστηριότητες (βιοτεχνικές και μικρής κλίμακας επιχειρήσεις ή μεσαίας και μεγάλης
11

κλίμακας εξορυκτικές εταιρείες χρυσού) , οι τοπικοί έμποροι ή εξαγωγείς χρυσού από τη
χώρα προέλευσης, οι μεταφορείς, οι διεθνείς έμποροι εξορυχθέντος/ανακυκλώσιμου
χρυσού και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού. Παρότι δεν αναμένεται από παραγωγούς
χρυσού σε βιοτεχνική και μικρή κλίμακα, όπως ιδιώτες, άτυπες ομάδες εργασίας ή
κοινότητες, μεταξύ άλλων και ως ανάντη επιχειρήσεις, να ασκούν δέουσα επιμέλεια
σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ενθαρρύνονται να συνεχίσουν να
συμμετέχουν στις προσπάθειες δέουσας επιμέλειας που καταβάλλουν οι πελάτες τους
και να τυποποιήσουν τις δραστηριότητές τους ώστε να μπορούν να ασκούν δέουσα
επιμέλεια στο μέλλον.
Κατάντη αλυσίδα εφοδιασμού και κατάντη επιχειρήσεις - «Κατάντη αλυσίδα εφοδιασμού»
σημαίνει την αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού από τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού έως τους
λιανοπωλητές. Στις «κατάντη επιχειρήσεις» περιλαμβάνονται οι έμποροι εξευγενισμένου
χρυσού και οι αγορές χρυσού, οι τράπεζες χρυσού και τα χρηματιστήρια ή άλλες
οντότητες που αποθηκεύουν οι ίδιες τον χρυσό τους, οι κατασκευαστές και οι
λιανοπωλητές κοσμημάτων, και άλλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν χρυσό στην
κατασκευή προϊόντων (π.χ. κατασκευαστές και λιανοπωλητές ηλεκτρονικών ή ιατρικών
συσκευών).
Δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού: Όσον αφορά ιδίως την άσκηση δέουσας
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για μια υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών, η δέουσα
επιμέλεια με γνώμονα τους κινδύνους αναφέρεται στα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι
επιχειρήσεις για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τον μετριασμό πραγματικών και δυνητικών
αρνητικών επιπτώσεων και για να διασφαλίζεται ότι σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και
δεν συμβάλλουν σε συγκρούσεις

67

68

μέσω των δραστηριοτήτων τους στην αλυσίδα

69

εφοδιασμού .

67 Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές καλύπτουν τους
ασκούντες εξορυκτικές δραστηριότητες, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και τις
εγκαταστάσεις εξευγενισμού που ανήκουν ή άλλως ελέγχονται ή διοικούνται από
κυβερνήσεις ή άλλες κρατικές οντότητες.
68 Όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα
επιμέλεια.
69 Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (ΟΟΣΑ, 2011)·
Εργαλείο ευαισθητοποίησης του ΟΟΣΑ ως προς τους κινδύνους για τις πολυεθνικές
επιχειρήσεις σε ζώνες με ανεπαρκή διακυβέρνηση (ΟΟΣΑ, 2006)· και Κατευθυντήριες
αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα: Εφαρμογή του πλαισίου
«Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» των Ηνωμένων Εθνών, 21 Μαρτίου 2011
(A/HRC/17/31).
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ΒΗΜΑ 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΟΧΟΣ: Να διασφαλιστεί ότι τα υφιστάμενα συστήματα δέουσας επιμέλειας και
διαχείρισης των επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού είναι διαρθρωμένα
κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσματική άσκηση δέουσας επιμέλειας.

ΤΜΗΜΑ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥ
Α. Υιοθέτηση και προσήλωση στην τήρηση πολιτικής για την
αλυσίδα εφοδιασμού με σκοπό τον προσδιορισμό και τη
διαχείριση των κινδύνων για χρυσό που ενδεχομένως
προέρχεται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.
Για όλες τις επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, η πολιτική αυτή θα πρέπει να
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Μια πολιτική δέσμευση στην οποία θα διατυπώνονται κοινές αρχές και πρότυπα για την
υπεύθυνη διαχείριση αλυσίδων εφοδιασμού χρυσού από περιοχές συγκρούσεων και
υψηλού κινδύνου, με βάση τα οποία η επιχείρηση θα αξιολογεί τόσο την ίδια όσο και τις
δραστηριότητες και τις σχέσεις των προμηθευτών. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να συνάδει
με τα πρότυπα που καθορίζονται στο μοντέλο πολιτικής για την αλυσίδα εφοδιασμού
που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών.
2. Μια σαφή και συνεκτική διαδικασία διαχείρισης ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη
διαχείριση των κινδύνων. Η επιχείρηση θα πρέπει να δεσμεύεται για την τήρηση των
βημάτων και των συστάσεων που περιγράφονται για τα διάφορα επίπεδα που
προσδιορίζονται στο παρόν συμπλήρωμα όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια.

Β. Διαμόρφωση των συστημάτων εσωτερικής διαχείρισης κατά
τρόπο ώστε να στηρίζουν τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα
εφοδιασμού. Οι εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού θα πρέπει:
1. Να αναθέτουν την εξουσία και την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας
στην αλυσίδα εφοδιασμού σε ανώτερα διοικητικά στελέχη τα οποία διαθέτουν τις
απαραίτητες ικανότητες και γνώσεις και την απαραίτητη πείρα.
2. Να διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των πόρων που είναι απαραίτητοι για τη στήριξη της
λειτουργίας και της παρακολούθησης αυτών των διαδικασιών.
3. Να θέτουν σε εφαρμογή μια οργανωτική διάρθρωση και διαδικασίες επικοινωνίας με τις
οποίες

θα

διασφαλίζεται

η

διαβίβαση

πληροφοριών

ζωτικής

σημασίας,

συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της επιχείρησης, στους αρμόδιους υπαλλήλους και
προμηθευτές. Θα πρέπει να παρέχεται κατάλληλη κατάρτιση και οι επιχειρήσεις
μπορούν να χρησιμοποιούν ενότητες κατάρτισης που έχουν αναπτυχθεί από
προγράμματα του κλάδου ή θεσμοθετημένους μηχανισμούς.
4. Να διασφαλίζουν την εσωτερική λογοδοσία όσον αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού.
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Γ. Δημιουργία ενός συστήματος διαφάνειας, συλλογής
πληροφοριών και ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασμού χρυσού.
1. Δημιουργία εσωτερικών εγγράφων και αρχείων σχετικά με τις διαδικασίες δέουσας
επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, τα πορίσματα αυτών των διαδικασιών και τις
αποφάσεις που προκύπτουν. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες
δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στο στάδιο 1, καθώς και πρόσθετες
δραστηριότητες δέουσας επιμέλειας οι οποίες μπορούν να εκτελούνται όσον αφορά
αλυσίδες εφοδιασμού χρυσού από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (βήματα
2-5).
2. Τήρηση εσωτερικού καταλόγου απογραφής και εγγράφων συναλλαγών που μπορούν να
χρησιμοποιούνται για τον αναδρομικό προσδιορισμό των εισροών και εκροών χρυσού
και/ή για τη στήριξη ενός συστήματος αλυσίδας επιτήρησης [βλέπε βήμα 3 (Β)]. Θα
πρέπει να περιλαμβάνονται:
α) Πληροφορίες σχετικά με τη μορφή, τον τύπο και τη φυσική περιγραφή του χρυσού
και των υλικών που περιέχουν χρυσό, π.χ. μετάλλευμα χρυσού, συμπύκνωμα
χρυσού, χρυσός doré, προσχωματικός χρυσός, ανακυκλώσιμος χρυσός, ράβδοι
χρυσού, εισροές και/ή προϊόντα κατασκευής κοσμημάτων, ηλεκτρονικά εξαρτήματα
και διαλύματα επιχρύσωσης κ.λπ. (βλέπε Ορισμούς στο παρόν συμπλήρωμα).
β) Πληροφορίες που παρέχονται από τον προμηθευτή σχετικά με το βάρος και τη
δοκιμή του χρυσού και των υλικών εισροής που περιέχουν χρυσό, και προσδιορισμοί
του βάρους και της δοκιμής των εισροών και εκροών χρυσού.
γ) Τα στοιχεία του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που εμπίπτουν
στο καθήκον δέουσας επιμέλειας και αφορούν τη γνώση της ταυτότητας του
αντισυμβαλλομένου, σύμφωνα με τις 40 Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής
70

Δράσης (FATF) .
δ) Οι μοναδικοί αριθμοί αναφοράς για κάθε εισροή και εκροή.
ε) Οι ημερομηνίες εισροής και εκροής, αγοράς και πώλησης.
3. Πραγματοποίηση και λήψη πληρωμών για χρυσό μέσω επίσημων τραπεζικών οδών
όπου αυτές είναι ευλόγως διαθέσιμες. Αποφυγή, στο μέτρο του δυνατού, αγορών με
μετρητά και διασφάλιση ότι όλες οι αναπόφευκτες πληρωμές με μετρητά υποστηρίζονται
από επαληθεύσιμη τεκμηρίωση.
4. Πλήρης και διαφανής συνεργασία με φορείς επιβολής του νόμου όσον αφορά
συναλλαγές σε χρυσό. Παραχώρηση σε τελωνειακούς υπαλλήλους πρόσβασης σε
πλήρεις πληροφορίες σχετικά με όλα τα φορτία που διασχίζουν διεθνή σύνορα ή
υπάγονται στην αρμοδιότητά τους για άλλον λόγο.
5. Διατήρηση των προαναφερόμενων πληροφοριών για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών,

70 Βλέπε Financial Acton Task Force (FATF) 40 Recommendations (2003). Βλέπε επίσης
Financial Action Task Force, RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones
(2008).
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κατά προτίμηση σε μηχανογραφημένη βάση δεδομένων.

Δ.
Ενίσχυση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι
επιχειρήσεις έναντι των προμηθευτών. Οι επιχειρήσεις στην αλυσίδα
εφοδιασμού θα πρέπει να προσπαθούν να επηρεάσουν τους προμηθευτές τους ώστε
να δεσμευτούν για την τήρηση πολιτικής για την αλυσίδα εφοδιασμού η οποία είναι
σύμφωνη με το παράρτημα ΙΙ, καθώς και τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που
παρατίθενται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Για τον σκοπό αυτό, η
επιχείρηση θα πρέπει:
1. Να στοχεύει στη σύναψη μακροχρόνιων σχέσεων με τους προμηθευτές με σκοπό την
οικοδόμηση σχέσεων υπεύθυνου εφοδιασμού με αυτούς.
2. Να γνωστοποιεί στους προμηθευτές τις προσδοκίες της σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια
όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση αλυσίδων εφοδιασμού χρυσού από περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων
γραμμών και το παρόν συμπλήρωμα. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
γνωστοποιούν στους προμηθευτές τους ότι αναμένουν από αυτούς να προσδιορίσουν
μια στρατηγική διαχείρισης κινδύνων όσον αφορά τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί
στην αλυσίδα εφοδιασμού, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών.
3. Να ενσωματώνει την πολιτική για την αλυσίδα εφοδιασμού που παρατίθεται στις
παρούσες κατευθυντήριες γραμμές σε εμπορικές συμβάσεις και/ή έγγραφες συμφωνίες
71

με τους προμηθευτές, οι οποίες μπορούν να εφαρμόζονται και να παρακολουθούνται .
4. Να εξετάζει τρόπους παροχής στήριξης και ανάπτυξης των ικανοτήτων των
προμηθευτών με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων και τη συμμόρφωση τους με την
72

πολιτική της επιχείρησης για την αλυσίδα εφοδιασμού .
5. Να δεσμεύεται για τη διαχείριση των κινδύνων, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνεται ο
σχεδιασμός μετρήσιμων σχεδίων βελτίωσης σε συνεργασία με τους προμηθευτές και με
τη συμμετοχή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και κατά περίπτωση, των τοπικών και κεντρικών
κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο των
73

προσπαθειών μετριασμού των κινδύνων .

Ε. Δημιουργία μηχανισμού καταγγελιών σε επίπεδο επιχείρησης
και/ή ορυχείου.
Ανάλογα με τη θέση που κατέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού, οι επιχειρήσεις θα
πρέπει:
1. να αναπτύσσουν έναν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης για τους κινδύνους, ο
οποίος θα επιτρέπει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο (επηρεαζόμενα πρόσωπα ή
καταγγέλλοντες ατασθαλίες) να εκφράσει τις ανησυχίες του σχετικά με τις συνθήκες

71 Βλέπε βήματα 2-5 για πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των προμηθευτών
και τη διαχείριση της μη συμμόρφωσης.
72 Βλέπε βήμα 3, «Μετριασμός των κινδύνων».
73 Βλέπε βήμα 3, «Μετριασμός των κινδύνων».
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εξόρυξης,

εμπορίου,

επεξεργασίας

και

εξαγωγής

του

χρυσού

από

περιοχές

συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. Με τον τρόπο αυτό μια επιχείρηση μπορεί να
ειδοποιείται για κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού της, επιπλέον των αξιολογήσεων
δεδομένων και κινδύνων της ίδιας της επιχείρησης.
2. να παρέχουν τον μηχανισμό αυτό άμεσα ή μέσω συνεργατικών διακανονισμών με άλλες
επιχειρήσεις ή οργανισμούς, όπως ένα πρόγραμμα του κλάδου ή έναν θεσμοθετημένο
μηχανισμό, ή διευκολύνοντας την προσφυγή σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα ή όργανο
(π.χ. διαμεσολαβητή).

ΤΜΗΜΑ II - ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Α. Για επιχειρήσεις εξόρυξης χρυσού σε μεσαία και μεγάλη κλίμακα

και για επιχειρήσεις εξόρυξης σε βιοτεχνική και μικρή κλίμακα:
1. Χορήγηση μοναδικού αριθμού αναφοράς σε κάθε εκροή, π.χ. ράβδος χρυσού doré ή
περιέκτης με προσχωματικό χρυσό, και τοποθέτηση και/ή εντύπωση αυτού του αριθμού
αναφοράς κατά τρόπο ώστε τυχόν αλλοίωση ή αφαίρεση να είναι εμφανής.
2. Υιοθέτηση πρακτικών φυσικής ασφάλειας για τον χρυσό, όπως σφραγισμένα κιβώτια
ασφάλειας για αποστολή κατά τέτοιο τρόπο ώστε τυχόν αλλοίωση ή αφαίρεση του
περιεχομένου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς να είναι εμφανής. Σε περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, αυτές οι πρακτικές φυσικής ασφάλειας θα πρέπει να
επαληθεύονται από κατάλληλα και έμπιστα τρίτα μέρη (π.χ. τελωνειακές αρχές,
ανεξάρτητοι ελεγκτές, προγράμματα του κλάδου ή θεσμοθετημένοι μηχανισμοί).
3. Υποστήριξη της εφαρμογής των αρχών και των κριτηρίων που διατυπώνονται στην
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πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (ΕΙΤΙ) .

Β. Για τους τοπικούς εξαγωγείς, τους ανακυκλωτές και τους

διεθνείς εμπόρους εξορυχθέντος χρυσού και ανακυκλώσιμου
χρυσού:
1. Χορήγηση μοναδικών αριθμών αναφοράς σε όλες τις εισροές και εκροές, ανά ράβδο,
πλίνθωμα και/ή παρτίδα χρυσού που έχουν γίνει δεκτά και έχουν παραχθεί, και
τοποθέτηση και/ή εντύπωση αυτού του αριθμού αναφοράς σε όλες τις εκροές κατά
τρόπο ώστε τυχόν αλλοίωση ή αφαίρεση να είναι εμφανής.
2. Συντονισμός και στήριξη των πρακτικών φυσικής ασφάλειας που χρησιμοποιούνται από
άλλες ανάντη επιχειρήσεις. Άμεση αναφορά τυχόν ενδείξεων αλλοίωσης των φορτίων και
αποσφράγιση και άνοιγμα των φορτίων μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
3. Προκαταρκτική επιθεώρηση όλων των φορτίων προκειμένου να επαληθεύεται η
συμμόρφωση με τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί από τον προμηθευτή σχετικά
με τους τύπους χρυσού, όπως προσχωματικός χρυσός, χρυσός doré, ακατέργαστος
74 Για πληροφορίες σχετικά με την ΕΙΤΙ, βλέπε http://eiti.org/. Για έναν οδηγό σχετικά με
τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να στηρίξουν την πρωτοβουλία για
τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών, βλέπε http://eiti.org/document/
businessguide.
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ανακυκλώσιμος χρυσός ή τηγμένος ανακυκλώσιμος χρυσός. Επαλήθευση των
πληροφοριών σχετικά με το βάρος και την ποιότητα οι οποίες έχουν παρασχεθεί από τον
παραγωγό χρυσού και/ή τον φορτωτή, και καταχώριση της επαλήθευσης αυτής. Άμεση
αναφορά στην υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας και στους υπεύθυνους για τη δέουσα
επιμέλεια εντός της επιχείρησης κάθε αναντιστοιχίας μεταξύ της αρχικής επιθεώρησης
ενός φορτίου και των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί από τον φορτωτή, και μη
ανάληψη άλλης ενέργειας μέχρι την επίλυση της αναντιστοιχίας.
4. Φυσικός διαχωρισμός και διασφάλιση κάθε φορτίου για το οποίο υπάρχει ανεπίλυτη
αναντιστοιχία.
5. Επιδίωξη άμεσης επαφής με νόμιμους παραγωγούς χρυσού σε βιοτεχνική και μικρή
κλίμακα ή τους εκπροσώπους τους, εφόσον είναι δυνατό, προκειμένου να αποκλείεται
χρυσός ο οποίος προσφέρεται από πρόσωπα που τους εκμεταλλεύονται.

Γ. Για τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού:
1. Χορήγηση μοναδικών εσωτερικών αριθμών αναφοράς σε όλες τις εισροές και εκροές,
ανά ράβδο, πλίνθωμα και/ή παρτίδα χρυσού που έχει γίνει δεκτή και έχει παραχθεί, οι
οποίοι θα πρέπει να αντιστοιχούν σε κάθε πληροφορία η οποία έχει συλλεχθεί για την
συγκεκριμένη εισροή και εκροή χρυσού και έχει παραχθεί στο πλαίσιο του καθήκοντος
δέουσας επιμέλειας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη γνώση της
ταυτότητας του αντισυμβαλλομένου και την προέλευση του χρυσού.
2. Συντονισμός και στήριξη των πρακτικών φυσικής ασφάλειας που χρησιμοποιούνται από
άλλες ανάντη επιχειρήσεις. Άμεση αναφορά τυχόν ενδείξεων αλλοίωσης των φορτίων και
αποσφράγιση και άνοιγμα των φορτίων μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
3. Προκαταρκτική επιθεώρηση όλων των φορτίων προκειμένου να επαληθεύεται η
συμμόρφωση με τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί από τον προμηθευτή σχετικά
με τους τύπους χρυσού, όπως προσχωματικός χρυσός, χρυσός doré, ακατέργαστος
ανακυκλώσιμος χρυσός ή τηγμένος ανακυκλώσιμος χρυσός. Επαλήθευση των
πληροφοριών σχετικά με το βάρος και την ποιότητα οι οποίες έχουν παρασχεθεί από τον
παραγωγό χρυσού και/ή τον φορτωτή, και καταχώριση της επαλήθευσης αυτής.
4. Άμεση αναφορά στην υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας και στους υπεύθυνους για τη
δέουσα επιμέλεια εντός της επιχείρησης κάθε αναντιστοιχίας μεταξύ της αρχικής
επιθεώρησης ενός φορτίου και των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί από τον
φορτωτή, και μη ανάληψη άλλης ενέργειας μέχρι την επίλυση της αναντιστοιχίας.
5. Φυσικός διαχωρισμός και διασφάλιση κάθε φορτίου για το οποίο υπάρχει ανεπίλυτη
αναντιστοιχία.
6. Καταχώριση και πρόσδοση αναγνωρίσιμου χαρακτήρα σε όλες τις εκροές χρυσού (π.χ.
με τη σήμανση των προϊόντων χρυσού και/ή την τοποθέτηση σήμανσης σε υλικό
συσκευασίας κατά τρόπο ώστε τυχόν αλλοίωση ή αφαίρεση να καθίσταται εμφανής) με
τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) Επωνυμία και/ή σφραγίδα/λογότυπο της εγκατάστασης εξευγενισμού.
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β) Έτος εξευγενισμού/παραγωγής.
γ) Μοναδικός αριθμός αναφοράς ο οποίος χορηγείται σε κάθε εκροή (π.χ. αριθμοί
σειράς, ηλεκτρονική ταυτοποίηση ή άλλα πρακτικά μέσα).

Δ. Για τις τράπεζες χρυσού:
1. Κατάρτιση καταλόγων απογραφής για το σύνολο του χρυσού που κατέχεται από
τράπεζες χρυσού, στο πλαίσιο των οποίων περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με
75

την ημερομηνία παραλαβής κάθε τεμαχίου χρυσού και τον αποστολέα του . Στους εν
λόγω καταλόγους θα πρέπει να περιλαμβάνονται αρχεία των προϋφιστάμενων
αποθεμάτων.
2. Παροχή, στο μέτρο του δυνατού, χρυσού σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη για
συγκεκριμένες εγκαταστάσεις εξευγενισμού των οποίων οι πρακτικές δέουσας επιμέλειας
συνάδουν, βάσει ανεξάρτητων επαληθεύσεων, με τις παρούσες κατευθυντήριες
γραμμές.
3. Τήρηση αρχείων πληροφοριών εντυπωμένων στον χρυσό και των αριθμών συναλλαγής
όταν οι κατάντη επιχειρήσεις πραγματοποιούν φυσική παραλαβή του χρυσού.
4. Κατόπιν αιτήματος, παροχή των πληροφοριών που είναι εντυπωμένες στον χρυσό και
των αριθμών συναλλαγής σε αμέσως κατάντη επιχειρήσεις που πραγματοποιούν φυσική
παραλαβή του χρυσού αυτού.

Ε. Για όλες τις υπόλοιπες κατάντη επιχειρήσεις (π.χ. κατάντη χρήστες
χρυσού και υλικών χρυσού και κατασκευαστές αντικειμένων που
περιέχουν χρυσό):
1. Υποβολή αιτήματος στους προμηθευτές για την παροχή των στοιχείων ταυτοποίησης
της ανάντη εγκατάστασης εξευγενισμού χρυσού για υλικά και προϊόντα που περιέχουν
χρυσό, είτε απευθείας είτε μέσω σημάνσεων που έχουν εντυπωθεί σε ένα εξευγενισμένο
προϊόν χρυσού εφόσον υπάρχουν, ή από πληροφορίες που παρέχονται από άλλους
κατάντη προμηθευτές προϊόντων ή τράπεζες χρυσού.
2. Εάν η εγκατάσταση ή οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού έχουν ταυτοποιηθεί, υποβολή
αιτήματος επαλήθευσης ότι η εν λόγω εγκατάσταση ή οι εγκαταστάσεις έχουν ασκήσει
δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με το παρόν συμπλήρωμα. Κατά περίπτωση, αναζήτηση
αναφορών σε αναγνωρισμένα πρότυπα στο πλαίσιο προγραμμάτων του κλάδου ή
θεσμοθετημένων μηχανισμών που ενσωματώνουν στα πρωτόκολλα ελέγχου τους τα
πρότυπα και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές.
3. Διαβίβαση στους κατάντη πελάτες πληροφοριών σχετικά με την ταυτοποίηση των
ανάντη εγκαταστάσεων χρυσού για υλικά και προϊόντα που περιέχουν χρυσό.

75 Στις πλήρεις πληροφορίες που συνήθως περιέχονται στους καταλόγους απογραφής
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: όνομα παρτίδας· ημερομηνία παραλαβής· μέταλλο·
τύπος (π.χ. μεγάλες ράβδοι χρυσού)· αύξων αριθμός· καλή παράδοση / μη καλή
παράδοση· συνολικός αριθμός παλετών· συνολικός αριθμός ειδών· τρέχον βάρος·
παλέτα· ράβδος· εγκατάσταση εξευγενισμού· μεικτό βάρος· δοκιμή.
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ΒΗΜΑ 2: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΟΧΟΣ: Να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις συνθήκες
εξόρυξης, ενοποίησης, μεταφοράς, εμπορίου και εξαγωγής χρυσού από περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.
Οι επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού θα πρέπει να χρησιμοποιούν το
ισχυρό σύστημα διαχείρισης που έχει δημιουργηθεί βάσει του βήματος 1 για τον
προσδιορισμό και την αξιολόγηση του ενδεχομένου ο χρυσός τον οποίο παράγουν ή
αγοράζουν μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού τους να συμβάλλει σε συγκρούσεις ή σοβαρές
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεργάζονται για την εφαρμογή των συστάσεων
που διατυπώνονται στην παρούσα ενότητα μέσω κοινών πρωτοβουλιών. Ωστόσο, οι
επιχειρήσεις διατηρούν ατομικά την ευθύνη του καθήκοντος δέουσας επιμέλειας και θα
πρέπει να διασφαλίζουν ότι σε όλες οι εργασίες που εκτελούνται από κοινού λαμβάνονται
υπόψη οι ιδιαίτερες περιστάσεις της εκάστοτε επιχείρησης.

ΤΜΗΜΑ Ι - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ
ΧΡΥΣΟΥ ΣΕ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ («ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΧΡΥΣΟΥ»)
Α. Προσδιορισμός του αν ο παραγωγός χρυσού εξορύσσει ή
μεταφέρει χρυσό σε περιοχή συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου
(«δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχουν προειδοποιητικά
σήματα»). Για τον σκοπό αυτό, εξέταση του πλαισίου κάθε τοποθεσίας προέλευσης
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και μεταφοράς του χρυσού, με βάση αποδεικτικά στοιχεία από αξιόπιστες πηγές , και
καταβολή καλόπιστων προσπαθειών για την εξαγωγή εύλογων συμπερασμάτων με
βάση τον ορισμό των περιοχών συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου που παρατίθεται
στην εισαγωγή του παρόντος συμπληρώματος.
1. Εάν ο παραγωγός χρυσός μπορεί να αποδείξει ευλόγως, με βάση τις πληροφορίες που

76 Εξέταση εκθέσεων έρευνας που έχουν εκπονηθεί από κυβερνήσεις, διεθνείς
οργανισμούς, ΜΚΟ και μέσα ενημέρωσης, χαρτών, εκθέσεων των Ηνωμένων Εθνών
και κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μελετών του κλάδου
σχετικά με την εξόρυξη ορυκτών και τις επιπτώσεις της στις συγκρούσεις, τα ανθρώπινα
δικαιώματα ή τη βλάβη που προκαλείται στο περιβάλλον στη χώρα πιθανής
προέλευσης, ή άλλων δημόσιων δηλώσεων (π.χ. από συνταξιοδοτικά ταμεία που
εφαρμόζουν δεοντολογικές πρακτικές). Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να
στηρίζονται σε κριτήρια και δείκτες σχετικά με περιοχές συγκρούσεων και υψηλού
κινδύνου, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο πολυμερών πρωτοβουλιών,
συμπεριλαμβανομένων των εν εξελίξει εργασιών που σχετίζονται με την εφαρμογή
αυτών των κατευθυντήριων γραμμών και διευκολύνονται από τον ΟΟΣΑ.
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έχουν συλλεχθεί βάσει του βήματος 1, ότι δεν εξορύσσει ούτε μεταφέρει χρυσό σε
περιοχή συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου, δεν απαιτείται πρόσθετη δέουσα επιμέλεια.
Τα συστήματα διαχείρισης που έχουν δημιουργηθεί κατά το βήμα 1 θα πρέπει να
διατηρούνται και να επανεξετάζονται τακτικά.
2. Εάν ο παραγωγός χρυσός αποδείξει ότι παράγει ή μεταφέρει χρυσό σε περιοχή
συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου, εφαρμόζεται το βήμα 2(B).

Β. Προσδιορισμός επίσης του αν ο παραγωγός χρυσού αγοράζει
χρυσό (π.χ. χρυσό που έχει εξορυχθεί σε βιοτεχνική ή μικρή
κλίμακα), ο οποίος μπορεί ενδεχομένως να προέρχεται από
περιοχή συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου. Για τον σκοπό αυτό:
1. Εντοπισμός όλων των ορυχείων και/ή χυτηρίων ορυχείων στα οποία ο παραγωγός
χρυσού αγοράζει εξορυχθέντα χρυσό από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του
χρυσού ΒΜΚΕ.
2. Εξέταση των πληροφοριών σχετικά με τη γνώση της ταυτότητας των προμηθευτών που
προκύπτουν στο πλαίσιο του βήματος 1 και εξασφάλιση πρόσθετων πληροφοριών
σχετικά με την προέλευση των άλλων αυτών πηγών εξορυχθέντος χρυσού, με βάση
αποδεικτικά στοιχεία από πρώτο χέρι και αξιόπιστες πηγές.
3. Καταβολή καλόπιστων προσπαθειών για τον εντοπισμό της παρουσίας οποιουδήποτε
από τα ακόλουθα «προειδοποιητικά σήματα» στην αλυσίδα εφοδιασμού για τις άλλες
αυτές πηγές εξορυχθέντος χρυσού.

Προειδοποιητικά σήματα που αφορούν τις τοποθεσίες προέλευσης και
διέλευσης του χρυσού:
Ο χρυσός προέρχεται ή έχει μεταφερθεί μέσω περιοχής συγκρούσεων ή υψηλού
κινδύνου.
Ο χρυσός θεωρείται ότι προέρχεται από χώρα η οποία διαθέτει περιορισμένα
γνωστά

αποθέματα,

περιορισμένους

πιθανούς

πόρους

ή

περιορισμένα

αναμενόμενα επίπεδα παραγωγής χρυσού (δηλ. η δηλωθείσα ποσότητα χρυσού
που προέρχεται από τη συγκεκριμένη χώρα δεν συνάδει με τα γνωστά αποθέματά
του ή τα αναμενόμενα επίπεδα παραγωγής του).
Ο χρυσός θεωρείται ότι προέρχεται από χώρα μέσω της οποίας είναι γνωστό ή
υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι διέρχεται χρυσός από περιοχές συγκρούσεων και
υψηλού κινδύνου.
Ο χρυσός θεωρείται ότι προέρχεται από ανακυκλώσιμο/σκραπ χρυσό ή μεικτές
πηγές και έχει υποβληθεί σε εξευγενισμό σε χώρα μέσω της οποίας είναι γνωστό ή
υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι διέρχεται χρυσός από περιοχές συγκρούσεων και
υψηλού κινδύνου.
Για καθεμία από αυτές τις εκτιμήσεις περί προειδοποιητικών σημάτων με γνώμονα την
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τοποθεσία, ο κίνδυνος αυξάνεται σε περίπτωση αδύναμης επιβολής της νομοθεσίας για την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της νομοθεσίας
για την καταπολέμηση της διαφθοράς, των τελωνειακών ελέγχων και άλλης σχετικής
νομοθεσίας περί κυβερνητικής εποπτείας, καθώς και σε περίπτωση εφαρμογής άτυπων
τραπεζικών συστημάτων και εκτεταμένης χρήσης μετρητών.

Προειδοποιητικά σήματα που αφορούν τους προμηθευτές:
Οι προμηθευτές ή άλλες γνωστές ανάντη επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε μία
από τις ανωτέρω τοποθεσίες προέλευσης και διέλευσης χρυσού ή κατέχουν
μετοχές ή άλλες συμμετοχές σε επιχειρήσεις που προμηθεύουν χρυσό από μία από
τις ανωτέρω τοποθεσίες προέλευσης ή διέλευσης χρυσού που αποτελούν
αντικείμενο προειδοποιητικού σήματος.
Οι προμηθευτές ή άλλες γνωστές ανάντη επιχειρήσεις είναι γνωστό ότι έχουν
προμηθευτεί χρυσό από τοποθεσία προέλευσης και διέλευσης χρυσού η οποία
αποτελεί αντικείμενο προειδοποιητικού σήματος κατά τους 12 τελευταίους μήνες.
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Προειδοποιητικά σήματα που αφορούν τις συνθήκες:
Από τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί στο βήμα 1 προκύπτουν ανωμαλίες ή
ασυνήθιστες συνθήκες, οι οποίες δημιουργούν εύλογες υπόνοιες ότι ο χρυσός
μπορεί να συμβάλλει σε συγκρούσεις ή σοβαρές παραβιάσεις που συνδέονται με
την εξόρυξη, τη μεταφορά ή το εμπόριο χρυσού.
α) Μη εντοπισμός προειδοποιητικών σημάτων: Εάν ο παραγωγός χρυσού μπορεί να
αποδείξει ευλόγως ότι αυτά τα προειδοποιητικά σήματα δεν προκύπτουν στη
συγκεκριμένη αλυσίδα εφοδιασμού, δεν απαιτείται εν προκειμένω πρόσθετη δέουσα
επιμέλεια. Τα συστήματα διαχείρισης που έχουν δημιουργηθεί κατά το βήμα 1 θα
πρέπει να διατηρούνται και να επανεξετάζονται τακτικά.
β) Εντοπισμός προειδοποιητικών σημάτων ή άγνωστες πληροφορίες: Κάθε παραγωγός
χρυσού που εντοπίζει προειδοποιητικό σήμα στην αλυσίδα εφοδιασμού του σε χρυσό ή
δεν είναι σε θέση να αποκλείσει ευλόγως την ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων από αυτά τα
προειδοποιητικά σήματα σε μια αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού, θα πρέπει να προχωρά
στο βήμα 2 (Γ) κατωτέρω.

C. Χαρτογράφηση
των
πραγματικών
συνθηκών
των
εφαρμοζόμενων και σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων και άλλων
πηγών χρυσού του παραγωγού που αποτελούν αντικείμενο
προειδοποιητικών σημάτων.
1. Διεξοδική εξέταση του πλαισίου του συνόλου των τοποθεσιών που αποτελούν
αντικείμενο προειδοποιητικών σημάτων και των πρακτικών δέουσας επιμέλειας τις
οποίες εφαρμόζουν όλοι οι προμηθευτές που αποτελούν αντικείμενο προειδοποιητικών
σημάτων.
α) Εξέταση εκθέσεων έρευνας που έχουν εκπονηθεί, μεταξύ άλλων, από κυβερνήσεις,
διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ και μέσα ενημέρωσης, χαρτών, εκθέσεων των
Ηνωμένων Εθνών και κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,
μελετών του κλάδου σχετικά με την εξόρυξη χρυσού και τις επιπτώσεις της στις
συγκρούσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τη βλάβη που προκαλείται στο περιβάλλον
στη χώρα πιθανής προέλευσης, ή άλλων δημόσιων δηλώσεων (π.χ. από
συνταξιοδοτικά ταμεία που εφαρμόζουν δεοντολογικές πρακτικές).
β) Διαβούλευση με έναν συνδυασμό τοπικών και κεντρικών κυβερνήσεων, οργανώσεων
της τοπικής κοινωνίας των πολιτών, κοινοτικών δικτύων, ειρηνευτικών μονάδων του
ΟΗΕ και τοπικών προμηθευτών. Χορήγηση απάντησης σε συγκεκριμένες ερωτήσεις
ή αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που διατυπώνονται από τις συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις.
γ) Προσδιορισμός (μεταξύ άλλων μέσω έρευνας εγγράφων, επιτόπιων επισκέψεων σε
προμηθευτές χρυσού, τυχαίας δειγματοληπτικής επαλήθευσης παραστατικών
αγορών ανάλογα με τον κίνδυνο, και εξέτασης και αξιολόγησης των διαδικασιών και
οδηγιών σχετικά με την αγορά και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων
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από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κατά
περίπτωση) του κατά πόσον οι ανάντη προμηθευτές διαθέτουν πολιτικές και
συστήματα διαχείρισης που συνάδουν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και
αν οι εν λόγω πολιτικές και τα συστήματα διαχείρισης εφαρμόζονται.
2. Σύσταση επιτόπιων ομάδων αξιολόγησης. Οι παραγωγοί χρυσού των οποίων οι
δραστηριότητες

ή

άλλες

πηγές

εξορυχθέντος

χρυσού

αποτελούν

αντικείμενο

προειδοποιητικών σημάτων θα πρέπει να συστήνουν επιτόπια ομάδα αξιολόγησης (στο
εξής «ομάδα αξιολόγησης») για την εξασφάλιση και την τήρηση πληροφοριών σχετικά με
τις συνθήκες εξόρυξης, εμπορίου, επεξεργασίας, εξευγενισμού και εξαγωγής χρυσού
(βλέπε κατωτέρω). Οι παραγωγοί χρυσού παραμένουν ατομικά υπεύθυνοι για τη
συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών, αλλά μπορούν για μεγαλύτερη ευκολία να
συστήσουν την εν λόγω ομάδα από κοινού και σε συνεργασία με τους πελάτες τους ή
άλλες επιχειρήσεις στην ανάντη αλυσίδα εφοδιασμού οι οποίες εφοδιάζονται από ή
δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές, ή μέσω προγράμματος του κλάδου ή
θεσμοθετημένου μηχανισμού. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύσταση «κοινών
ομάδων» ή οι επιχειρήσεις προτιμούν να μην εργαστούν από κοινού, θα πρέπει να
διενεργούν επιτόπιες αξιολογήσεις ανεξάρτητα. Οι επιχειρήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι
φορείς που συστήνουν επιτόπιες ομάδες αξιολόγησης θα πρέπει:
α) Να λαμβάνουν υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες όταν συμμετέχουν σε κοινές
επιτόπιες αξιολογήσεις με άλλες επιχειρήσεις: το μέγεθος της συνεργαζόμενης
επιχείρησης και τους διαθέσιμους πόρους για την άσκηση δέουσας επιμέλειας· τη
δυνατότητα πρόσβασης σε επιτόπιες πληροφορίες και τη θέση της επιχείρησης στην
αλυσίδα εφοδιασμού· και την αξιοπιστία του συστήματος δέουσας επιμέλειας της
επιχείρησης, όπως καταδεικνύεται από τη διασταύρωση των στοιχείων που
77

παρέχονται από την επιχείρηση σχετικά με το σύνολο των εισροών χρυσού .
β) Να διασφαλίζουν ότι οι αξιολογητές δεν έχουν σχέση με τη δραστηριότητα που τελεί
78

υπό αξιολόγηση και δεν επηρεάζονται από σύγκρουση συμφερόντων . Οι
αξιολογητές της επιχείρησης θα πρέπει να δεσμεύονται για την κατάρτιση αληθούς
και ακριβούς έκθεσης, να τηρούν τα υψηλότερα επαγγελματικά δεοντολογικά
79

πρότυπα και να επιδεικνύουν «δέουσα επαγγελματική επιμέλεια» .
γ) Να διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο επάρκειας, μέσω της πρόσληψης ειδικών που
διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες στους ακόλουθους τομείς: πλαίσια λειτουργίας που
υποβάλλονται σε αξιολόγηση (π.χ. γλωσσικές ικανότητες, πολιτισμικές ευαισθησίες),
φύση των κινδύνων που συνδέονται με τις συγκρούσεις (π.χ. πρότυπα που
77 Για παράδειγμα, όσον αφορά τον χρυσό από μεγάλης κλίμακας ορυχεία χρυσού, ο
παραγωγός χρυσού μπορεί να είναι ο πλέον αρμόδιος να συλλέξει τις σχετικές
επιτόπιες πληροφορίες στην εγκατάσταση του ορυχείου, ενώ οι υπόλοιπες ανάντη
επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες συλλέγονται και τηρούνται σύμφωνα με
τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά
με τις συνθήκες μεταξύ των παραγωγών χρυσού και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού.
78 Άρθρο 4, ISO 19011: 2002
79 Άρθρο 4, ISO 19011: 2002
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παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνές ανθρωπιστικό
δίκαιο,

διαφθορά,

οικονομικό

έγκλημα,

συγκρούσεις

και

χρηματοδότηση

εμπλεκόμενων σε συγκρούσεις μερών, διαφάνεια), φύση και μορφή της αλυσίδας
εφοδιασμού χρυσού, και πρότυπα και διαδικασίες που περιλαμβάνονται στις
παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
δ) Να χορηγούν στις ομάδες αξιολόγησης πρόσβαση σε ορυχεία, ενδιάμεσες
επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ενοποίησης φορτίων και επιχειρήσεις μεταφοράς οι οποίες
τελούν υπό τον έλεγχο ή την επιρροή της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των
εξής:
i) φυσική πρόσβαση σε τόπους, μεταξύ άλλων και σε άλλες χώρες στις οποίες μπορεί
να πραγματοποιείται μεταφόρτωση ή εκ νέου σήμανση·
ii) πρόσβαση σε βιβλία, αρχεία ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία πρακτικών προμήθειας,
πληρωμών φόρων, τελών και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, καθώς και σε έγγραφα
εξαγωγής·
iii)

υλικοτεχνική υποστήριξη και βοήθεια σε τοπικό επίπεδο·

παροχή ασφάλειας για τις ίδιες και κάθε πάροχο πληροφοριών.
ε) Να δημιουργούν ή να στηρίζουν τη δημιουργία, κατά περίπτωση, δικτύων
παρακολούθησης σε επίπεδο κοινότητας και/ή πολυμερών μονάδων πληροφοριών
για την παροχή πληροφοριών στην ομάδα αξιολόγησης. Να εξετάζουν διαδραστικούς
χάρτες οι οποίοι δείχνουν τη θέση ορυχείων, ενόπλων ομάδων, εμπορικών οδών,
φραγμένων δρόμων και αεροδρομίων και, εφόσον είναι εφικτό, να συμπληρώνουν
τους χάρτες αυτούς ή να δημιουργούν νέους.
3. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΧΡΥΣΟ ΜΜΚΕ (ΕΙΤΕ ΕΧΕΙ ΕΞΟΡΥΧΘΕΙ ΑΠΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΙΤΕ ΕΧΕΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΑΠΟ
ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ), εξασφάλιση –για τον προσδιορισμό των κινδύνων– αποδεικτικών στοιχείων
σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες εξόρυξης, επεξεργασίας, εμπορίου, χειρισμού, μεταφοράς και
εξαγωγής (κατά περίπτωση), στα οποία μπορούν να περιλαμβάνονται τα εξής:
α) η θέση και η ονομασία όλων των ορυχείων χρυσού για κάθε εκροή·
β) η θέση των σημείων όπου ο χρυσός υποβάλλεται σε επεξεργασία, π.χ. ενοποίηση,
ανάμειξη, θραύση, σύνθλιψη και τήξη προκειμένου να παραχθεί χρυσός doré ή
προσχωματικός χρυσός·
γ) οι μέθοδοι επεξεργασίας και μεταφοράς του χρυσού·
δ) ο τρόπος μεταφοράς του χρυσού και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη
διασφάλιση ακεραιότητας, λαμβανομένων δεόντως υπόψη ζητημάτων σχετικών με
την ασφάλεια·
ε) η θέση των οδών μεταφοράς, των σημείων εμπορίου του χρυσού και των σημείων
80

εξαγωγής και εισαγωγής όπου γίνεται διέλευση συνόρων (κατά περίπτωση) ·
80 Σε περιπτώσεις στις οποίες οι μεταφορείς δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν αυτές τις
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στ) τα τρέχοντα επίπεδα παραγωγής και ικανότητας του ορυχείου, συγκριτική ανάλυση
μεταξύ της ικανότητας και της καταγεγραμμένης παραγωγής του ορυχείου, και αρχεία
τυχόν αποκλίσεων·
ζ) τα τρέχοντα επίπεδα παραγωγής και ικανότητας επεξεργασίας του χυτηρίου του
ορυχείου, συγκριτική ανάλυση μεταξύ της ικανότητας επεξεργασίας και της
καταγεγραμμένης παραγωγής, και το αρχείο τυχόν αποκλίσεων·
η) η ταυτοποίηση και οι πληροφορίες όσον αφορά τη γνώση της ταυτότητας όλων των
τρίτων παρόχων υπηρεσιών που χειρίζονται τον χρυσό (π.χ. επιχειρήσεις υλικοτεχνικής
υποστήριξης, επεξεργασίας και μεταφοράς) ή η παροχή ασφάλειας σε εγκαταστάσεις
ορυχείων και κατά μήκος οδών μεταφοράς. Στην ταυτοποίηση θα πρέπει να
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, αλλά ο βαθμός στον οποίο εφαρμόζονται τα
μέτρα αυτά θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τους κινδύνους:
θ) ο

προσδιορισμός

της

διάρθρωσης

του

καθεστώτος

ιδιοκτησίας

(συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών δικαιούχων) και της εταιρικής δομής των
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των προσώπων που μετέχουν
στη διεύθυνση ή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης·
ii) η ταυτοποίηση των επιχειρήσεων, θυγατρικών, μητρικών και συνδεδεμένων
επιχειρήσεων που σχετίζονται με την επιχείρηση·
iii) η επαλήθευση της ταυτότητας των επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας έγγραφα,
δεδομένα ή πληροφορίες που προέρχονται από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές
(π.χ. μητρώα επιχειρήσεων, αποσπάσματα, πιστοποιητικό σύστασης)·
iv) o έλεγχος σε κυβερνητικούς καταλόγους επιτήρησης (π.χ. κατάλογοι κυρώσεων των
Ηνωμένων Εθνών, κατάλογοι ειδικώς σεσημασμένων πολιτών του Γραφείου Ελέγχου
Εξωτερικών Υποθέσεων, αναζήτηση στο World-Check)· v) ο εντοπισμός οποιασδήποτε
σχέσης της επιχείρησης με την κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, τον στρατό, εγκληματικά
δίκτυα ή μη κρατικές ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναφορών για
σχέσεις με μη κρατικές ένοπλες ομάδες και/ή κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας·
i) οι άδειες εκμετάλλευσης, π.χ. εξόρυξης, εξαγωγής·
ι) όλοι οι φόροι, τα τέλη ή τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που καταβλήθηκαν στην
κυβέρνηση σε σχέση με την εξόρυξη, το εμπόριο, τη μεταφορά και την εξαγωγή
χρυσού·

πληροφορίες για λόγους ασφάλειας, οι ανάντη επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν
ότι οι μεταφορείς διενεργούν αξιολόγηση κινδύνων σχετικά με αυτές τις οδούς
μεταφοράς σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Οι ανάντη επιχειρήσεις
θα πρέπει να ζητούν από τους μεταφορείς έκθεση στην οποία θα περιγράφονται τα
πορίσματα της αξιολόγησης κινδύνων σχετικά με τις οδούς μεταφοράς (δηλαδή τους
κινδύνους που εντοπίστηκαν και τα μέτρα που λήφθηκαν για τη διαχείρισή τους). Οι
ανάντη επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τους κινδύνους
αυτούς όπως περιγράφεται στο βήμα 5. Σε περιπτώσεις στις οποίες οι ανάντη
επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν μεταφορείς ή είναι σε θέση να εξασφαλίσουν
πληροφορίες σχετικά με τις οδούς μεταφοράς, θα πρέπει να διενεργούν οι ίδιες την
αξιολόγηση κινδύνων και να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τους κινδύνους αυτούς
όπως περιγράφεται στο βήμα 5.
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ια) όλες οι πληρωμές ή αμοιβές που καταβλήθηκαν σε κυβερνητικούς φορείς και
κυβερνητικούς αξιωματούχους σε σχέση με την εξόρυξη, το εμπόριο, τη μεταφορά και
την εξαγωγή χρυσού·
ιβ) όλες οι πληρωμές που καταβλήθηκαν σε κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας ή
άλλες ένοπλες ομάδες σε όλα τα σημεία της αλυσίδας εφοδιασμού με αφετηρία την
εξόρυξη, εκτός εάν απαγορεύεται βάσει του ισχύοντος δικαίου·
ιγ) οι υπηρεσίες ασφάλειας που παρέχονται στις εγκαταστάσεις των ορυχείων, στις οδούς
μεταφοράς και σε όλα τα σημεία όπου ο χρυσός υποβάλλεται σε χειρισμό ή
επεξεργασία·
ιδ) η εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας και η συμμόρφωσή της με τις εθελοντικές
αρχές για την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
ιε) ο έλεγχος του συνόλου του προσωπικού ασφαλείας και η αξιολόγηση των κινδύνων για
την ασφάλειά του σύμφωνα με τις εθελοντικές αρχές για την ασφάλεια και τα ανθρώπινα
δικαιώματα·
ιστ) η στρατιωτικοποίηση των ορυχείων, των οδών μεταφοράς και των σημείων εμπορίου
και εξαγωγής του χρυσού·
ιζ) αποδεικτικά στοιχεία τυχόν σοβαρών παραβιάσεων (βασανιστήρια, απάνθρωπη και
ταπεινωτική μεταχείριση, καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία, οι χειρότερες μορφές
παιδικής εργασίας, σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλήματα
πολέμου ή άλλες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας ή γενοκτονία) που διαπράττονται από οποιοδήποτε μέρος σε
ορυχεία, οδούς μεταφοράς και σημεία εμπορίου και/ή επεξεργασίας του χρυσού·
ιη) πληροφορίες σχετικά με την παροχή άμεσης ή έμμεσης στήριξης σε μη κρατικές
ένοπλες ομάδες ή κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας (βλέπε Ορισμούς)·
ιθ) κατά

περίπτωση,

ο

αριθμός

και

η

ονομασία

των

τόπων

στους

οποίους

δραστηριοποιούνται, βάσει παραχώρησης χορηγηθείσας από τον παραγωγό χρυσού,
πρόσωπα τα οποία ασκούν εξορυκτικές δραστηριότητες σε βιοτεχνική ή μικρή κλίμακα,
εκτίμηση του αριθμού των προσώπων αυτών και αξιολόγηση του αν μπορεί να
θεωρηθεί ότι δραστηριοποιούνται σε νόμιμη βιοτεχνικής και μικρής κλίμακας εξόρυξη
(βλέπε Ορισμούς)·
κ) κατά περίπτωση, περιστατικά συγκρούσεων ή εντάσεων στη σχέση μεταξύ προσώπων
που ασκούν εξορυκτικές δραστηριότητες σε μεσαία και μεγάλη κλίμακα και προσώπων
που ασκούν εξορυκτικές δραστηριότητες σε βιοτεχνική και μικρή κλίμακα·
κα) κατά περίπτωση, περιστατικά, αναφορές ή υπόνοιες ότι χρυσός ΒΜΚΕ, ή χρυσός από
άλλες πηγές, εισάγεται στις δραστηριότητες επεξεργασίας του παραγωγού χρυσού (π.χ.
στο χυτήριο του ορυχείου) εν αγνοία του και/ή δηλώνεται δολίως ότι έχει εξορυχθεί από
τον παραγωγό χρυσού.
4. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΧΡΥΣΟ ΒΜΚΕ (ΕΙΤΕ ΕΧΕΙ ΕΞΟΡΥΧΘΕΙ ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ
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ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΙΤΕ ΕΧΕΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ
ΑΠΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΧΡΥΣΟΥ),
εξασφάλιση –για τον προσδιορισμό των κινδύνων– αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις
πραγματικές συνθήκες εξόρυξης, επεξεργασίας, εμπορίου, χειρισμού, μεταφοράς και
εξαγωγής (κατά περίπτωση). Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώνουν τα μέτρα που
λαμβάνουν για τη σταδιακή συγκέντρωση των ακόλουθων πληροφοριών ανατρέχοντας στο
βήμα 3 (Γ) και στο προσάρτημα του παρόντος συμπληρώματος, με σκοπό να βοηθούν και
να διευκολύνουν τους ασκούντες εξορυκτικές δραστηριότητες σε βιοτεχνική και μικρή
κλίμακα όσον αφορά τη δημιουργία ασφαλών, διαφανών και επαληθεύσιμων αλυσίδων
εφοδιασμού χρυσού:
α) ταυτοποίηση των προμηθευτών όλων των άλλων πηγών εξορυχθέντος χρυσού
χρησιμοποιώντας έγγραφα, δεδομένα ή πληροφορίες που προέρχονται από αξιόπιστες
και ανεξάρτητες πηγές· κάθε πληροφορία σχετικά με τις σχέσεις των προμηθευτών με
την κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα ή τον στρατό, συμπεριλαμβανομένων ιδίως τυχόν
αναφορών για σχέσεις με μη κρατικές ένοπλες ομάδες και/ή κρατικές ή ιδιωτικές
δυνάμεις ασφαλείας· και η γεωγραφική περιοχή εφοδιασμού των προμηθευτών αυτών·
β) το ή τα ορυχεία προέλευσης, οι οδοί μεταφοράς και τα σημεία εμπορίου του χρυσού·
γ) η σύνθεση της ομάδας ή ένωσης προσώπων που ασκούν εξορυκτικές δραστηριότητες
σε βιοτεχνική κλίμακα, και αξιολόγηση του κατά πόσον μπορεί να θεωρηθεί ότι
δραστηριοποιούνται σε νόμιμη βιοτεχνικής και μικρής κλίμακας εξόρυξη (βλέπε
Ορισμούς)·
δ) οι μέθοδοι επεξεργασίας και μεταφοράς του χρυσού·
ε) φόροι, δικαιώματα εκμετάλλευσης και τέλη που καταβάλλονται σε κυβερνητικούς φορείς
και αξιωματούχους·
στ) η ταυτοποίηση και οι πληροφορίες όσον αφορά τη γνώση της ταυτότητας όλων των
τρίτων παρόχων υπηρεσιών που χειρίζονται τον χρυσό (π.χ. επιχειρήσεις υλικοτεχνικής
υποστήριξης, επεξεργασίας και μεταφοράς) ή η παροχή ασφάλειας σε εγκαταστάσεις
ορυχείων και κατά μήκος οδών μεταφοράς. Στην ταυτοποίηση θα πρέπει να
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, αλλά ο βαθμός στον οποίο εφαρμόζονται τα
μέτρα αυτά θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τους κινδύνους:
i) προσδιορισμός της διάρθρωσης του καθεστώτος ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων
των πραγματικών δικαιούχων) και της εταιρικής δομής, συμπεριλαμβανομένων των
ονομάτων των προσώπων που μετέχουν στη διεύθυνση ή στο διοικητικό συμβούλιο
της επιχείρησης·
ii) η ταυτοποίηση των επιχειρήσεων, θυγατρικών, μητρικών και συνδεδεμένων
επιχειρήσεων που σχετίζονται με την επιχείρηση·
iii) η επαλήθευση της ταυτότητας των επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας έγγραφα,
δεδομένα ή πληροφορίες που προέρχονται από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές
(π.χ. μητρώα επιχειρήσεων, αποσπάσματα, πιστοποιητικό σύστασης)·
iv) o έλεγχος σε κυβερνητικούς καταλόγους επιτήρησης (π.χ. κατάλογοι κυρώσεων των
Ηνωμένων Εθνών, κατάλογοι ειδικώς σεσημασμένων πολιτών του Γραφείου Ελέγχου
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Εξωτερικών Υποθέσεων, αναζήτηση στο World-Check)·
v) ο εντοπισμός οποιασδήποτε σχέσης της επιχείρησης με την κυβέρνηση, πολιτικά
κόμματα, τον στρατό, εγκληματικά δίκτυα ή μη κρατικές ένοπλες ομάδες,
συμπεριλαμβανομένων ιδίως τυχόν αναφορών για σχέσεις με μη κρατικές ένοπλες
ομάδες και/ή κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας·
ζ) η στρατιωτικοποίηση των ορυχείων, των οδών μεταφοράς και των σημείων εμπορίου
και εξαγωγής του χρυσού·
η) αποδεικτικά στοιχεία τυχόν σοβαρών παραβιάσεων (βασανιστήρια, απάνθρωπη και
ταπεινωτική μεταχείριση, καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία, οι χειρότερες μορφές
παιδικής εργασίας, σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλήματα
πολέμου ή άλλες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας ή γενοκτονία) που διαπράττονται από οποιοδήποτε μέρος σε
81

ορυχεία, οδούς μεταφοράς και σημεία εμπορίου και/ή επεξεργασίας του χρυσού ·
θ) πληροφορίες σχετικά με την παροχή άμεσης ή έμμεσης στήριξης σε μη κρατικές
ένοπλες ομάδες ή κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας μέσω της εξόρυξης, της
μεταφοράς, του εμπορίου, του χειρισμού ή της εξαγωγής χρυσού·
ι) περιστατικά συγκρούσεων ή εντάσεων στη σχέση μεταξύ προσώπων που ασκούν
εξορυκτικές δραστηριότητες σε μεσαία και μεγάλη κλίμακα και προσώπων που εκτελούν
εξορυκτικές δραστηριότητες σε βιοτεχνική και μικρή κλίμακα·
ια) περιστατικά, αναφορές ή υπόνοιες ότι χρυσός που προέρχεται από άλλες πηγές
εισάγεται εν αγνοία των ενδιαφερομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού και/ή
αποτελεί αντικείμενο δόλιας δήλωσης.

Δ. Αξιολόγηση των κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Αξιολόγηση των

πληροφοριών που συλλέγονται και αποκτώνται μέσω της χαρτογράφησης των πραγματικών
συνθηκών που επικρατούν στην αλυσίδα ή στις αλυσίδες εφοδιασμού της επιχείρησης οι
οποίες αποτελούν αντικείμενο προειδοποιητικών σημάτων. Η επιχείρηση θα πρέπει να θεωρεί
ως «κίνδυνο» κάθε εύλογη αναντιστοιχία μεταξύ των πληροφοριών που έχουν ληφθεί και των
ακόλουθων στοιχείων:
1. της εταιρικής πολιτικής σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού, σύμφωνα με το παράρτημα
82

ΙΙ αυτών των κατευθυντήριων γραμμών ·
2. των

προτύπων

και

των

διαδικασιών

σχετικά

με

τη

δέουσα

επιμέλεια

που

περιλαμβάνονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και πληροφοριών που
αποκτώνται στο πλαίσιο του βήματος 1·
3. της εθνικής νομοθεσίας των χωρών στις οποίες η επιχείρηση έχει έδρα ή είναι εισηγμένη
στο χρηματιστήριο (κατά περίπτωση), των χωρών πιθανής προέλευσης του χρυσού και
των χωρών διέλευσης ή επανεξαγωγής·
81 Βλέπε παράρτημα ΙΙ παράγραφος 1 των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη
δέουσα επιμέλεια (2011).
82 Βλέπε βήμα 1 (Α) ανωτέρω και παράρτημα II.
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4. των νομικών πράξεων που διέπουν τις δραστηριότητες και τις επιχειρηματικές σχέσεις
της επιχείρησης, όπως συμφωνίες χρηματοδότησης, συμφωνίες αναδοχής και
συμφωνίες προμήθειας·
5. άλλων σχετικών διεθνών πράξεων, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις
πολυεθνικές επιχειρήσεις, τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο,
καθώς και διεθνών συστάσεων και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ,
ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ
ΕΞΟΡΥΧΘΕΝΤΟΣ/ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ
Α. Προσδιορισμός της προέλευσης του χρυσού.

Η αξιολόγηση του

κινδύνου σε μια αλυσίδα εφοδιασμού αρχίζει με την προέλευση του προμηθευόμενου
χρυσού. Οι κίνδυνοι διαφέρουν ανάλογα με την προέλευση και απαιτούνται διαφορετικά
είδη αξιολογήσεων κινδύνου (βλέπε εικόνα 1 - Κίνδυνοι στην αλυσίδα εφοδιασμού
χρυσού που προέρχεται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου στην
εισαγωγή του συμπληρώματος). Όλοι οι προσδιορισμοί της προέλευσης του χρυσού θα
πρέπει να βασίζονται σε εύλογες και καλόπιστες προσπάθειες της επιχείρησης, οι
οποίες στηρίζονται στα αποδεικτικά στοιχεία που προκύπτουν από το βήμα 1, καθώς
και σε αποδεικτικά στοιχεία από πρώτο χέρι (τα οποία συλλέγονται μέσω συνεργασίας
83

με τους προμηθευτές και έρευνας εγγράφων) και σε αξιόπιστες πηγές . Οι τοπικοί
εξαγωγείς χρυσού, οι διεθνείς έμποροι χρυσού και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού θα
πρέπει να αξιολογούν και να επαληθεύουν τις δηλώσεις των προμηθευτών μέσω
μέτρων

83 Εξέταση εκθέσεων έρευνας που έχουν εκπονηθεί από κυβερνήσεις, διεθνείς
οργανισμούς, ΜΚΟ και μέσα ενημέρωσης, χαρτών, εκθέσεων των Ηνωμένων Εθνών
και κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μελετών του κλάδου
σχετικά με την εξόρυξη ορυκτών και τις επιπτώσεις της στις συγκρούσεις, τα ανθρώπινα
δικαιώματα ή τη βλάβη που προκαλείται στο περιβάλλον στη χώρα πιθανής
προέλευσης, ή άλλων δημόσιων δηλώσεων (π.χ. από συνταξιοδοτικά ταμεία που
εφαρμόζουν δεοντολογικές πρακτικές). Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να
στηρίζονται σε κριτήρια και δείκτες σχετικά με περιοχές συγκρούσεων και υψηλού
κινδύνου, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο πολυμερών πρωτοβουλιών.
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ανάλογων προς τον κίνδυνο, προκειμένου να προσδιορίζεται με εύλογο τρόπο η
προέλευση του χρυσού.
1. Όσον αφορά τον εξορυχθέντα χρυσό, η προέλευση είναι το ίδιο το ορυχείο, είτε πρόκειται
για βιοτεχνικής και μικρής κλίμακας είτε για μεσαίας και μεγάλης κλίμακας ορυχείο.
α) Εξαίρεση αποτελούν τα υποπροϊόντα εξόρυξης, όπως ο χρυσός που λαμβάνεται από
την εξόρυξη χαλκού, ενός ορυκτού που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτών
84

των κατευθυντήριων γραμμών . Η προέλευση του χρυσού που αποτελεί υποπροϊόν
εξόρυξης θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι το σημείο στο οποίο το ίχνος χρυσού
διαχωρίζεται για πρώτη φορά από το ορυκτό μετάλλευμα προέλευσής του (π.χ. η
εγκατάσταση εξευγενισμού). Στο πλαίσιο του καθήκοντος δέουσας επιμέλειας, η
εγκατάσταση εξευγενισμού θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν γίνονται ψευδείς
δηλώσεις με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης χρυσού που έχει εξορυχθεί
πρόσφατα μέσω υποπροϊόντων εξόρυξης.
2. Όσον αφορά τον ανακυκλώσιμο χρυσό, η προέλευση είναι το σημείο στο οποίο
καθίσταται ανακυκλώσιμος (δηλαδή το σημείο στο οποίο ο χρυσός συλλέγεται προς
επιστροφή στη βιομηχανία χρυσού ώστε να ανακτηθεί η αξία του ως μετάλλου), όπως
όταν επαναπωλείται για πρώτη φορά σε μια εγκατάσταση ανακύκλωσης/εξευγενισμού
χρυσού. Το σημείο στο οποίο ο χρυσός καθίσταται ανακυκλώσιμος -οπότε και αποκτά
νέα προέλευση– θα πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο του συστήματος δέουσας
επιμέλειας της εγκατάστασης εξευγενισμού προκειμένου να αποκλείονται ψευδείς
δηλώσεις οι οποίες έχουν ως σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης του πρόσφατα
εξορυχθέντος χρυσού.
3. Όσον αφορά τα προϋφιστάμενα αποθέματα, εάν καταδεικνύεται από «επαληθεύσιμη
ημερομηνία» ότι έχουν δημιουργηθεί στην τρέχουσα μορφή τους πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2012, δεν απαιτείται προσδιορισμός της προέλευσης. Μόνο η παρουσία
«προειδοποιητικών σημάτων σε επίπεδο προμηθευτή» (βλέπε κατωτέρω) θα πρέπει να
ενεργοποιεί πρόσθετο έλεγχο δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τους προμηθευτές
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το εμπόριο και η πώληση προϋφιστάμενων
αποθεμάτων δεν αντιβαίνουν σε ψηφίσματα επιβολής κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών
ούτε διευκολύνουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που
προκύπτει από ή σχετίζεται με την πώληση αποθεμάτων χρυσού σε περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.

Β.

Εντοπισμός προειδοποιητικών σημάτων στην αλυσίδα
εφοδιασμού χρυσού. Με βάση τις πληροφορίες σχετικά με την προέλευση του

84 Για παράδειγμα, από το ίχνος χρυσού σε μετάλλευμα θειούχου χαλκού δεν παράγεται
χρυσός υπό μορφή χωριστή και ανεξάρτητη από το συγκεκριμένο μετάλλευμα παρά
μόνον αφού ο χαλκός εξευγενιστεί πλήρως σε καθοδικό χαλκό καθαρότητας 99,99 %.
Σε αυτό το σημείο, το ποσοστό συγκέντρωσης του ίχνους χρυσού στο υπόλειμμα ιλύος
ηλεκτρολυτικών κελιών έχει ανέλθει σε περίπου 2 % και αυτή η ιλύ πωλείται σε
εγκαταστάσεις εξευγενισμού χρυσού για το περιεχόμενό της σε χρυσό.
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χρυσού και τις πληροφορίες που προκύπτουν στο πλαίσιο του βήματος 1
(συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών σχετικά με τη γνώση της ταυτότητας
των προμηθευτών), οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντοπίζουν την παρουσία των
ακόλουθων «προειδοποιητικών σημάτων» σε μια αλυσίδα εφοδιασμού εξορυχθέντος ή
ανακυκλώσιμου χρυσού ή υφιστάμενων αποθεμάτων χρυσού:

Προειδοποιητικά σήματα που αφορούν τις τοποθεσίες προέλευσης και
διέλευσης του χρυσού:
Ο χρυσός προέρχεται ή έχει μεταφερθεί μέσω περιοχής συγκρούσεων ή υψηλού
κινδύνου.
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Ο χρυσός θεωρείται ότι προέρχεται από χώρα η οποία διαθέτει περιορισμένα
γνωστά

αποθέματα,

περιορισμένους

πιθανούς

πόρους

ή

περιορισμένα

αναμενόμενα επίπεδα παραγωγής χρυσού (δηλ. η δηλωθείσα ποσότητα χρυσού
που προέρχεται από τη συγκεκριμένη χώρα δεν συνάδει με τα γνωστά αποθέματά
του ή τα αναμενόμενα επίπεδα παραγωγής του).
Ο χρυσός θεωρείται ότι προέρχεται από χώρα μέσω της οποίας είναι γνωστό ή
υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι διέρχεται χρυσός από περιοχές συγκρούσεων και
υψηλού κινδύνου.
Ο χρυσός θεωρείται ότι προέρχεται από ανακυκλώσιμο/σκραπ χρυσό ή μεικτές
πηγές και έχει υποβληθεί σε εξευγενισμό σε χώρα μέσω της οποίας είναι γνωστό ή
υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι διέρχεται χρυσός από περιοχές συγκρούσεων και
υψηλού κινδύνου.
Για καθεμία από αυτές τις εκτιμήσεις περί προειδοποιητικών σημάτων με γνώμονα την
τοποθεσία, ο κίνδυνος αυξάνεται σε περίπτωση αδύναμης επιβολής της νομοθεσίας για την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της νομοθεσίας
για την καταπολέμηση της διαφθοράς, των τελωνειακών ελέγχων και άλλης σχετικής
νομοθεσίας περί κυβερνητικής εποπτείας, καθώς και σε περίπτωση εφαρμογής άτυπων
τραπεζικών συστημάτων και εκτεταμένης χρήσης μετρητών.

Προειδοποιητικά σήματα που αφορούν τους προμηθευτές:
Οι προμηθευτές ή άλλες γνωστές ανάντη επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε μία
από τις ανωτέρω τοποθεσίες προέλευσης και διέλευσης χρυσού ή κατέχουν
μετοχές ή άλλες συμμετοχές σε επιχειρήσεις που προμηθεύουν χρυσό από μία από
τις ανωτέρω τοποθεσίες προέλευσης ή διέλευσης χρυσού που αποτελούν
αντικείμενο προειδοποιητικού σήματος.
Οι προμηθευτές ή άλλες γνωστές ανάντη επιχειρήσεις είναι γνωστό ότι έχουν
προμηθευτεί χρυσό από τοποθεσία προέλευσης και διέλευσης χρυσού η οποία
αποτελεί αντικείμενο προειδοποιητικού σήματος κατά τους 12 τελευταίους μήνες.

Προειδοποιητικά σήματα που αφορούν τις συνθήκες:
Από τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί στο βήμα 1 προκύπτουν ανωμαλίες ή
ασυνήθιστες συνθήκες, οι οποίες δημιουργούν εύλογες υπόνοιες ότι ο χρυσός
μπορεί να συμβάλλει σε συγκρούσεις ή σοβαρές παραβιάσεις που συνδέονται με
την εξόρυξη, τη μεταφορά ή το εμπόριο χρυσού.
α) Μη εντοπισμός προειδοποιητικών σημάτων: Εάν ο τοπικός εξαγωγέας χρυσού, ο
διεθνής έμπορος χρυσού ή η εγκατάσταση εξευγενισμού μπορεί να αποδείξει ευλόγως
ότι αυτά τα προειδοποιητικά σήματα δεν προκύπτουν στη συγκεκριμένη αλυσίδα
εφοδιασμού, δεν απαιτείται εν προκειμένω πρόσθετη δέουσα επιμέλεια. Τα συστήματα
διαχείρισης που έχουν δημιουργηθεί κατά το βήμα 1 θα πρέπει να διατηρούνται και να
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επανεξετάζονται τακτικά.
β) Εντοπισμός προειδοποιητικών σημάτων ή άγνωστες πληροφορίες: Κάθε τοπικός
εξαγωγέας χρυσού, διεθνής έμπορος χρυσού ή εγκατάσταση εξευγενισμού που
εντοπίζουν προειδοποιητικό σήμα στην αλυσίδα εφοδιασμού τους σε χρυσό ή δεν είναι
σε θέση να αποκλείσουν ευλόγως την ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων από αυτά τα
προειδοποιητικά σήματα σε μια αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού, θα πρέπει να προχωρούν
στο βήμα 2 (Γ) κατωτέρω.
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C. Χαρτογράφηση των πραγματικών συνθηκών στην
εφαρμοζόμενη ή σχεδιαζόμενη αλυσίδα ή αλυσίδες εφοδιασμού
της επιχείρησης που αποτελούν αντικείμενο προειδοποιητικών
σημάτων.
1. Διεξοδική εξέταση του πλαισίου του συνόλου των τοποθεσιών που αποτελούν
αντικείμενο προειδοποιητικών σημάτων και των πρακτικών δέουσας επιμέλειας τις
οποίες εφαρμόζουν όλοι οι προμηθευτές που αποτελούν αντικείμενο προειδοποιητικών
σημάτων.
α) Εξέταση εκθέσεων έρευνας που έχουν εκπονηθεί, μεταξύ άλλων, από κυβερνήσεις,
διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ και μέσα ενημέρωσης, χαρτών, εκθέσεων των
Ηνωμένων Εθνών και κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,
μελετών του κλάδου σχετικά με την εξόρυξη ορυκτών και τις επιπτώσεις της στις
συγκρούσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τη βλάβη που προκαλείται στο περιβάλλον
στη χώρα πιθανής προέλευσης, ή άλλων δημόσιων δηλώσεων (π.χ. από
συνταξιοδοτικά ταμεία που εφαρμόζουν δεοντολογικές πρακτικές).
β) Διαβούλευση με έναν συνδυασμό τοπικών και κεντρικών κυβερνήσεων, οργανώσεων
της τοπικής κοινωνίας των πολιτών, κοινοτικών δικτύων, ειρηνευτικών μονάδων του
ΟΗΕ και τοπικών προμηθευτών. Χορήγηση απάντησης σε συγκεκριμένες ερωτήσεις
ή αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που διατυπώνονται από τις συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις.
γ) Προσδιορισμός (μεταξύ άλλων μέσω έρευνας εγγράφων, επιτόπιων επισκέψεων σε
προμηθευτές χρυσού,

τυχαίας δειγματοληπτικής επαλήθευσης παραστατικών

αγορών ανάλογα με τον κίνδυνο, και εξέτασης και αξιολόγησης των διαδικασιών και
οδηγιών σχετικά με την αγορά και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κατά
περίπτωση) του κατά πόσον οι ανάντη προμηθευτές διαθέτουν πολιτικές και
συστήματα διαχείρισης που συνάδουν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και
αν οι εν λόγω πολιτικές και τα συστήματα διαχείρισης εφαρμόζονται.
2. ΟΣΟΝ

ΑΦΟΡΑ

ΤΟΝ

ΕΞΟΡΥΧΘΕΝΤΑ

ΧΡΥΣΟ,

σύσταση

επιτόπιων

ομάδων

αξιολόγησης. Οι τοπικοί εξαγωγείς χρυσού, οι διεθνείς έμποροι χρυσού ή οι
εγκαταστάσεις εξευγενισμού που έχουν εντοπίσει προειδοποιητικά σήματα διατηρούν σε
κάθε περίπτωση ατομικά την ευθύνη της συλλογής των πληροφοριών σχετικά με τις
πραγματικές συνθήκες στην αλυσίδα ή στις αλυσίδες εφοδιασμού της επιχείρησης που
αποτελούν αντικείμενο προειδοποιητικών σημάτων. Οι τοπικοί εξαγωγείς χρυσού, οι
διεθνείς έμποροι χρυσού ή οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού στις αλυσίδες εφοδιασμού των
οποίων έχουν εντοπιστεί προειδοποιητικά σήματα θα πρέπει να συστήνουν επιτόπιες
ομάδες αξιολόγησης για την εξασφάλιση και την τήρηση πληροφοριών σχετικά με τους
προμηθευτές και (κατά περίπτωση) τις συνθήκες εξόρυξης, εμπορίου, επεξεργασίας,
εξευγενισμού και εξαγωγής των ορυκτών. Οι ανάντη επιχειρήσεις μπορούν να
συστήσουν την ομάδα αυτή από κοινού και σε συνεργασία με άλλες ανάντη επιχειρήσεις
οι οποίες προμηθεύονται ορυκτά από τις εν λόγω περιοχές ή δραστηριοποιούνται σε
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αυτές, ή μέσω ενός κλαδικού ή πολυμερούς μηχανισμού ή πρωτοβουλίας. Σε περίπτωση
που δεν είναι δυνατή η σύσταση «κοινών ομάδων» ή οι επιχειρήσεις προτιμούν να μην
εργαστούν από κοινού, θα πρέπει να διενεργούν επιτόπιες αξιολογήσεις ανεξάρτητα. Οι
επιχειρήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς που συστήνουν επιτόπιες ομάδες
αξιολόγησης θα πρέπει:
α) Να λαμβάνουν υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες όταν συμμετέχουν σε κοινές
επιτόπιες αξιολογήσεις: το μέγεθος των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και τους
διαθέσιμους πόρους για την άσκηση δέουσας επιμέλειας· τη δυνατότητα πρόσβασης
σε επιτόπιες πληροφορίες και τη θέση της επιχείρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού·
την ποιότητα των επιτόπιων ομάδων αξιολόγησης που μπορεί να έχουν
προηγουμένως συσταθεί από άλλες ανάντη επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των
παραγωγών χρυσού· και την αξιοπιστία του συστήματος δέουσας επιμέλειας της
επιχείρησης, όπως καταδεικνύεται από τη διασταύρωση των στοιχείων που
85

παρέχονται από την επιχείρηση σχετικά με το σύνολο των εισροών χρυσού .
β) Να διασφαλίζουν ότι οι αξιολογητές δεν έχουν σχέση με τη δραστηριότητα που τελεί
86

υπό αξιολόγηση και δεν επηρεάζονται από σύγκρουση συμφερόντων . Οι
αξιολογητές της επιχείρησης θα πρέπει να δεσμεύονται για την κατάρτιση αληθούς και
ακριβούς έκθεσης, να τηρούν τα υψηλότερα επαγγελματικά δεοντολογικά πρότυπα
87

και να επιδεικνύουν «δέουσα επαγγελματική επιμέλεια» .
γ) Να διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο επάρκειας, μέσω της πρόσληψης ειδικών που
διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες στους ακόλουθους τομείς: πλαίσια λειτουργίας που
υποβάλλονται σε αξιολόγηση (π.χ. γλωσσικές ικανότητες, πολιτισμικές ευαισθησίες),
φύση των κινδύνων που συνδέονται με τις συγκρούσεις (π.χ. πρότυπα που
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,
διαφθορά, οικονομικό έγκλημα, συγκρούσεις και χρηματοδότηση εμπλεκόμενων σε
συγκρούσεις μερών, διαφάνεια), φύση και μορφή της αλυσίδας εφοδιασμού χρυσού,
και πρότυπα και διαδικασίες που περιλαμβάνονται στις παρούσες κατευθυντήριες
γραμμές.
δ) Να χορηγούν στις ομάδες αξιολόγησης πρόσβαση σε ορυχεία, ενδιάμεσες
επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ενοποίησης φορτίων και επιχειρήσεις μεταφοράς οι οποίες
τελούν υπό τον έλεγχο ή την επιρροή της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των
εξής:
i) φυσική πρόσβαση σε τόπους, μεταξύ άλλων και σε άλλες χώρες στις οποίες

85 Για παράδειγμα, όσον αφορά τον χρυσό από μεγάλης κλίμακας ορυχεία χρυσού, ο
παραγωγός χρυσού μπορεί να είναι ο πλέον αρμόδιος να συλλέξει τις σχετικές
επιτόπιες πληροφορίες στην εγκατάσταση του ορυχείου, ενώ οι υπόλοιπες ανάντη
επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες συλλέγονται και τηρούνται σύμφωνα με
τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά
με τις συνθήκες μεταξύ των παραγωγών χρυσού και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού.
86 Άρθρο 4, ISO 19011: 2002
87 Άρθρο 4, ISO 19011: 2002
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μπορεί να πραγματοποιείται μεταφόρτωση ή εκ νέου σήμανση·
ii) πρόσβαση σε βιβλία, αρχεία ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία πρακτικών προμήθειας,
πληρωμών φόρων, τελών και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, καθώς και σε έγγραφα
εξαγωγής·
iii) υλικοτεχνική υποστήριξη και βοήθεια σε τοπικό επίπεδο·
iv) παροχή ασφάλειας για τις ίδιες και κάθε πάροχο πληροφοριών.
ε) Να δημιουργούν ή να στηρίζουν τη δημιουργία, κατά περίπτωση, δικτύων
παρακολούθησης σε επίπεδο κοινότητας και/ή πολυμερών μονάδων πληροφοριών
για την παροχή πληροφοριών στην ομάδα αξιολόγησης. Να εξετάζουν διαδραστικούς
χάρτες οι οποίοι δείχνουν τη θέση ορυχείων, ενόπλων ομάδων, εμπορικών οδών,
φραγμένων δρόμων και αεροδρομίων και, εφόσον είναι εφικτό, να συμπληρώνουν
τους χάρτες αυτούς ή να δημιουργούν νέους.
3. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΥΧΘΕΝΤΑ ΧΡΥΣΟ, προσδιορισμός του αν ο χρυσός που
έχει εξορυχθεί είναι χρυσός ΜΜΚΕ ή χρυσός ΒΜΚΕ.
Α) Όσον αφορά τον χρυσό ΜΜΚΕ, συνεργασία με μεσαίας και μεγάλης κλίμακας
παραγωγούς χρυσού για την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων, κατά περίπτωση
ανάλογα με τη θέση της επιχείρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού, σχετικά με τις
πραγματικές συνθήκες εξόρυξης, εμπορίου, επεξεργασίας και εξαγωγής χρυσού,
μεταξύ των οποίων μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:
i) η θέση και η ονομασία όλων των ορυχείων χρυσού για κάθε εκροή·
ii) η θέση των σημείων όπου ο χρυσός υποβάλλεται σε επεξεργασία, π.χ.
ενοποίηση, ανάμειξη, θραύση, σύνθλιψη και τήξη προκειμένου να παραχθεί
χρυσός doré ή προσχωματικός χρυσός·
iii) οι μέθοδοι επεξεργασίας και μεταφοράς του χρυσού·
iv) η θέση των οδών μεταφοράς, των σημείων εμπορίου του χρυσού και των σημείων
88

εξαγωγής και εισαγωγής όπου γίνεται διέλευση συνόρων (κατά περίπτωση) .
v) τα τρέχοντα επίπεδα παραγωγής και ικανότητας του ορυχείου, συγκριτική ανάλυση
μεταξύ της ικανότητας και της καταγεγραμμένης παραγωγής του ορυχείου εφόσον
είναι εφικτό, και το αρχείο τυχόν αποκλίσεων·

88 Σε περιπτώσεις στις οποίες οι μεταφορείς δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν αυτές τις
πληροφορίες για λόγους ασφάλειας, οι ανάντη επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν
ότι οι μεταφορείς διενεργούν αξιολόγηση κινδύνων σχετικά με αυτές τις οδούς
μεταφοράς σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Οι ανάντη επιχειρήσεις
θα πρέπει να ζητούν από τους μεταφορείς έκθεση στην οποία θα περιγράφονται τα
πορίσματα της αξιολόγησης κινδύνων σχετικά με τις οδούς μεταφοράς (δηλαδή τους
κινδύνους που εντοπίστηκαν και τα μέτρα που λήφθηκαν για τη διαχείρισή τους). Οι
ανάντη επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τους κινδύνους
αυτούς όπως περιγράφεται στο βήμα 5. Σε περιπτώσεις στις οποίες οι ανάντη
επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν μεταφορείς ή είναι σε θέση να εξασφαλίσουν
πληροφορίες σχετικά με τις οδούς μεταφοράς, θα πρέπει να διενεργούν οι ίδιες την
αξιολόγηση κινδύνων και να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τους κινδύνους αυτούς
όπως περιγράφεται στο βήμα 5.
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vi) τα τρέχοντα επίπεδα παραγωγής και ικανότητας επεξεργασίας του χυτηρίου του
ορυχείου, συγκριτική ανάλυση μεταξύ της ικανότητας επεξεργασίας και της
καταγεγραμμένης παραγωγής εφόσον είναι εφικτό, και το αρχείο τυχόν
αποκλίσεων·
vii) η ταυτοποίηση και οι πληροφορίες όσον αφορά τη γνώση της ταυτότητας όλων
των φορέων στην ανάντη αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά,
των παραγωγών χρυσού, των ενδιάμεσων επιχειρήσεων, των εμπόρων χρυσού
και των εξαγωγέων και επανεξαγωγέων, καθώς και τρίτων παρόχων υπηρεσιών
που χειρίζονται τον χρυσό (π.χ. επιχειρήσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης,
επεξεργασίας και μεταφοράς) ή η παροχή ασφάλειας σε εγκαταστάσεις ορυχείων
και

κατά

μήκος

οδών

μεταφοράς.

Στην

ταυτοποίηση

θα

πρέπει

να

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, αλλά ο βαθμός στον οποίο εφαρμόζονται τα
μέτρα αυτά θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τους κινδύνους:
1. ο

προσδιορισμός

της

διάρθρωσης

του

καθεστώτος

ιδιοκτησίας

(συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών δικαιούχων) των επιχειρήσεων και
της εταιρικής δομής, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των προσώπων
που μετέχουν στη διεύθυνση ή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης·
2. η ταυτοποίηση των επιχειρήσεων, θυγατρικών, μητρικών και συνδεδεμένων
επιχειρήσεων που σχετίζονται με την επιχείρηση·
3. η επαλήθευση της ταυτότητας των επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας έγγραφα,
δεδομένα ή πληροφορίες που προέρχονται από αξιόπιστες και ανεξάρτητες
πηγές (π.χ. μητρώα επιχειρήσεων, αποσπάσματα, πιστοποιητικό σύστασης)·
4. o έλεγχος σε κυβερνητικούς καταλόγους επιτήρησης (π.χ. κατάλογοι
κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, κατάλογοι ειδικώς σεσημασμένων πολιτών
του Γραφείου Ελέγχου Εξωτερικών Υποθέσεων, αναζήτηση στο World-Check)·
5. ο εντοπισμός οποιασδήποτε σχέσης της επιχείρησης με την κυβέρνηση,
πολιτικά κόμματα, τον στρατό, εγκληματικά δίκτυα ή μη κρατικές ένοπλες
ομάδες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναφορών για σχέσεις με μη κρατικές
ένοπλες ομάδες και/ή κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας.
viii) οι άδειες εκμετάλλευσης, π.χ. εξόρυξης, εξαγωγής·
ix)

όλοι οι φόροι, τα τέλη ή τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που καταβλήθηκαν στην
κυβέρνηση σε σχέση με την εξόρυξη, το εμπόριο, τη μεταφορά και την εξαγωγή
χρυσού·

x)

όλες οι πληρωμές ή αμοιβές που καταβλήθηκαν σε κυβερνητικούς φορείς και
κυβερνητικούς αξιωματούχους σε σχέση με την εξόρυξη, το εμπόριο, τη
μεταφορά και την εξαγωγή χρυσού·

xi)

όλες οι πληρωμές που καταβλήθηκαν σε κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις
ασφαλείας ή άλλες ένοπλες ομάδες σε όλα τα σημεία της αλυσίδας εφοδιασμού
με αφετηρία την εξόρυξη, εκτός εάν απαγορεύεται βάσει του ισχύοντος δικαίου·

xii)

οι υπηρεσίες ασφάλειας που παρέχονται στις εγκαταστάσεις των ορυχείων, στις
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οδούς μεταφοράς και σε όλα τα σημεία όπου ο χρυσός υποβάλλεται σε χειρισμό
ή επεξεργασία·
xiii) η εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας και η συμμόρφωση αυτής της
εκπαίδευσης με τις εθελοντικές αρχές για την ασφάλεια και τα ανθρώπινα
δικαιώματα·
xiv) ο έλεγχος του συνόλου του προσωπικού ασφαλείας και η αξιολόγηση των
κινδύνων για την ασφάλειά του σύμφωνα με τις εθελοντικές αρχές για την
ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
xv)

η στρατιωτικοποίηση των ορυχείων, των οδών μεταφοράς και των σημείων
εμπορίου και εξαγωγής του χρυσού·

xvi) αποδεικτικά στοιχεία τυχόν σοβαρών παραβιάσεων (βασανιστήρια, απάνθρωπη
και ταπεινωτική μεταχείριση, καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία, οι
χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας, σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, εγκλήματα πολέμου ή άλλες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή γενοκτονία) που
διαπράττονται από οποιοδήποτε μέρος σε ορυχεία, οδούς μεταφοράς και σημεία
εμπορίου και/ή επεξεργασίας του χρυσού·
xvii) πληροφορίες σχετικά με την παροχή άμεσης ή έμμεσης στήριξης σε μη κρατικές
ένοπλες ομάδες ή κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας (βλέπε Ορισμούς)·
xviii) κατά περίπτωση, ο αριθμός και η ονομασία των τόπων στους οποίους
δραστηριοποιούνται, βάσει παραχώρησης χορηγηθείσας από τον παραγωγό
χρυσού, πρόσωπα τα οποία ασκούν εξορυκτικές δραστηριότητες σε βιοτεχνική ή
μικρή κλίμακα, εκτίμηση του αριθμού των προσώπων αυτών και αξιολόγηση του
αν μπορεί να θεωρηθεί ότι δραστηριοποιούνται σε νόμιμη βιοτεχνικής και μικρής
κλίμακας εξόρυξη (βλέπε Ορισμούς)·
xix) κατά περίπτωση, περιστατικά συγκρούσεων ή εντάσεων στη σχέση μεταξύ
προσώπων που ασκούν εξορυκτικές δραστηριότητες σε μεσαία και μεγάλη
κλίμακα και προσώπων που ασκούν εξορυκτικές δραστηριότητες σε βιοτεχνική
και μικρή κλίμακα·
xx) κατά περίπτωση, περιστατικά, αναφορές ή υπόνοιες ότι χρυσός ΒΜΚΕ, ή χρυσός
από άλλες πηγές, εισάγεται στις δραστηριότητες επεξεργασίας του παραγωγού
χρυσού (π.χ. στο χυτήριο του ορυχείου) εν αγνοία του και/ή δηλώνεται δολίως ότι
έχει εξορυχθεί από τον παραγωγό χρυσού·
b) Για τον χρυσό ΒΜΚΕ, εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων από πρώτο χέρι σχετικά με
τις πραγματικές συνθήκες εξόρυξης, εμπορίου, επεξεργασίας και εξαγωγής χρυσού.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώνουν τα μέτρα που λαμβάνουν για τη
σταδιακή συγκέντρωση των ακόλουθων πληροφοριών ανατρέχοντας στο βήμα 3 (Γ)
και στο προσάρτημα, με σκοπό να βοηθούν και να διευκολύνουν τους ασκούντες
εξορυκτικές δραστηριότητες σε βιοτεχνική και μικρή κλίμακα όσον αφορά τη
δημιουργία ασφαλών, διαφανών και επαληθεύσιμων αλυσίδων εφοδιασμού χρυσού:
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i)

ταυτοποίηση, με τη χρήση εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών που
προέρχονται από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές, των επιχειρήσεων που
προμηθεύουν χρυσό ΒΜΚΕ στον τοπικό εξαγωγέα χρυσού· κάθε πληροφορία
σχετικά με τις σχέσεις των προμηθευτών με την κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα ή
τον στρατό, συμπεριλαμβανομένων ιδίως τυχόν αναφορών για σχέσεις με μη
κρατικές ένοπλες ομάδες και/ή κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας· και η
γεωγραφική περιοχή εφοδιασμού των προμηθευτών αυτών·

ii)

το ή τα ορυχεία προέλευσης, οι οδοί μεταφοράς και τα σημεία εμπορίου του
χρυσού·

iii)

η σύνθεση της ομάδας ή ένωσης προσώπων που ασκούν εξορυκτικές
δραστηριότητες σε βιοτεχνική κλίμακα, και αξιολόγηση του κατά πόσον μπορεί να
θεωρηθεί ότι δραστηριοποιούνται σε νόμιμη βιοτεχνικής και μικρής κλίμακας
εξόρυξη (βλέπε Ορισμούς)·

iv) οι μέθοδοι επεξεργασίας και μεταφοράς του χρυσού·
v) φόροι, δικαιώματα εκμετάλλευσης και τέλη που καταβάλλονται σε κυβερνητικούς
φορείς και αξιωματούχους κατά την εξαγωγή·
vii) η ταυτοποίηση και οι πληροφορίες όσον αφορά τη γνώση της ταυτότητας (κατά
περίπτωση) του εξαγωγέα χρυσού και όλων των φορέων στην αλυσίδα
εφοδιασμού από τον εξαγωγέα χρυσού μέχρι την εγκατάσταση εξευγενισμού,
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών εμπόρων χρυσού και όλων των τρίτων
παρόχων υπηρεσιών που χειρίζονται τον χρυσό (π.χ. επιχειρήσεις υλικοτεχνικής
υποστήριξης, επεξεργασίας και μεταφοράς) ή η παροχή ασφάλειας σε
εγκαταστάσεις ορυχείων και κατά μήκος οδών μεταφοράς. Στην ταυτοποίηση θα
πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, αλλά ο βαθμός στον οποίο
εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τους κινδύνους:
1. προσδιορισμός

της

διάρθρωσης

του

καθεστώτος

ιδιοκτησίας

(συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών δικαιούχων) και της εταιρικής
δομής, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των προσώπων που μετέχουν
στη διεύθυνση ή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης·
2. η ταυτοποίηση των επιχειρήσεων, θυγατρικών, μητρικών και συνδεδεμένων
επιχειρήσεων που σχετίζονται με την επιχείρηση·
3. η επαλήθευση της ταυτότητας των επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας έγγραφα,
δεδομένα ή πληροφορίες που προέρχονται από αξιόπιστες και ανεξάρτητες
πηγές (π.χ. μητρώα επιχειρήσεων, αποσπάσματα, πιστοποιητικό σύστασης)·
4. o έλεγχος σε κυβερνητικούς καταλόγους επιτήρησης (π.χ. κατάλογοι
κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, κατάλογοι ειδικώς σεσημασμένων πολιτών
του Γραφείου Ελέγχου Εξωτερικών Υποθέσεων, αναζήτηση στο World-Check)·
5. ο εντοπισμός οποιασδήποτε σχέσης της επιχείρησης με την κυβέρνηση,
πολιτικά κόμματα, τον στρατό, εγκληματικά δίκτυα ή μη κρατικές ένοπλες
ομάδες, συμπεριλαμβανομένων ιδίως τυχόν αναφορών για σχέσεις με μη
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κρατικές ένοπλες ομάδες και/ή κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας.
vii) η στρατιωτικοποίηση των ορυχείων, των οδών μεταφοράς και των σημείων
εμπορίου και εξαγωγής του χρυσού·
viii) αποδεικτικά στοιχεία τυχόν σοβαρών παραβιάσεων (βασανιστήρια, απάνθρωπη
και ταπεινωτική μεταχείριση, καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία, οι
χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας, σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, εγκλήματα πολέμου ή άλλες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή γενοκτονία) που
διαπράττονται από οποιοδήποτε μέρος σε ορυχεία, οδούς μεταφοράς και σημεία
89

εμπορίου και/ή επεξεργασίας του χρυσού ·
ix) πληροφορίες σχετικά με την παροχή άμεσης ή έμμεσης στήριξης σε μη κρατικές
ένοπλες ομάδες ή κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας μέσω της εξόρυξη, της
μεταφοράς, του εμπορίου, του χειρισμού ή της εξαγωγής χρυσού (βλέπε
Ορισμούς)·
x)

περιστατικά, αναφορές ή υπόνοιες ότι χρυσός που προέρχεται από άλλες πηγές
εισάγεται εν αγνοία των ενδιαφερομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού και/ή
αποτελεί αντικείμενο δόλιας δήλωσης.

xi) κατά περίπτωση, περιστατικά συγκρούσεων ή εντάσεων στη σχέση μεταξύ
προσώπων που ασκούν εξορυκτικές δραστηριότητες σε μεσαία και μεγάλη
κλίμακα και προσώπων που ασκούν εξορυκτικές δραστηριότητες σε βιοτεχνική
και μικρή κλίμακα·
90

4. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΧΡΥΣΟ, συλλογή πρόσθετων πληροφοριών
(μεταξύ άλλων μέσω έρευνας εγγράφων, επιτόπιων επισκέψεων σε προμηθευτές
χρυσού και τυχαίων δειγματοληπτικών
επαληθεύσεων

παραστατικών

αγορών

ανάλογα

με

τον

κίνδυνο)

σχετικά

με

ανακυκλώσιμο χρυσό που προέρχεται από αλυσίδες εφοδιασμού ανακυκλώσιμου
χρυσού οι οποίες αποτελούν αντικείμενο προειδοποιητικού σήματος, εφαρμόζοντας μια
βασισμένη στον κίνδυνο προσέγγιση

91

στο πλαίσιο της οποίας δίνεται προτεραιότητα σε

πρόσωπα, τόπους και συναλλαγές που παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Καθώς
πρόκειται για σημαντικά στοιχεία της δέουσας επιμέλειας που βασίζεται στους κινδύνους,
89 Βλέπε παράρτημα ΙΙ παράγραφος 1 των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη
δέουσα επιμέλεια (2011).
90 Το ανακυκλωμένο υλικό δεν συμβάλλει αφ’ εαυτού σε συγκρούσεις, αλλά μπορεί να
αποτελέσει μέσο νομιμοποίησης χρυσού ο οποίος έχει εξορυχθεί από περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου αποκρύπτοντας την προέλευσή του.
91 Παρότι τα αρχεία αυτά δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύουν τα υλικά κατά τη μετακίνησή
τους κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για
μεταγενέστερη παρακολούθηση και επαλήθευση. Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις
στις αλυσίδες εφοδιασμού χρυσού θα πρέπει να ανατρέχουν στις 40 Συστάσεις της
Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και
ειδικότερα στο έγγραφο RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones
(Ιούνιος 2008).
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θα πρέπει να εντοπίζονται οι προμηθευτές και οι συναλλαγές και να καταρτίζονται και να
τηρούνται

σχετικά

αρχεία

σε

όλα

τα

επίπεδα.

Στους

παράγοντες

κινδύνου

περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής:
α) Αξία μιας συναλλαγής. Με αφετηρία το όριο των 15 000 δολαρίων ΗΠΑ

92

για κάθε

συναλλαγή ανακυκλώσιμου χρυσού εκτός ζώνης συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου, η
δέουσα επιμέλεια θα πρέπει να είναι ανάλογη προς την αυξανόμενη αξία. Ωστόσο,
εντός ή πλησίον μιας περιοχής εξόρυξης μπορεί να πραγματοποιούνται συναλλαγές
που αφορούν πολύ μικρές ποσότητες, π.χ. ένα γραμμάριο χρυσού. Ως εκ τούτου,
κάθε συναλλαγή σε ανακυκλώσιμο χρυσό εντός μιας περιοχής συγκρούσεων ή
υψηλού κινδύνου, ανεξάρτητα από την αξία της, θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο
ενισχυμένου ελέγχου.
β)

Τόπος μιας συναλλαγής. Ο χρυσός είναι πολύτιμος σε μικρές ποσότητες και

μεταφέρεται εύκολα· για τον λόγο αυτό, κανένας τόπος δεν είναι εντελώς
απαλλαγμένος από κινδύνους, αλλά οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι όταν οι τόποι
διέλευσης και εξαγωγής του χρυσού δεν συμφωνούν με τον δηλωθέντα τόπο
προέλευσης του χρυσού· σε περίπτωση που υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε
ανταγωνιστικές αγορές ή σε διαδικασίες επεξεργασίας πλησιέστερα στον δηλωθέντα
τόπο προέλευσης του χρυσού· σε περίπτωση αδύναμης επιβολής της νομοθεσίας για
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της
διαφθοράς, των τελωνειακών ελέγχων και άλλης σχετικής νομοθεσίας περί
κυβερνητικής εποπτείας· και σε περίπτωση εφαρμογής άτυπων τραπεζικών
συστημάτων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των οικονομιών που βασίζονται στα
μετρητά93.
γ) Είδος υλικού. Ο ακατέργαστος ανακυκλώσιμος χρυσός είναι λιγότερο πιθανό να
χρησιμοποιηθεί για τη νομιμοποίηση χρυσού που έχει εξορυχθεί από περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου σε σύγκριση με τον τηγμένο ανακυκλώσιμο
χρυσό (βλέπε Ορισμούς), αν και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο ακατέργαστος
ανακυκλώσιμος χρυσός

προέρχεται

από

περιοχές

όπου

είναι

γνωστό

ότι

κατασκευάζονται προϊόντα χρυσού απευθείας από εξορυχθέντα χρυσό για σκοπούς
φοροαποφυγής και νομιμοποίησης χρυσού. Εξορυχθείς χρυσός ο οποίος έχει
παραχθεί σε περιοχή συγκρούσεων σε υψηλή συγκέντρωση (π.χ. προσχωματικός
χρυσός καθαρότητας 90 %) είναι απίθανο να νομιμοποιηθεί μέσω υλικών
χαμηλότερης αξίας για τα οποία απαιτούνται πολύ περισσότερες διαδικασίες
αναβάθμισης και εξευγενισμού, καθώς και σημαντικά περισσότερος χρόνος για την
παραγωγή εμπορεύσιμου χρυσού. Παραδείγματα υλικών χαμηλής αξίας τα οποία δεν

92 Βλέπε Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), 40 Recommendations (2003) και
Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and
Stones, 17 Ιουνίου 2008.
93 Βλέπε Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, RBA Guidance for Dealers in Precious
Metal and Stones, 17 Ιουνίου 2008, παρ. 109.
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είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς νομιμοποίησης είναι τα ηλεκτρονικά
απορρίμματα ή το υπόλειμμα ιλύος κελιών από τον εξευγενισμό άλλων μετάλλων.
Από την άλλη, τα κοσμήματα με υψηλή συγκέντρωση χρυσού μπορεί να έχουν
παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά με τον χρυσό που εξορύσσεται από περιοχές
συγκρούσεων.
δ) Ασυνήθιστες συνθήκες. Για να κριθεί η ευλογοφάνεια της δήλωσης ότι ένα υλικό είναι
ανακυκλωμένο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πλαίσιο. Για παράδειγμα, θα
πρέπει να εξηγούνται ξαφνικές ασυνήθιστες αυξήσεις στον όγκο υλικού υψηλής
συγκέντρωσης που προέρχεται από έναν προμηθευτή ή μια περιοχή. Εάν τα
κοσμήματα που φοριούνται σε μια χώρα είναι συνήθως 14 καρατίων (58 %), θα
πρέπει να αμφισβητείται μια προσφορά στην οποία δηλώνεται ότι αφορά
ανακυκλωμένα κοσμήματα με περιεκτικότητα σε χρυσό της τάξης του 90 %.
ε) Προμηθευτής. Οι διάφοροι προμηθευτές ανακυκλώσιμου χρυσού παρουσιάζουν
διαφορετικά επίπεδα κινδύνου όσον αφορά δραστηριότητες νομιμοποίησης χρυσού.
Για παράδειγμα, ο ανακυκλώσιμος χρυσός που παράγεται σε ελεγχόμενη
εγκατάσταση κατά τη διαδικασία κατασκευής/επεξεργασίας παρουσιάζει μικρότερους
κινδύνους σε σύγκριση με έναν συλλέκτη που προμηθεύεται ανακυκλώσιμο χρυσό
από

πολλαπλές

πηγές.

Μεταξύ

άλλων

παραγόντων

υψηλού

κινδύνου

περιλαμβάνονται οι εύλογες αναντιστοιχίες μεταξύ των διαδικασιών δέουσας
επιμέλειας που συνιστώνται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και των
πρακτικών των προμηθευτών· ή το γεγονός ότι υπάρχει «σημαντική και ανεξήγητη
γεωγραφική

απόσταση»

μεταξύ

του

προμηθευτή

και

ενός

προμηθευτή

ή

αντισυμβαλλομένου στην αλυσίδα εφοδιασμού.
5. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΧΡΥΣΟ, συλλογή των ακόλουθων πληροφοριών
σχετικά με τις συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται ενισχυμένος έλεγχος, μεταξύ άλλων
μέσω έρευνας εγγράφων, επιτόπιων επισκέψεων σε προμηθευτές χρυσού και τυχαίας
δειγματοληπτικής επαλήθευσης παραστατικών αγοράς ανάλογα με τον κίνδυνο, και μια
διεξοδικότερη εξέταση και αξιολόγηση των διαδικασιών και οδηγιών όσον αφορά τις
αγορές

και

την

καταπολέμηση

της

νομιμοποίησης

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κατά περίπτωση:
α) κατά πόσον υπάρχουν εγκαταστάσεις κατασκευής όπου μπορεί να παράγεται σκραπ·
β) κατά πόσον παρατηρείται σημαντικό ποσοστό ιδιοκτησίας και πωλήσεις κοσμημάτων
χρυσού που κατέχονται από ιδιώτες·
γ) προσδιορισμός, μέσω επιτόπιων επισκέψεων και εξέτασης εγγράφων, του εύλογου
κατά

προσέγγιση

επιπέδου

των

δραστηριοτήτων

που

αφορούν

τον

ανακυκλώσιμο/σκραπ χρυσό, αναγνωρίζοντας ότι το επίπεδο αυτό θα διαφέρει, ιδίως
ανάλογα με την τιμή του χρυσού και τις οικονομικές συνθήκες.

Δ. Αξιολόγηση των κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Αξιολόγηση

των πληροφοριών που συλλέγονται και αποκτώνται μέσω της χαρτογράφησης των
πραγματικών συνθηκών που επικρατούν στην αλυσίδα ή στις αλυσίδες εφοδιασμού της
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επιχείρησης οι οποίες αποτελούν αντικείμενο προειδοποιητικών σημάτων. Η επιχείρηση
θα πρέπει να θεωρεί ως «κίνδυνο» κάθε εύλογη αναντιστοιχία μεταξύ των πληροφοριών
που έχουν ληφθεί και των ακόλουθων στοιχείων:
1. των προτύπων της εταιρικής πολιτικής σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού, σύμφωνα με
94

το παράρτημα II ·
2. των προτύπων και των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στις
παρούσες κατευθυντήριες γραμμές·
3. της εθνικής νομοθεσίας των χωρών στις οποίες η επιχείρηση έχει έδρα ή είναι εισηγμένη
στο χρηματιστήριο (κατά περίπτωση)· των χωρών από τις οποίες είναι πιθανό να
προέρχεται ο χρυσός· και των χωρών διέλευσης ή επανεξαγωγής·
4. των νομικών πράξεων που διέπουν τις δραστηριότητες και τις επιχειρηματικές σχέσεις
της επιχείρησης, όπως συμφωνίες χρηματοδότησης, συμφωνίες αναδοχής και
συμφωνίες προμήθειας·
5. άλλων σχετικών διεθνών πράξεων, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις
πολυεθνικές επιχειρήσεις, τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο,
καθώς και διεθνών συστάσεων και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ΤΜΗΜΑ ΙIΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΤΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι κατάντη επιχειρήσεις θα πρέπει να εντοπίζουν τους κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού τους
αξιολογώντας με βάση τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας
που εφαρμόζουν οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού τους.

Α. Εντοπισμός, στο μέτρο του δυνατού, της εγκατάστασης ή των
εγκαταστάσεων εξευγενισμού χρυσού στην αλυσίδα ή στις
αλυσίδες εφοδιασμού τους. Οι κατάντη επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ως
στόχο τον προσδιορισμό των εγκαταστάσεων εξευγενισμού χρυσού οι οποίες
παράγουν τον εξευγενισμένο χρυσό που χρησιμοποιείται στην αλυσίδα εφοδιασμού
τους. Οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού χρυσού μπορούν να εντοπίζονται με την υποβολή
αιτημάτων κατά μήκος της κατάντη αλυσίδας προμηθευτών, αλλά εναπόκειται στις
κατάντη επιχειρήσεις να αξιολογούν και να επαληθεύουν τις δηλώσεις των
προμηθευτών με τη λήψη μέτρων ανάλογων προς τον κίνδυνο. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, η ράβδος, το κέρμα ή άλλο προϊόν από εξευγενισμένο χρυσό θα φέρει
ήδη τη σήμανση της εγκατάστασης εξευγενισμού.
1. Οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού εντοπίστηκαν - Προχωρήστε στο βήμα 2, τμήμα ΙΙΙ (Β).
2. Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός των εγκαταστάσεων εξευγενισμού παρότι καταβλήθηκε
κάθε δυνατή προσπάθεια - Προχωρήστε στο βήμα 3, τμήμα ΙΙ.

Β. Εξασφάλιση

προκαταρκτικών

στοιχείων

σχετικά

με

τις

94 Βλέπε βήμα 1 (Α) ανωτέρω και παράρτημα II.

102

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΟΡΥΚΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ... © ΟΟΣΑ 2013

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ

πρακτικές δέουσας επιμέλειας της εγκατάστασης εξευγενισμού
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν εντοπίσει ή θα έπρεπε
λογικά να έχουν εντοπίσει προειδοποιητικά σήματα στις
αλυσίδες εφοδιασμού τους. Για να εξακριβώσει κατά πόσον οι εγκαταστάσεις
εξευγενισμού έχουν εντοπίσει ή θα έπρεπε λογικά να έχουν εντοπίσει προειδοποιητικά
σήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού τους, η επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλλει εύλογες
και καλόπιστες προσπάθειες με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που προκύπτουν στο
πλαίσιο του βήματος 1, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη πληροφορία (που συλλέγεται
σε συνεργασία με τους προμηθευτές και με έρευνα εγγράφων). Οι επιχειρήσεις θα
πρέπει να επαληθεύουν τις δηλώσεις των προμηθευτών με βάση εξωτερικές πηγές
στοιχείων ανάλογες προς τον κίνδυνο προκειμένου να καταλήγουν σε εύλογα
συμπεράσματα.
1. Η εγκατάσταση εξευγενισμού δεν εντόπισε προειδοποιητικά σήματα: Εάν μια κατάντη
επιχείρηση σε μια αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού μπορεί να αποδείξει ευλόγως ότι αυτά τα
προειδοποιητικά σήματα δεν προκύπτουν στην αλυσίδα εφοδιασμού της συγκεκριμένης
εγκατάστασης εξευγενισμού, δεν απαιτείται πρόσθετη δέουσα επιμέλεια για τη
συγκεκριμένη αλυσίδα εφοδιασμού. Τα συστήματα διαχείρισης που έχουν δημιουργηθεί
κατά το βήμα 1 θα πρέπει να διατηρούνται και να επανεξετάζονται τακτικά.
2. Η εγκατάσταση εξευγενισμού εντόπισε
εφοδιασμού της σε χρυσό ή δεν γνωρίζει:

προειδοποιητικά

σήματα

στην

αλυσίδα

Κάθε κατάντη επιχείρηση που εντοπίζει προειδοποιητικό σήμα στην αλυσίδα
εφοδιασμού χρυσού της εγκατάστασης εξευγενισμού ή δεν είναι σε θέση να αποκλείσει
ευλόγως την ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων από αυτά τα προειδοποιητικά σήματα στην
αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού της εγκατάστασης εξευγενισμού της, θα πρέπει να
προχωρά στο βήμα 2 τμήμα ΙΙΙ (Γ).

Γ. Αξιολόγηση των κινδύνων μέσω αξιολόγησης των πρακτικών
δέουσας επιμέλειας εγκαταστάσεων εξευγενισμού στις αλυσίδες
εφοδιασμού
χρυσού
των
οποίων
έχουν
εντοπιστεί
προειδοποιητικά σήματα. Για τη διενέργεια αξιολογήσεων κινδύνων, οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιολογούν κατά πόσον οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην
αλυσίδα εφοδιασμού των οποίων έχουν εντοπιστεί προειδοποιητικά σήματα έχουν
εφαρμόσει όλα τα στοιχεία δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση
αλυσίδων εφοδιασμού χρυσού από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, τα
οποία συνιστώνται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Οι κατάντη επιχειρήσεις θα
πρέπει:
1. Να εξασφαλίζουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας τις
οποίες εφαρμόζουν οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού
χρυσού.
2. Να εξετάζουν τις πληροφορίες που προέκυψαν από ομάδες αξιολόγησης κινδύνων.
3. Να διασταυρώνουν τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας
των εγκαταστάσεων εξευγενισμού με την πολιτική για την αλυσίδα εφοδιασμού και τις
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διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στις παρούσες κατευθυντήριες
γραμμές. Η επιχείρηση θα πρέπει να θεωρεί κάθε εύλογη αναντιστοιχία μεταξύ των
πρακτικών δέουσας επιμέλειας των προμηθευτών και της εταιρικής πολιτικής σχετικά με
την αλυσίδα εφοδιασμού (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ) ως κίνδυνο ο οποίος θα πρέπει
να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του βήματος 3.
4. Να εξακριβώνουν αν οι πρακτικές δέουσας επιμέλειας της εγκατάστασης εξευγενισμού
έχουν ελεγχθεί με βάση κάποιο πρότυπο σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες
γραμμές και να λαμβάνουν τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου. Σε περιπτώσεις στις
οποίες οι πρακτικές δέουσας επιμέλειας της εγκατάστασης εξευγενισμού δεν έχουν
ελεγχθεί με βάση κάποιο πρότυπο σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή
σε περίπτωση εντοπισμού αναντιστοιχίας μεταξύ των πρακτικών δέουσας επιμέλειας της
εγκατάστασης εξευγενισμού και των προτύπων και διαδικασιών που περιλαμβάνονται
στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, οι κατάντη επιχειρήσεις θα πρέπει να
προσπαθούν, αφενός, να διαχειρίζονται τους κινδύνους σύμφωνα με το βήμα 3 και,
αφετέρου, να προμηθεύονται από εγκαταστάσεις εξευγενισμού που υποβάλλονται σε
έλεγχο σύμφωνα με το βήμα 4 αυτών των κατευθυντήριων γραμμών.

ΒΗΜΑ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΣΤΟΧΟΣ: Να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν οι εντοπισθέντες κίνδυνοι με σκοπό την
πρόληψη ή τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων. Οι επιχειρήσεις μπορούν να
συνεργάζονται για την εφαρμογή των συστάσεων που διατυπώνονται στην παρούσα
ενότητα μέσω κοινών πρωτοβουλιών. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις διατηρούν ατομικά την
ευθύνη του καθήκοντος δέουσας επιμέλειας και θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι σε όλες τις
εργασίες που εκτελούνται από κοινού λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες περιστάσεις της
εκάστοτε επιχείρησης.

ΤΜΗΜΑ I - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α. Αναφορά των ευρημάτων στην καθορισμένη ανώτερη διοικητική
μονάδα, περιγράφοντας τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν και τους πραγματικούς και
δυνητικούς κινδύνους που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνων στην
αλυσίδα εφοδιασμού.

Β. Ενίσχυση της συνεργασίας με τους προμηθευτές και τα
εσωτερικά συστήματα διαφάνειας, συλλογής πληροφοριών και
ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασμού χρυσού από το βήμα 1 (Γ). Οι
ανάντη επιχειρήσεις θα πρέπει:
1. Να δημιουργήσουν αλυσίδα επιτήρησης και/ή σύστημα ανιχνευσιμότητας που θα
συλλέγει και θα τηρεί μη συγκεντρωτικές πληροφορίες, σύμφωνα με το βήμα 2, τμήμα Ι
και ΙΙ (Γ) για όλες τις εισροές και εκροές χρυσού από αλυσίδα εφοδιασμού στην οποία
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εντοπίζονται προειδοποιητικά σήματα.
2. Να ενισχύσουν τις πρακτικές φυσικής ασφάλειας ανάλογα με τις περιστάσεις (π.χ.
ασφάλεια της μεταφοράς, σφράγιση σε περιέκτες που δεν μπορούν να παραβιαστούν
κ.λπ.) σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης μεταξύ της παραγωγής και ικανότητας του
ορυχείου και της παραγωγής και ικανότητας επεξεργασίας, ή στις πληροφορίες που
παρέχονται από τους προμηθευτές σχετικά με τα φορτία χρυσού.
3. Να διαχωρίζουν φυσικά και να διασφαλίζουν κάθε φορτίο για το οποίο έχει εντοπιστεί
κίνδυνος σύνδεσης με συγκρούσεις και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
4. Να ενσωματώσουν το δικαίωμα διεξαγωγής αιφνιδιαστικών επιτόπιων ελέγχων σε
προμηθευτές και πρόσβασης στα σχετικά τους έγγραφα σε εμπορικές συμβάσεις και/ή
έγγραφες συμφωνίες με τους προμηθευτές, οι οποίες μπορούν να εφαρμόζονται και να
95

παρακολουθούνται .
5. Για κάθε εισροή χρυσού, να ανταλλάσσουν τις ακόλουθες πληροφορίες οι οποίες
συλλέγονται και τηρούνται από την ομάδα αξιολόγησης σε όλο το μήκος της ανάντη
αλυσίδας εφοδιασμού:
α) ορυχείο προέλευσης, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια·
β) τοποθεσίες όπου ο χρυσός ή υλικό που περιέχει χρυσό υποβάλλεται σε ενοποίηση,
ανάμειξη, θραύση, σύνθλιψη, τήξη και εξευγενισμό·
γ) μέθοδος εξόρυξης (βιοτεχνική και μικρής κλίμακας ή μεσαίας και μεγάλης κλίμακας)
και ημερομηνίες ενοποίησης, τήξης και εξευγενισμού·
δ) βάρος και ποιοτικά χαρακτηριστικά βάσει της δοκιμής·
ε) ταυτότητα όλων των προμηθευτών και σχετικών παρόχων υπηρεσιών που
χειρίζονται τον χρυσό στην ανάντη αλυσίδα εφοδιασμού από το ορυχείο προέλευσης
έως

την

εγκατάσταση

εξευγενισμού·

ιδιοκτησία

(συμπεριλαμβανομένων

των

πραγματικών δικαιούχων)· εταιρική δομή, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των
προσώπων που μετέχουν στη διεύθυνση ή στο διοικητικό συμβούλιο της
επιχείρησης· σχέσεις της επιχείρησης και των διευθυντικών στελεχών της με άλλες
επιχειρήσεις, την κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα ή τον στρατό εντός περιοχών
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου·
στ) όλοι οι φόροι, τα τέλη ή τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που καταβλήθηκαν στην
κυβέρνηση σε σχέση με την εξόρυξη, το εμπόριο, τη μεταφορά και την εξαγωγή
χρυσού·
ζ) όλες οι πληρωμές ή αμοιβές που καταβλήθηκαν σε κυβερνητικούς φορείς και
κυβερνητικούς αξιωματούχους σε σχέση με την εξόρυξη, το εμπόριο, τη μεταφορά και
την εξαγωγή χρυσού·
η) όλες οι πληρωμές που καταβλήθηκαν σε κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας ή

95 Βλέπε βήματα 2-5 για πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των προμηθευτών
και τη διαχείριση της μη συμμόρφωσης.
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άλλες ένοπλες ομάδες σε όλα τα σημεία της αλυσίδας εφοδιασμού με αφετηρία την
εξόρυξη, εκτός εάν απαγορεύεται βάσει του ισχύοντος δικαίου·
θ) ο τρόπος μεταφοράς του χρυσού και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη
διασφάλιση ακεραιότητας, λαμβανομένων δεόντως υπόψη ζητημάτων σχετικών με
την ασφάλεια·
6. Για τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού, διάθεση των πληροφοριών που προκύπτουν από τις
διαδικασίες δέουσας επιμέλειας σε ελεγκτές, για τον σκοπό του ελέγχου της
96

συμμόρφωσης με προγράμματα του κλάδου

ή θεσμοθετημένους μηχανισμούς, σε

περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο, στους οποίους έχει ανατεθεί η εντολή να συλλέγουν
και να επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά με χρυσό που προέρχεται από περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. Ελλείψει τέτοιου προγράμματος ή μηχανισμού,
διάθεση των σχετικών πληροφοριών στους κατάντη αγοραστές.

Γ. Κατάρτιση και υιοθέτηση σχεδίου διαχείρισης κινδύνων.

Οι

επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετούν σχέδιο διαχείρισης κινδύνων στην αλυσίδα
εφοδιασμού στο οποίο θα περιγράφεται η αντίδραση της επιχείρησης στους κινδύνους
που εντοπίστηκαν στο βήμα 2 σύμφωνα με το παράρτημα II των κατευθυντήριων
γραμμών. Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται τον κίνδυνο είτε i) συνεχίζοντας το
εμπόριο καθ’ όλη τη διάρκεια των μετρήσιμων προσπαθειών μετριασμού των κινδύνων·
είτε ii) διακόπτοντας προσωρινά το εμπόριο, ενώ καταβάλλονται συνεχείς μετρήσιμες
προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων· είτε iii) προβαίνοντας σε αποδέσμευση από
έναν προμηθευτή σε περιπτώσεις στις οποίες ο μετριασμός φαίνεται μη εφικτός ή μη
αποδεκτός. Για τον προσδιορισμό και την κατάρτιση στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων,
οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
1. Να επανεξετάζουν το μοντέλο πολιτικής για την αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού από
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ
προκειμένου να διαπιστώνουν αν οι εντοπισθέντες κίνδυνοι μπορούν να μετριαστούν με
τη συνέχιση, την αναστολή ή τον τερματισμό της σχέσης με τους προμηθευτές.
2. Να διαχειρίζονται τους κινδύνους για τους οποίους δεν απαιτείται τερματισμός της
σχέσης με έναν προμηθευτή μέσω μετρήσιμου μετριασμού των κινδύνων. Ο μετρήσιμος
μετριασμός των κινδύνων θα πρέπει να έχει ως στόχο την προώθηση σημαντικής και
μετρήσιμης βελτίωσης εντός περιόδου έξι μηνών από την υιοθέτηση του σχεδίου
διαχείρισης κινδύνων. Κατά την κατάρτιση στρατηγικής για τον μετριασμό των κινδύνων,
οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
α) να ασκούν και/ή να αυξάνουν την πίεσή τους στους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού
οι οποίοι μπορούν να μετριάσουν τους κινδύνους συμβολής σε συγκρούσεις με τον
πλέον αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο. Οι ανάντη επιχειρήσεις μπορεί να διαθέτουν
ήδη πραγματικά ή δυνητικά μέσα άσκησης πίεσης σε άλλους ανάντη φορείς στην

96 Βλέπε, για παράδειγμα, τα έγγραφα LBMA Responsible Gold Guidance, EICC-GeSI
Conflict Free Smelter Program και RJC Chain-of-Custody Certification, στο μέτρο που
συνάδουν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
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αλυσίδα εφοδιασμού. Οι ανάντη επιχειρήσεις θα πρέπει πάντα να αναζητούν
τρόπους εποικοδομητικής συνεργασίας με τους προμηθευτές και τους σχετικούς
ενδιαφερόμενους φορείς και να επιδεικνύουν σημαντική και μετρήσιμη βελτίωση όσον
αφορά την εξάλειψη του κινδύνου εντός περιόδου έξι μηνών από την υιοθέτηση του
97

σχεδίου διαχείρισης κινδύνων .
β) Να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με τους προμηθευτές και τα επηρεαζόμενα
ενδιαφερόμενα μέρη και να καταλήγουν σε μια στρατηγική για τον μετρήσιμο
μετριασμό των κινδύνων στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων. Ο
μετρήσιμος μετριασμός των κινδύνων θα πρέπει να προσαρμόζεται στους
συγκεκριμένους προμηθευτές της επιχείρησης και στο εκάστοτε πλαίσιο των
δραστηριοτήτων τους, να αναφέρει σαφείς στόχους για τις επιδόσεις εντός έξι μηνών
από την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων και να περιλαμβάνει ποιοτικούς
98

και/ή ποσοτικούς δείκτες για τη μέτρηση της βελτίωσης . Οι επιχειρήσεις θα πρέπει
να διασφαλίζουν ότι τα επηρεαζόμενα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν στη διάθεσή τους
επαρκή χρόνο για να εξετάσουν την αξιολόγηση κινδύνων και το σχέδιο διαχείρισης
κινδύνων, καθώς και να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να λάβουν δεόντως υπόψη
ερωτήσεις, ανησυχίες και εναλλακτικές προτάσεις για τη διαχείριση κινδύνων.
γ) Να συμμετέχουν ή να υποστηρίζουν, κατά περίπτωση, προγράμματα του κλάδου ή
θεσμοθετημένους

μηχανισμούς

για

την

υπεύθυνη

διαχείριση

της

αλυσίδας

εφοδιασμού, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πρωτοβουλίες αυτές λαμβάνουν
δεόντως υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για τις αναπτυσσόμενες
99 100 101

χώρες και τα υφιστάμενα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα .

i) Όλοι οι παραγωγοί χρυσού των οποίων οι δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο

97 Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανατρέχουν στο παράρτημα ΙΙI των κατευθυντήριων
γραμμών όσον αφορά τη συνιστώμενη στρατηγική διαχείρισης των κινδύνων. Στο
παράρτημα III περιλαμβάνονται προτεινόμενα μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων
και ορισμένοι συνιστώμενοι δείκτες για τη μέτρηση της βελτίωσης. Λεπτομερέστερη
καθοδήγηση σχετικά με τον μετριασμό των κινδύνων αναμένεται να προκύψει από τη
φάση υλοποίησης των κατευθυντήριων γραμμών.
98 Βλέπε παράρτημα III των κατευθυντήριων γραμμών, Προτεινόμενα μέτρα μετριασμού
των κινδύνων και δείκτες για τη μέτρηση της βελτίωσης.
99 Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (2011), Κεφάλαιο
ΙΙ (Β) (2).
100 Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναστέλλουν ή να διακόπτουν τη συνεργασία τους με τον
προμηθευτή για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών εάν εντός έξι μηνών από την
υιοθέτηση του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων δεν έχει σημειωθεί σημαντική μετρήσιμη
βελτίωση για την πρόληψη ή τον μετριασμό του εντοπισθέντος κινδύνου.
101 Μια μεταβολή των συνθηκών θα πρέπει να καθορίζεται με γνώμονα τους κινδύνους
μέσω συνεχούς παρακολούθησης της τεκμηρίωσης της αλυσίδας επιτήρησης των
επιχειρήσεων και του πλαισίου των περιοχών συγκρούσεων από τις οποίες
προέρχονται και μεταφέρονται τα ορυκτά. Αυτή η μεταβολή των συνθηκών μπορεί να
αφορά μια αλλαγή προμηθευτή ή φορέα στην αλυσίδα επιτήρησης, τόπου προέλευσης,
οδών μεταφοράς ή σημείου εξαγωγής. Μπορεί επίσης να αφορά παράγοντες εντός του
συγκεκριμένου πλαισίου, όπως μια αύξηση των συγκρούσεων σε συγκεκριμένες
περιοχές, μεταβολές στο στρατιωτικό προσωπικό που εποπτεύει μια περιοχή και
αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή στον έλεγχο του ορυχείου προέλευσης.
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προειδοποιητικών

σημάτων,

καθώς

και

άλλες

ανάντη

επιχειρήσεις

που

προμηθεύονται χρυσό ΒΜΚΕ, θα πρέπει να βοηθούν και να διευκολύνουν τους
ασκούντες δραστηριότητες νόμιμης βιοτεχνικής και μικρής κλίμακας εξόρυξης
(βλέπε Ορισμούς) από τους οποίους εφοδιάζονται όσον αφορά τη δημιουργία
ασφαλών, διαφανών και επαληθεύσιμων αλυσίδων εφοδιασμού χρυσού, σύμφωνα
με το προσάρτημα.
ii) Όλοι οι υπόλοιποι παραγωγοί χρυσού των οποίων οι δραστηριότητες αποτελούν
αντικείμενο προειδοποιητικών σημάτων, καθώς και άλλες ανάντη επιχειρήσεις,
ενθαρρύνονται να στηρίζουν τα προτεινόμενα μέτρα που περιλαμβάνονται στο
προσάρτημα.

Δ. Εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων, εποπτεία και
παρακολούθηση των επιδόσεων των προσπαθειών μετριασμού
των κινδύνων, υποβολή αναφοράς σε καθορισμένη ανώτερη
διοικητική μονάδα και εξέταση του αν χρειάζεται να ανασταλεί ή
να διακοπεί η συνεργασία με κάποιον προμηθευτή έπειτα από
αποτυχημένες προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων,
σύμφωνα με τις προτεινόμενες στρατηγικές διαχείρισης
κινδύνων που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ.44 Οι ανάντη
επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόζουν, να εποπτεύουν και να παρακολουθούν τις
επιδόσεις των προσπαθειών μετριασμού των κινδύνων σε συνεργασία και/ή σε
διαβούλευση με τοπικές και κεντρικές αρχές, ανάντη επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμούς
ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα επηρεαζόμενα τρίτα μέρη, κατά
περίπτωση. Οι ανάντη επιχειρήσεις μπορεί να επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να
στηρίξουν τη δημιουργία δικτύων παρακολούθησης σε επίπεδο κοινότητας για την
εποπτεία ή την παρακολούθηση των επιδόσεων των προσπαθειών μετριασμού των
κινδύνων.

Ε. Διεξαγωγή πρόσθετων αξιολογήσεων δεδομένων και κινδύνων
για τους κινδύνους που απαιτούν μετριασμό, ή κατόπιν
μεταβολής των συνθηκών45. Η άσκηση δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα
εφοδιασμού αποτελεί μια δυναμική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας απαιτείται
συνεχής παρακολούθηση των κινδύνων. Έπειτα από την εφαρμογή στρατηγικής για τον
μετριασμό των κινδύνων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνουν το βήμα 2 για
τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων. Επιπλέον, κάθε
μεταβολή στην αλυσίδα εφοδιασμού της επιχείρησης μπορεί να απαιτεί την επανάληψη
ορισμένων βημάτων για την πρόληψη ή τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων.

ΤΜΗΜΑ ΙI - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α. Αναφορά των ευρημάτων στην καθορισμένη ανώτερη διοικητική
μονάδα, περιγράφοντας τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν και τους πραγματικούς
και δυνητικούς κινδύνους που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνων
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στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Β. Βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διαφάνειας, συλλογής
πληροφοριών και ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασμού χρυσού
από το βήμα 1 (Γ). Συμπερίληψη μη συγκεντρωτικών και τακτικά
επικαιροποιούμενων

πληροφοριών

που

επιτρέπουν

την

παρακολούθηση

της

ταυτότητας των εγκαταστάσεων εξευγενισμού (εφόσον είναι γνωστή) και των
πορισμάτων σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια που προκύπτουν από το βήμα 2, τμήμα ΙΙΙ.

Γ. Κατάρτιση και υιοθέτηση σχεδίου διαχείρισης κινδύνων.

Οι

επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετούν σχέδιο διαχείρισης κινδύνων στο οποίο θα
περιγράφεται η αντίδραση της επιχείρησης στους κινδύνους που εντοπίστηκαν στο
βήμα 2. Η στρατηγική αυτή θα διαφέρει ανάλογα με το αν έχουν ταυτοποιηθεί ή όχι οι
εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού:
1. Μη ταυτοποίηση των εγκαταστάσεων εξευγενισμού - Εάν μετά τη λήψη εύλογων μέτρων
και την καταβολή καλόπιστων προσπαθειών στο πλαίσιο των βημάτων 1 και 2, οι
κατάντη επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν τις
εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού τους, θα πρέπει να καταρτίζουν
και να υιοθετούν σχέδιο διαχείρισης κινδύνων το οποίο θα τους επιτρέψει να το πράξουν.
Οι κατάντη επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να καταδείξουν σημαντική μετρήσιμη
βελτίωση στις προσπάθειές τους για ταυτοποίηση των εγκαταστάσεων εξευγενισμού
στην αλυσίδα εφοδιασμού τους. Η ταυτοποίηση των εγκαταστάσεων εξευγενισμού στην
αλυσίδα εφοδιασμού τους μπορεί να πραγματοποιείται από τις κατάντη επιχειρήσεις
μεμονωμένα ή στο πλαίσιο συνεργατικών συστημάτων του κλάδου:
α) Οι κατάντη επιχειρήσεις θα πρέπει να ταυτοποιούν τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού
προβαίνοντας σε εμπιστευτικές συζητήσεις με τους άμεσους προμηθευτές των
επιχειρήσεων, ενσωματώνοντας στις συμβάσεις με τους προμηθευτές απαιτήσεις
γνωστοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών και/ή χρησιμοποιώντας συστήματα
ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών.
β) Κατάντη επιχειρήσεις οι οποίες ενδέχεται να δυσκολεύονται (λόγω του μεγέθους τους
ή άλλων παραγόντων) να ταυτοποιήσουν τους φορείς ανάντη των άμεσων
προμηθευτών τους μπορούν να συνεργάζονται ενεργά με άλλες επιχειρήσεις του
κλάδου με τις οποίες έχουν κοινούς προμηθευτές (ή με κατάντη επιχειρήσεις με τις
οποίες διατηρούν επιχειρηματική σχέση) για την ταυτοποίηση των εγκαταστάσεων
εξευγενισμού που ανήκουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τους και την αξιολόγηση των
πρακτικών δέουσας επιμέλειας τις οποίες εφαρμόζουν. Μπορούν επίσης να
ταυτοποιούν, μέσω συστημάτων πιστοποίησης του κλάδου, τις εγκαταστάσεις
εξευγενισμού που πληρούν τις απαιτήσεις αυτών των κατευθυντήριων γραμμών,
προκειμένου να εφοδιάζονται από αυτές.
2. Εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού των οποίων έχουν εντοπιστεί
προειδοποιητικά σήματα - Οι κατάντη επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται τον
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κίνδυνο είτε i) συνεχίζοντας τις εμπορικές συναλλαγές με την εγκατάσταση εξευγενισμού
καθ’ όλη τη διάρκεια των μετρήσιμων προσπαθειών της εγκατάστασης εξευγενισμού για
μετριασμό των κινδύνων σύμφωνα με το παράρτημα II των κατευθυντήριων γραμμών,
είτε ii) διακόπτοντας προσωρινά το εμπόριο με την εγκατάσταση εξευγενισμού, ενώ η
εγκατάσταση εξευγενισμού καταβάλλει συνεχείς μετρήσιμες προσπάθειες μετριασμού
των κινδύνων, είτε iii) προβαίνοντας σε αποδέσμευση από μια εγκατάσταση
εξευγενισμού σε περιπτώσεις στις οποίες ο μετριασμός φαίνεται μη εφικτός ή η
εγκατάσταση εξευγενισμού δεν έχει ανταποκριθεί στους κινδύνους σύμφωνα με τη
στρατηγική διαχείρισης κινδύνων που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ:
α) Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την αποδέσμευσή
τους από μια εγκατάσταση εξευγενισμού (είτε απευθείας είτε μέσω υποπρομηθευτών)
εάν η εγκατάσταση εξευγενισμού δεν έχει προβεί σε άμεση αναστολή ή διακοπή της
συνεργασίας της με τους προμηθευτές της σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογοι
κίνδυνοι σοβαρών παραβιάσεων (βλέπε παραγράφους 1 και 2 του παραρτήματος ΙΙ)
ή παροχής άμεσης ή έμμεσης στήριξης σε μη κρατικές ένοπλες ομάδες (βλέπε
παραγράφους 3 και 4 του παραρτήματος ΙΙ).
β) Όταν οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού λαμβάνουν μέτρα μετριασμού των κινδύνων
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ
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ή όταν οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού δεν έχουν

ακόμη ολοκληρώσει την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων δέουσας επιμέλειας που
περιλαμβάνονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, οι κατάντη επιχειρήσεις θα
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού θα επιδείξουν σημαντική
και μετρήσιμη βελτίωση εντός διαστήματος έξι μηνών από την υιοθέτηση των σχεδίων
διαχείρισης κινδύνων. Κατά την κατάρτιση των οικείων σχεδίων διαχείρισης κινδύνων,
οι κατάντη επιχειρήσεις θα πρέπει:
i) Να ασκούν και/ή να αυξάνουν την πίεσή τους στις εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην
αλυσίδα των οποίων έχουν εντοπιστεί προειδοποιητικά σήματα και οι οποίες μπορεί
να είναι σε θέση να μετριάσουν τους κινδύνους συμβολής σε συγκρούσεις με τον
πλέον αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο. Οι κατάντη επιχειρήσεις μπορούν να
αυξήσουν την πίεση στις εγκαταστάσεις εξευγενισμού με την ενσωμάτωση
υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας στις συμβάσεις (κατά περίπτωση) ή μέσω
πρωτοβουλιών σε επίπεδο ενώσεων του κλάδου ή πολλαπλών ενδιαφερομένων,
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πρωτοβουλίες αυτές λαμβάνουν δεόντως υπόψη
τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τα
υφιστάμενα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα

103

.

ii) Να εστιάζουν τις προσπάθειές τους στη βελτίωση των επιδόσεων δέουσας
102 Βλέπε παραγράφους 10 και 14 του παραρτήματος ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών
σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την παροχή άμεσης ή
έμμεσης στήριξης σε κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας, τη δωροδοκία και την
παροχή ψευδών δηλώσεων σχετικά με την προέλευση των ορυκτών, τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταβολή φόρων, τελών και
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε κυβερνήσεις.
103 Κεφάλαιο ΙΙ (Β) (2) των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές
επιχειρήσεις (2011).
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επιμέλειας των εγκαταστάσεων εξευγενισμού μέσω του προσανατολισμού στην
αξία ή της κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Οι κατάντη επιχειρήσεις θα
πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τις οικείες και τις ανάντη οργανώσεις του κλάδου να
αναπτύξουν και να υλοποιήσουν ενότητες κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων
στον τομέα της δέουσας επιμέλειας, σε συνεργασία με σχετικούς διεθνείς
οργανισμούς, ΜΚΟ, ενδιαφερόμενους φορείς και άλλους ειδικούς.
iii) Να διαβουλεύονται με τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού και άλλους κοινούς
προμηθευτές ώστε να συμφωνούν έναν μετρήσιμο μετριασμό των κινδύνων στο
πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων. Ο μετρήσιμος μετριασμός των κινδύνων
θα πρέπει να προσαρμόζεται στους συγκεκριμένους προμηθευτές της επιχείρησης
και στο εκάστοτε πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, να αναφέρει σαφείς στόχους
για τις επιδόσεις εντός έξι μηνών από την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων
και να περιλαμβάνει ποιοτικούς και/ή ποσοτικούς δείκτες για τη μέτρηση της
βελτίωσης.

Δ. Εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων, εποπτεία και
παρακολούθηση των επιδόσεων των προσπαθειών μετριασμού
των κινδύνων, υποβολή αναφοράς σε καθορισμένη ανώτερη
διοικητική μονάδα και εξέταση του αν χρειάζεται να ανασταλεί ή
να διακοπεί η συνεργασία με κάποια εγκατάσταση εξευγενισμού
έπειτα από αποτυχημένες προσπάθειες μετριασμού των
κινδύνων (σύμφωνα με τις παραγράφους 10 και 14 του
παραρτήματος ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών) ή να ληφθούν
διορθωτικά μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων δέουσας
επιμέλειας που διατυπώνονται στις παρούσες κατευθυντήριες
γραμμές48.
Ε. Διεξαγωγή πρόσθετων αξιολογήσεων δεδομένων και κινδύνων
για τους κινδύνους που απαιτούν μετριασμό, ή κατόπιν
μεταβολής των συνθηκών49. Η άσκηση δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα
εφοδιασμού αποτελεί μια δυναμική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας απαιτείται
συνεχής παρακολούθηση των κινδύνων. Έπειτα από την εφαρμογή στρατηγικής για τον
μετριασμό των κινδύνων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνουν το βήμα 2 για
τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων. Επιπλέον, κάθε
μεταβολή στην αλυσίδα εφοδιασμού της επιχείρησης μπορεί να απαιτεί την επανάληψη
ορισμένων βημάτων για την πρόληψη ή τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων.
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104 Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναστέλλουν ή να διακόπτουν τη συνεργασία τους με την
εγκατάσταση εξευγενισμού (απευθείας ή μέσω υποπρομηθευτών) για διάστημα
τουλάχιστον τριών μηνών εάν εντός έξι μηνών από την υιοθέτηση του σχεδίου
διαχείρισης κινδύνων δεν έχει σημειωθεί σημαντική μετρήσιμη βελτίωση όσον αφορά i)
την πρόληψη ή τον μετριασμό του εντοπισθέντος κινδύνου σύμφωνα με τις
παραγράφους 10 και 14 του παραρτήματος ΙΙ, ή ii) τη λήψη διορθωτικών μέτρων για την
εφαρμογή των συστάσεων δέουσας επιμέλειας που διατυπώνονται στις παρούσες
κατευθυντήριες γραμμές.
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ΒΗΜΑ 4: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΧΟΣ: Η διενέργεια ανεξάρτητου ελέγχου από τρίτο μέρος των πρακτικών δέουσας
επιμέλειας της εγκατάστασης εξευγενισμού προκειμένου να διασφαλίζεται η υπεύθυνη
διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού χρυσού από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού
κινδύνου και η συμβολή στη βελτίωση των πρακτικών δέουσας επιμέλειας της
εγκατάστασης

εξευγενισμού

και

των

ανάντη

επιχειρήσεων,

μεταξύ

άλλων

μέσω

οποιουδήποτε θεσμοθετημένου μηχανισμού ή προγράμματος του κλάδου.
Σκοπός των συστάσεων που διατυπώνονται σε αυτή την ενότητα δεν είναι να
χρησιμοποιηθούν ως πρότυπο ελέγχου αλλά να παρουσιάσουν ορισμένες βασικές αρχές,
το πεδίο εφαρμογής, κριτήρια και άλλες βασικές πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη από τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο προγραμμάτων του κλάδου ή οποιουδήποτε
θεσμοθετημένου μηχανισμού κατά την ανάθεση σε ανεξάρτητο τρίτο μέρος της διεξαγωγής
ελέγχου που αφορά ειδικά την αλυσίδα εφοδιασμού και τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας
της εγκατάστασης εξευγενισμού, μέσω νέων ή προϋπαρχόντων συστημάτων ελέγχου. Οι
ελεγκτές μπορούν να βασίζονται σε συμπεράσματα ελέγχων που έχουν διεξαχθεί για
άλλους σκοπούς από άλλα ανεξάρτητα τρίτα μέρη σε διάφορα σημεία της ανάντη αλυσίδας
εφοδιασμού (π.χ. έλεγχοι σχετικά με τη γνώση της ταυτότητας του αντισυμβαλλομένου ή
έλεγχοι μεταφορέων χρυσού), στο μέτρο που οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν τις πτυχές που
περιγράφονται κατωτέρω και συμμορφώνονται με διεθνώς αναγνωρισμένα ελεγκτικά
50

πρότυπα για τη διασφάλιση των συστημάτων διαχείρισης .

Α. Προγραμματισμός ελέγχου από ανεξάρτητο τρίτο μέρος για την
επαλήθευση της εφαρμογής των πρακτικών δέουσας επιμέλειας
της εγκατάστασης εξευγενισμού προκειμένου να διασφαλίζεται η
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού χρυσού από
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. Το πεδίο εφαρμογής, τα
51

κριτήρια και οι αρχές και οι δραστηριότητες του ελέγχου θα πρέπει να είναι οι εξής :
1. Το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου: Στο πεδίο εφαρμογής του ελέγχου θα πρέπει να
περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες, οι διαδικασίες και τα συστήματα που
χρησιμοποιούνται από την εγκατάσταση εξευγενισμού για την άσκηση δέουσας

105 Μια μεταβολή των συνθηκών θα πρέπει να καθορίζεται με γνώμονα τους κινδύνους
μέσω συνεχούς παρακολούθησης της τεκμηρίωσης της αλυσίδας επιτήρησης των
επιχειρήσεων και του πλαισίου των περιοχών συγκρούσεων από τις οποίες
προέρχονται και μεταφέρονται τα ορυκτά. Αυτή η μεταβολή των συνθηκών μπορεί να
αφορά μια αλλαγή προμηθευτή ή φορέα στην αλυσίδα επιτήρησης, τόπου προέλευσης,
οδών μεταφοράς ή σημείου εξαγωγής. Μπορεί επίσης να αφορά παράγοντες εντός του
συγκεκριμένου πλαισίου, όπως μια αύξηση των συγκρούσεων σε συγκεκριμένες
περιοχές, μεταβολές στο στρατιωτικό προσωπικό που εποπτεύει μια περιοχή και
αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή στον έλεγχο του ορυχείου προέλευσης.
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επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού
κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σχετικές πολιτικές και
διαδικασίες, οι έλεγχοι που ασκούνται από την εγκατάσταση εξευγενισμού στην αλυσίδα
εφοδιασμού χρυσού, οι επικοινωνίες με φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού χρυσού, οι
πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε κατάντη επιχειρήσεις σχετικά με τους
προμηθευτές, οι πληροφορίες σχετικά με την αλυσίδα επιτήρησης και άλλες
πληροφορίες σχετικά με την ανιχνευσιμότητα, αξιολογήσεις κινδύνου που έχουν
διενεργηθεί από την εγκατάσταση εξευγενισμού, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας
έρευνας, και οι στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων της εγκατάστασης εξευγενισμού.
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2. Τα κριτήρια του ελέγχου: Στο πλαίσιο του ελέγχου θα πρέπει να εξακριβώνεται η
συμμόρφωση της εφαρμογής των πρακτικών δέουσας επιμέλειας της εγκατάστασης
εξευγενισμού προς ένα ελεγκτικό πρότυπο που βασίζεται στις παρούσες κατευθυντήριες
γραμμές.
3. Οι αρχές του ελέγχου:
α) Ανεξαρτησία: Για τη διαφύλαξη της ουδετερότητας και της αμεροληψίας των ελέγχων,
ο ελεγκτικός οργανισμός και όλα τα μέλη της ομάδας ελέγχου («ελεγκτές») πρέπει να
είναι ανεξάρτητα από την εγκατάσταση εξευγενισμού, καθώς και από τις θυγατρικές
της, κατόχους αδειών, αναδόχους, προμηθευτές και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στο
πλαίσιο του κοινού ελέγχου. Αυτό σημαίνει, ειδικότερα, ότι για τους ελεγκτές δεν
πρέπει να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την επιχείρηση που υποβάλλεται σε
έλεγχο, δηλαδή δεν πρέπει να έχουν επιχειρηματικές ή οικονομικές σχέσεις με την
επιχείρηση που υποβάλλεται σε έλεγχο (με τη μορφή συμμετοχών στο κεφάλαιο,
δανείων ή τίτλων), ούτε να έχουν παράσχει υπηρεσίες στην εν λόγω επιχείρηση όσον
αφορά τον σχεδιασμό, την κατάρτιση ή την εφαρμογή των πρακτικών δέουσας
επιμέλειας της εγκατάστασης εξευγενισμού και/ή των αντίστοιχων πρακτικών των
φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού που αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου, για
περίοδο 24 μηνών πριν από τον έλεγχο.
β) Επάρκεια: Οι ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις
ειδικές ικανότητες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του ελέγχου από τρίτο μέρος.
Κατά την κατάρτιση νέων ή την αναθεώρηση ήδη υφιστάμενων ελεγκτικών προτύπων,
οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβουλεύονται διεθνώς αναγνωρισμένα ελεγκτικά
πρότυπα
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για λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με τις ικανότητες των ελεγκτών. Στα

προσωπικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται ενδεικτικά η ακεραιότητα,
η αντικειμενικότητα, η εμπιστευτικότητα, το ανοιχτό μυαλό και ο επαγγελματισμός.
106 Παραδείγματα διεθνώς αναγνωρισμένων ελεγκτικών προτύπων αποτελούν ενδεικτικά
τα ISO19011, SA8000, ISAE 3000 και SSEA100.
107 Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβουλεύονται το διεθνές πρότυπο ISO 19011: 2002
(«ISO 19011») στο οποίο παρατίθενται λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με τα
προγράμματα ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών, των διαδικασιών, της
τήρησης αρχείων, της παρακολούθησης και της εξέτασης στο πλαίσιο των
προγραμμάτων), καθώς και επισκόπηση των δραστηριοτήτων ελέγχου βήμα προς
βήμα.
108 Παραδείγματα διεθνώς αναγνωρισμένων ελεγκτικών προτύπων αποτελούν ενδεικτικά
τα ISO19011, SA8000, ISAE 3000 και SSEA100.
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Όσον αφορά τις ειδικές ικανότητες, οι ελεγκτές θα πρέπει να διαθέτουν, μεταξύ άλλων,
γνώσεις ως προς τα εξής:
i) τις αρχές, τις διαδικασίες και τις τεχνικές ελέγχου
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·

ii) τις αρχές, τις διαδικασίες και τις τεχνικές δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα
εφοδιασμού·
iii)τις πρακτικές προμήθειας χρυσού και τις αλυσίδες εφοδιασμού χρυσού·
iv) το κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο των περιοχών συγκρούσεων από τις
οποίες προέρχεται ή μεταφέρεται ο χρυσός, συμπεριλαμβανομένων σχετικών
γλωσσικών ικανοτήτων και κατάλληλης πολιτισμικής ευαισθησίας για τη διενέργεια
ελέγχων·
v) τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και το συμπλήρωμα για τον χρυσό,
συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου πολιτικής για την αλυσίδα εφοδιασμού
ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (παράρτημα ΙΙ).
γ) Λογοδοσία: πρόγραμμα του κλάδου ή θεσμοθετημένος μηχανισμός θα πρέπει να
ελέγχει και να παρακολουθεί περιοδικά –με βάση τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής
και τα κριτήρια του ελέγχου– την ικανότητα των ελεγκτών να διενεργούν τον έλεγχο
σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου, με γνώμονα αρχεία του προγράμματος
ελέγχου.
4. Οι δραστηριότητες του ελέγχου:
α) Προετοιμασία του ελέγχου: Οι στόχοι, το πεδίο εφαρμογής, η γλώσσα και τα κριτήρια
του ελέγχου θα πρέπει να κοινοποιούνται με σαφήνεια στους ελεγκτές και τυχόν
ασάφειες θα πρέπει να διευκρινίζονται μεταξύ της επιχείρησης που υποβάλλεται σε
έλεγχο και των ελεγκτών πριν από την έναρξη του ελέγχου
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. Οι ελεγκτές θα πρέπει

να καθορίζουν τη σκοπιμότητα του ελέγχου με βάση τον διαθέσιμο χρόνο, τους
πόρους, τις πληροφορίες και τη συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών

111

.

β) Επιτόπιες έρευνες: Πριν ξεκινήσουν τις επιτόπιες έρευνες, οι ελεγκτές θα πρέπει να
καταρτίζουν σχέδιο ελέγχου
να

συλλέγουν

112

περαιτέρω

και όλα τα έγγραφα εργασίας
στοιχεία

και

να
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. Οι ελεγκτές θα πρέπει

επαληθεύουν

τις

πληροφορίες

πραγματοποιώντας σχετικές συνεντεύξεις (συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων με
τη διοίκηση καθώς και τις ομάδες αξιολόγησης), διατυπώνοντας παρατηρήσεις και
εξετάζοντας έγγραφα (βλέπε κατωτέρω). Στις επιτόπιες έρευνες θα πρέπει να
περιλαμβάνονται:
i) Οι εγκαταστάσεις της εγκατάστασης εξευγενισμού και οι τόποι όπου η εγκατάσταση
εξευγενισμού ασκεί δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των

109 Οι επιχειρήσεις μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να βασιστούν σε πιστοποιήσεις
των υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης και σε υλοποιηθέντα προγράμματα
κατάρτισης ελεγκτών, όπως το ISO9001 ή το SA8000.
110 Βλέπε κεφάλαιο 6.2 του προτύπου ISO 19011.
111 Ό.π.
112 Βλέπε άρθρο 6.4.1. του προτύπου ISO 19011.
113 Βλέπε άρθρο 6.4.3. του προτύπου ISO 19011.
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αλυσίδων εφοδιασμού χρυσού από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.
ii) Δείγμα των προμηθευτών της εγκατάστασης εξευγενισμού (συμπεριλαμβανομένων
των παραγωγών χρυσού, των τοπικών εξαγωγέων, των διεθνών εμπόρων χρυσού
και των ανακυκλωτών) κατά τα απαιτούμενα από το ελεγκτικό πρότυπο.
iii)Διαβουλεύσεις με την ομάδα ή τις ομάδες αξιολόγησης, οι οποίες μπορούν να
πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, για την εξέταση των κανόνων και των
μεθόδων

συλλογής

επαληθεύσιμων,

αξιόπιστων

και

επικαιροποιημένων

πληροφοριών.
iv) Διαβουλεύσεις με τις οικείες τοπικές και κεντρικές κυβερνητικές αρχές και,
εφόσον υπάρχουν, με ομάδες εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, ειρηνευτικές αποστολές
του ΟΗΕ και την τοπική κοινωνία των πολιτών, κατά την κρίση του ελεγκτή ανάλογα
με τις συνθήκες και τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί στην αλυσίδα εφοδιασμού
χρυσού.
γ) Εξέταση εγγράφων: Δείγματα όλων των εγγράφων που υποβάλλονται στο πλαίσιο
των πρακτικών δέουσας επιμέλειας της εγκατάστασης εξευγενισμού όσον αφορά την
αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού από περιοχές συγκρούσεων θα πρέπει να εξετάζονται
προκειμένου

να

«εξακριβώνεται

η

τεκμηριώνεται, με τα κριτήρια ελέγχου»

συμμόρφωση

του

συστήματος,

όπως
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. Στα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνονται,

ενδεικτικά, έγγραφα σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους της αλυσίδας επιτήρησης
(δείγμα

εγγράφων

γνωστοποιήσεις

και

της

αλυσίδας

συμβατικές

επιτήρησης,
διατάξεις

με

αρχεία
τους

πληρωμών),

σχετικές

προμηθευτές,

έγγραφα

πληροφοριών που έχουν κοινοποιηθεί σε ανάντη επιχειρήσεις, αποδεικτικά στοιχεία
που έχουν προκύψει από αξιολογήσεις κινδύνων για την εγκατάσταση εξευγενισμού
(συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων σχετικά με τους επιχειρηματικούς
εταίρους και τους προμηθευτές, συνεντεύξεων και επιτόπιων αξιολογήσεων), και όλα
τα έγγραφα σχετικά με τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων (π.χ. συμφωνίες με τους
προμηθευτές σχετικά με τους δείκτες βελτίωσης). Τα έγγραφα θα πρέπει να
υποβάλλονται σε τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχων από τους ελεγκτές κατά τη
διάρκεια της επιτόπιας έρευνας. Στο δείγμα που επιλέγεται θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη οι κίνδυνοι που συνδέονται με τους προμηθευτές και/ή τις αλυσίδες
εφοδιασμού χρυσού, οι περίοδοι αιχμής και μη αιχμής εντός του έτους, και οι
ποσότητες των υλικών που λαμβάνονται από κάθε προμηθευτή. Στα έγγραφα που
ελέγχονται θα πρέπει να περιλαμβάνονται δείγματα από κάθε προμηθευτή και ο
αριθμός τους θα πρέπει να αυξάνεται ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται
με επιχειρηματικούς εταίρους, προμηθευτές ή χώρες προέλευσης του χρυσού. Το
μέγεθος των δειγμάτων θα πρέπει να αυξάνεται αν ο ελεγκτής εντοπίσει ανησυχητικά
στοιχεία που συνδέονται με τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει η
εγκατάσταση εξευγενισμού.
δ) Πορίσματα του ελέγχου: Οι ελεγκτές θα πρέπει να καταλήγουν σε πορίσματα βάσει

114 Βλέπε κεφάλαιο 6.3. του προτύπου ISO 19011.
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των οποίων εξακριβώνεται, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η
συμμόρφωση των πρακτικών δέουσας επιμέλειας, που εφαρμόζονται από την
εγκατάσταση εξευγενισμού για μια υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού
χρυσού από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, προς το πρότυπο ελέγχου
που συνάδει με τις συστάσεις της παρούσας ενότητας των κατευθυντήριων γραμμών.
Οι ελεγκτές θα πρέπει να διατυπώνουν συστάσεις στην έκθεση ελέγχου για τη
βελτίωση των πρακτικών δέουσας επιμέλειας της εγκατάστασης εξευγενισμού. Οι
ελεγκτές θα πρέπει επίσης να καταρτίζουν συνοπτική έκθεση ελέγχου προς
δημοσίευση σύμφωνα με το βήμα 5.

Β. Διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής, τα
κριτήρια, τις αρχές και τις δραστηριότητες του ελέγχου που
ορίζονται ανωτέρω. Όλοι οι φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού θα πρέπει να
συνεργάζονται ώστε να διασφαλίζεται ότι ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με το πεδίο
εφαρμογής, τα κριτήρια, τις αρχές και τις δραστηριότητες που παρατίθενται ανωτέρω.
Συνιστάται να καταφεύγουν σε προγράμματα του κλάδου ή θεσμοθετημένους
μηχανισμούς για την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
1. κατάρτιση ελεγκτικών προτύπων σύμφωνα με τις συστάσεις που διατυπώνονται στις
παρούσες κατευθυντήριες γραμμές·
2. πιστοποίηση των ελεγκτών·
3. εποπτεία του προγράμματος ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης περιοδικής εξέτασης και
παρακολούθησης της ικανότητας των ελεγκτών να διενεργήσουν τον έλεγχο σύμφωνα με
το πρόγραμμα ελέγχου·
4. δημοσίευση περιληπτικών εκθέσεων ελέγχου των εγκαταστάσεων εξευγενισμού,
λαμβανομένου δεόντως υπόψη του επιχειρηματικού απορρήτου και άλλων ζητημάτων
σχετικών με τον ανταγωνισμό ή την ασφάλεια. Σε μια συνοπτική έκθεση ελέγχου θα
πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:
a) τα στοιχεία της εγκατάστασης εξευγενισμού, η ημερομηνία του ελέγχου και η
περίοδος ελέγχου·
b) οι δραστηριότητες και η μεθοδολογία του ελέγχου, όπως ορίζονται στο βήμα 4(Α)(4)·
c) τα πορίσματα του ελέγχου, όπως ορίζονται στο βήμα 4(Α)(4), για κάθε βήμα αυτών
των κατευθυντήριων γραμμών.
5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - Για όλες τις ανάντη επιχειρήσεις
a) Παραχώρηση πρόσβασης σε εγκαταστάσεις της επιχείρησης και στα σχετικά έγγραφα
και αρχεία που αφορούν τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζονται στην
αλυσίδα εφοδιασμού, σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
b) Διευκόλυνση των επαφών και της υλικοτεχνικής υποστήριξης με τους μεταφορείς και
τους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί από την ομάδα ελέγχου, καθώς και κάθε
διαβούλευσης με ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν προσδιοριστεί από τον ελεγκτή.
c) Εάν απαιτούνται επιτόπιες επισκέψεις στους προμηθευτές, διευκόλυνση των επαφών
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και της υλικοτεχνικής υποστήριξης.
6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - Για όλες τις κατάντη επιχειρήσεις
α) Συνιστάται στις κατάντη επιχειρήσεις να συμμετέχουν και να στηρίζουν τον έλεγχο των
πρακτικών δέουσας επιμέλειας της εγκατάστασης εξευγενισμού από ανεξάρτητο τρίτο
μέρος, και ενθαρρύνονται να το πράττουν μέσω προγραμμάτων του κλάδου για την
αύξηση της αποτελεσματικότητας κατά την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων
γραμμών. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται ο καθορισμός ελεγκτικών
προτύπων σύμφωνων με τις συστάσεις που διατυπώνονται στις παρούσες
κατευθυντήριες

γραμμές.

Οι

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις

ενθαρρύνονται

να

συμμετέχουν ή να δημιουργούν εταιρικές σχέσεις με τις εν λόγω οργανώσεις του
κλάδου.
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ΒΗΜΑ 5: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΟΧΟΣ: Η δημοσίευση έκθεσης σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων
και υψηλού κινδύνου με σκοπό την οικοδόμηση εμπιστοσύνης του κοινού στα μέτρα που
λαμβάνουν οι επιχειρήσεις.

Α. Δημοσίευση ετήσιας έκθεσης ή ενσωμάτωση σε ετήσιες εκθέσεις
σχετικά με τη βιωσιμότητα ή την εταιρική ευθύνη πρόσθετων
πληροφοριών για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού χρυσού από
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, λαμβανομένου
δεόντως υπόψη του επιχειρηματικού απορρήτου και άλλων
ζητημάτων σχετικών με τον ανταγωνισμό ή την ασφάλεια115.
A.1. Για όλες τις ανάντη επιχειρήσεις
1. Συστήματα διαχείρισης της επιχείρησης: Αναφορά των ενεργειών που έχουν αναληφθεί
για την εφαρμογή του βήματος 1. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
παρουσιάζουν την πολιτική δέουσας επιμέλειας της επιχείρησης όσον αφορά την
αλυσίδα εφοδιασμού· να παρέχουν διευκρινίσεις σχετικά με τη δομή διαχείρισης που
είναι υπεύθυνη για την άσκηση του καθήκοντος δέουσας επιμέλειας της επιχείρησης και
να υποδεικνύουν τον άμεσα υπεύθυνο εντός της επιχείρησης· να περιγράφουν τα
εσωτερικά συστήματα διαφάνειας, συλλογής πληροφοριών και/ή ελέγχου της αλυσίδας
εφοδιασμού χρυσού από το βήμα 1(Γ) έως το βήμα 3(Β) και να εξηγούν τον τρόπο
λειτουργίας τους και τον τρόπο με τον οποίο έχουν ενισχύσει τις προσπάθειες δέουσας
επιμέλειας της επιχείρησης εντός της καλυπτόμενης περιόδου αναφοράς· να
περιγράφουν τη βάση δεδομένων και το σύστημα τήρησης αρχείων της επιχείρησης και
να επεξηγούν τις μεθόδους ταυτοποίησης όλων των προμηθευτών μέχρι και το ορυχείο
προέλευσης, καθώς και τις μεθόδους ανταλλαγής των πληροφοριών σχετικά με τη
δέουσα επιμέλεια σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού· να δημοσιοποιούν τις

115 Ως επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα ζητήματα σχετικά με τον ανταγωνισμό ή την
ασφάλεια νοούνται με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής μεταγενέστερης ερμηνείας: οι
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές· η ταυτότητα του προμηθευτή και οι σχέσεις με αυτόν
(ωστόσο, η ταυτότητα της εγκατάστασης εξευγενισμού και του τοπικού εξαγωγέα που
βρίσκονται σε τοποθεσίες για τις οποίες υπάρχουν προειδοποιητικά σήματα θα πρέπει
πάντα να γνωστοποιείται, με εξαίρεση περιπτώσεις αποδέσμευσης)· οι οδοί
μεταφοράς· και η ταυτότητα των πηγών πληροφοριών και των καταγγελλόντων
ατασθαλίες που βρίσκονται σε περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, σε
περίπτωση που η αποκάλυψη της ταυτότητας αυτών των πηγών θα έθετε σε κίνδυνο
την ασφάλειά τους. Όλες οι πληροφορίες θα γνωστοποιούνται σε κάθε θεσμοθετημένο
μηχανισμό, σε περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο, στον οποίο έχει ανατεθεί η εντολή
να συλλέγει και να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με ορυκτά από περιοχές
συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου:
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πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιούνται σε κυβερνήσεις
σύμφωνα με τα κριτήρια και τις αρχές της ΕΙΤΙ (κατά περίπτωση).
2. Αξιολόγηση από την επιχείρηση των κινδύνων για την αλυσίδα εφοδιασμού: Αναφορά
των ενεργειών που έχουν αναληφθεί για την εφαρμογή του βήματος 2. Στο πλαίσιο αυτό,
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση εντόπισε
προειδοποιητικά σήματα στις δραστηριότητες ή στην αλυσίδα εφοδιασμού της,
συμπεριλαμβανομένων των επαληθεύσεων των δηλώσεων των προμηθευτών ανάλογα
με τον κίνδυνο· να περιγράφουν τα προειδοποιητικά σήματα που έχουν εντοπιστεί στην
αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού· να περιγράφουν τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί
για τη χαρτογράφηση των πραγματικών συνθηκών αυτών των δραστηριοτήτων και των
αλυσίδων εφοδιασμού στις οποίες έχουν εντοπιστεί προειδοποιητικά σημάδια· να
περιγράφουν τη μεθοδολογία και τις πρακτικές που εφάρμοσε η ομάδα αξιολόγησης και
τις πληροφορίες που προέκυψαν, μεταξύ άλλων και αν και με ποιον τρόπο
συνεργάστηκε η επιχείρηση με άλλες ανάντη επιχειρήσεις και με ποιον τρόπο
διασφάλισε η επιχείρηση ότι όλες οι εργασίες που διεξάγονται από κοινού λαμβάνουν
δεόντως υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις της εκάστοτε επιχείρησης· να δημοσιοποιούν
τους πραγματικούς ή δυνητικούς κινδύνους που εντοπίστηκαν. Για λόγους σαφήνειας, οι
επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να αναφέρουν κινδύνους που έχουν εντοπιστεί σχετικά με
δυνητικούς προμηθευτές με τους οποίους δεν έχουν πραγματοποιήσει κάποια
συναλλαγή.
3. Διαχείριση κινδύνων: Αναφορά των ενεργειών που έχουν αναληφθεί για την εφαρμογή
του βήματος 3. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο
με τον οποίο τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου της επιχείρησης, όπως η αλυσίδα
επιτήρησης ή τα συστήματα ανιχνευσιμότητας, έχουν ενισχυθεί για τη συλλογή και την
τήρηση αξιόπιστων επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με αλυσίδες εφοδιασμού
χρυσού στις οποίες έχουν εντοπιστεί προειδοποιητικά σήματα· να περιγράφουν τα μέτρα
που έχουν ληφθεί για τη διαχείριση των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης περίληψης
σχετικά με τη στρατηγική μετριασμού των κινδύνων που περιλαμβάνεται στο σχέδιο
διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την ενδεχόμενη παροχή κατάρτισης για την ενίσχυση
των ικανοτήτων και τη συμμετοχή των επηρεαζόμενων ενδιαφερόμενων μερών· να
γνωστοποιούν τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την επιχείρηση για την εποπτεία
και την παρακολούθηση των επιδόσεων όσον αφορά τον μετριασμό των κινδύνων και
όλες τις περιπτώσεις και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης έπειτα από διάστημα 6
μηνών προκειμένου να αξιολογείται κατά πόσον επιτεύχθηκε σημαντική και μετρήσιμη
βελτίωση· να γνωστοποιούν τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες η επιχείρηση
αποφάσισε να αποδεσμευτεί από προμηθευτές και/ή αλυσίδες εφοδιασμού σύμφωνα με
το παράρτημα ΙΙ, χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητα αυτών των προμηθευτών, εκτός
εάν η επιχείρηση το θεωρεί αποδεκτό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στόχος των
επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι η αναφορά όλων των περιπτώσεων αποδέσμευσης
στους αρμόδιους διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς διερεύνησης και/ή στις αρχές
επιβολής του νόμου, λαμβανομένων υπόψη των πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων της
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αναφοράς αυτής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

A.2. Για τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού: Πέραν των ανωτέρω, οι

εγκαταστάσεις εξευγενισμού θα πρέπει επίσης:
1. Έλεγχοι: να δημοσιεύουν περιληπτικές εκθέσεις ελέγχου των εγκαταστάσεων
εξευγενισμού, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του επιχειρηματικού απορρήτου και άλλων
ζητημάτων σχετικών με τον ανταγωνισμό ή την ασφάλεια. Στη συνοπτική έκθεση ελέγχου
θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:
α) τα στοιχεία της εγκατάστασης εξευγενισμού και η ημερομηνία του ελέγχου·
β) οι δραστηριότητες και η μεθοδολογία του ελέγχου, όπως ορίζονται στο βήμα 4(A)(4),
εφόσον οι λεπτομέρειες αυτές δεν έχουν δημοσιευτεί στο πλαίσιο προγράμματος του
κλάδου ή θεσμοθετημένου μηχανισμού σε συμμόρφωση με τις παρούσες
κατευθυντήριες γραμμές και όπως ορίζεται στο βήμα 4(Β)(2)·
γ) τα πορίσματα του ελέγχου, όπως ορίζονται στο βήμα 4(Α)(4), για κάθε βήμα αυτών
των κατευθυντήριων γραμμών.

A.3. Για όλες τις κατάντη επιχειρήσεις
1. Συστήματα διαχείρισης της επιχείρησης: Αναφορά των ενεργειών που έχουν αναληφθεί
για την εφαρμογή του βήματος 1. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
παρουσιάζουν την πολιτική δέουσας επιμέλειας της επιχείρησης όσον αφορά την
αλυσίδα εφοδιασμού· να παρέχουν διευκρινίσεις σχετικά με τη δομή διαχείρισης που
είναι υπεύθυνη για την άσκηση του καθήκοντος δέουσας επιμέλειας της επιχείρησης και
να υποδεικνύουν τον άμεσα υπεύθυνο εντός της επιχείρησης· να περιγράφουν τα
συστήματα ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασμού χρυσού που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από
την επιχείρηση, επεξηγώντας τον τρόπο λειτουργίας τους και τον τρόπο με τον οποίο
έχουν ενισχύσει τις προσπάθειες δέουσας επιμέλειας της επιχείρησης εντός της
καλυπτόμενης περιόδου αναφοράς· να περιγράφουν τη βάση δεδομένων της
επιχείρησης και το σύστημα τήρησης αρχείων.
2. Αξιολόγηση κινδύνων: Αναφορά των ενεργειών που έχουν αναληφθεί για την εφαρμογή
του βήματος 2. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να περιγράφουν τις
ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί για την ταυτοποίηση των εγκαταστάσεων
εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού τους· να περιγράφουν την αξιολόγηση των
οικείων πρακτικών δέουσας επιμέλειας· να εξηγούν τη μεθοδολογία που εφαρμόζουν
κατά την αξιολόγηση κινδύνων για την αλυσίδα εφοδιασμού· να δημοσιοποιούν τους
πραγματικούς ή δυνητικούς κινδύνους που εντοπίστηκαν.
3. Διαχείριση κινδύνων: Αναφορά των ενεργειών που έχουν αναληφθεί για την εφαρμογή
του βήματος 3

116

. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να περιγράφουν τα μέτρα

116 να δημοσιεύουν πρόσθετες εκθέσεις ελέγχου ή περιλήψεις, εφόσον υπάρχουν και
εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τις πρακτικές δέουσας
επιμέλειας της ανάντη επιχείρησης, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του επιχειρηματικού
απορρήτου και άλλων ζητημάτων σχετικών με τον ανταγωνισμό ή την ασφάλεια.
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που έχουν ληφθεί για τη διαχείριση των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης περιληπτικής
έκθεσης σχετικά με τη στρατηγική μετριασμού των κινδύνων που περιλαμβάνεται στο
σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την ενδεχόμενη κατάρτιση για την ενίσχυση των
ικανοτήτων και τη συμμετοχή των επηρεαζόμενων ενδιαφερόμενων μερών· να
γνωστοποιούν τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την επιχείρηση για την εποπτεία
και την παρακολούθηση των επιδόσεων όσον αφορά τον μετριασμό των κινδύνων και
όλες τις περιπτώσεις και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης έπειτα από διάστημα 6
μηνών προκειμένου να αξιολογείται κατά πόσον επιτεύχθηκε σημαντική και μετρήσιμη
βελτίωση·
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Προτεινόμενα μέτρα για τη δημιουργία οικονομικών
ευκαιριών και ευκαιριών ανάπτυξης για ασκούντες
εξορυκτικές δραστηριότητες σε βιοτεχνική και μικρή
κλίμακα
Σε περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, οι ασκούντες εξορυκτικές
δραστηριότητες σε βιοτεχνική και μικρή κλίμακα είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αρνητικές
επιπτώσεις και σοβαρές παραβιάσεις που συνδέονται με την εξόρυξη, τη μεταφορά, το
εμπόριο, την επεξεργασία και την εξαγωγή χρυσού. Ο ευάλωτος χαρακτήρας των
ασκούντων εξορυκτικές δραστηριότητες σε βιοτεχνική και μικρή κλίμακα αυξάνεται όταν οι
εξορυκτικές δραστηριότητες σε βιοτεχνική και μικρή κλίμακα ασκούνται απουσία
κανονιστικού περιβάλλοντος το οποίο να ευνοεί μια υπεύθυνη παραγωγή χρυσού, η οποία
δεν συμβάλλει σε συγκρούσεις, καθώς και το νόμιμο εμπόριο χρυσού.
Σκοπός του παρόντος προσαρτήματος είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου
περιθωριοποίησης του βιοτεχνικού και μικρής κλίμακας εξορυκτικού τομέα, ιδιαίτερα των
θυμάτων εκβίασης, με παράλληλη προώθηση αλυσίδων εφοδιασμού χρυσού που δεν
συμβάλλουν στις συγκρούσεις, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία οικονομικών
ευκαιριών και ευκαιριών ανάπτυξης για τους ασκούντες εξορυκτικές δραστηριότητες σε
βιοτεχνική και μικρή κλίμακα. Στο παρόν προσάρτημα προτείνονται μέτρα για τη δημιουργία
ασφαλών, διαφανών και επαληθεύσιμων αλυσίδων εφοδιασμού χρυσού από το ορυχείο
μέχρι την αγορά και τη διευκόλυνση της άσκησης δέουσας επιμέλειας για την επίτευξη των
στόχων αυτών στον τομέα του νόμιμου χρυσού ΒΜΚΕ, μεταξύ άλλων με την καταβολή
προσπαθειών τυποποίησης και νομιμοποίησης.
Οι κυβερνήσεις, οι διεθνείς οργανισμοί, οι χορηγοί, οι επιχειρήσεις στην αλυσίδα
εφοδιασμού και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να εξετάσουν το
ενδεχόμενο να αναζητήσουν συνεργατικούς τρόπους αξιοποίησης των προτεινόμενων
αυτών επιλογών ή άλλων συμπληρωματικών προσεγγίσεων τις οποίες κρίνουν
ενδεδειγμένες σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και πολιτικές.
1. Αξιολόγηση των εγκαταστάσεων ορυχείων σύμφωνα με τα πρότυπα που παρατίθενται
61

στο παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια :
α) σύσταση, συμμετοχή και στήριξη τοπικών πολυμερών επιτροπών οι οποίες
απαρτίζονται από εστιακά σημεία από την κοινωνία των πολιτών, τη βιομηχανία και
την τοπική και κεντρική κυβέρνηση, για την εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης
62

των εγκαταστάσεων ορυχείων :
i)

122

ανάπτυξη σαφών παραμέτρων για την αξιολόγηση των εγκαταστάσεων
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ορυχείων, των οδών μεταφοράς και των σημείων εμπορίου του χρυσού, σύμφωνα
με τα πρότυπα που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών
63

του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, και δημοσίευση αυτών των παραμέτρων ·
ii) συγκρότηση ομάδων από τις πολυμερείς επιτροπές για την αξιολόγηση των
εγκαταστάσεων ορυχείων με βάση αυτές τις παραμέτρους, και δημοσίευση των
αποτελεσμάτων·
iii) τα εστιακά σημεία από τις πολυμερείς επιτροπές θα πρέπει να ζητούν
επικαιροποιημένες πληροφορίες μέσω των επιτόπιων δικτύων τους σχετικά με τις
συνθήκες που επικρατούν στις εγκαταστάσεις ορυχείων, στις οδούς μεταφοράς και
στα σημεία εμπορίου του χρυσού. Οι πληροφορίες θα πρέπει να αποθηκεύονται σε
κεντρικό σύστημα. Οι πληροφορίες θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ομάδων
αξιολόγησης, των κυβερνητικών φορέων και των ανάντη επιχειρήσεων που
εφοδιάζονται από τις περιοχές.
β) Λαμβανομένων υπόψη των ενδεδειγμένων επιλογών ασφάλειας σε εγκαταστάσεις
ορυχείων:
i) διάδοση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών και ενημέρωση των δυνάμεων
ασφαλείας σχετικά με τις ποινικές και άλλες κυρώσεις που προβλέπονται για
παράνομη συμμετοχή στην εξόρυξη, το εμπόριο, την επεξεργασία και την εξαγωγή
χρυσού· και
ii) στήριξη της τυποποίησης των συμφωνιών στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των
κοινοτήτων ΒΜΚΕ, των τοπικών κυβερνήσεων και των κρατικών ή ιδιωτικών
δυνάμεων ασφαλείας, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και διεθνείς
οργανισμούς, κατά περίπτωση, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι πληρωμές
πραγματοποιούνται ελεύθερα και είναι ανάλογες προς την παρεχόμενη υπηρεσία,
και διευκρίνιση των κανόνων συνεργασίας σύμφωνα με τις εθελοντικές αρχές για
την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον κώδικα δεοντολογίας των
Ηνωμένων Εθνών για τα όργανα επιβολής του νόμου και τις βασικές αρχές των
Ηνωμένων Εθνών για τη χρήση βίας και πυροβόλων όπλων από όργανα επιβολής
του νόμου·
64

2. Τυποποίηση των δραστηριοτήτων , μεταξύ άλλων μέσω:
α) της γνώσης των λόγων για την έλλειψη τυποποίησης στα υφιστάμενα συστήματα
βιοτεχνικής παραγωγής και εμπορίου, προκειμένου να προσδιοριστούν οι βέλτιστες
στρατηγικές παροχής κινήτρων και διευκόλυνσης της τυποποίησης·
β) της παροχής τεχνικής βοήθειας για τη συμβολή στην τυποποίηση των βιοτεχνικών και
μικρής κλίμακας εξορυκτικών δραστηριοτήτων·

117 118 119 120

117 Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, η αξιολόγηση θα πρέπει να διενεργείται μέσω των
εθνικών προγραμμάτων πιστοποίησης τα οποία εφαρμόζουν τον περιφερειακό
μηχανισμό πιστοποίησης της ICGLR. Βλέπε επίσης 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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γ) της αναγνώρισης των ποικίλων ειδών και μεγεθών της βιοτεχνικής και μικρής
κλίμακας εξορυκτικής δραστηριότητας·
δ) της δημιουργίας και της συμμετοχής σε συνεργατικές πρωτοβουλίες για τον
καθορισμό του τρόπου λειτουργίας και της χρηματοδότησης των κονδυλίων στήριξης
65

για τη διευκόλυνση της διαδικασίας τυποποίησης .
66

3. Νομιμοποίηση των δραστηριοτήτων . Παροχή βοήθειας σε ασκούντες εξορυκτικές
δραστηριότητες σε βιοτεχνική και μικρή κλίμακα για τη λήψη δικαιωμάτων εξόρυξης και
άλλων σχετικών αδειών μέσω νόμιμων διαδικασιών. Εξέταση του ενδεχομένου λήψης
άλλων κανονιστικών μέτρων για τη νομιμοποίηση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε
βιοτεχνική και μικρή κλίμακα. Σε περίπτωση προβλημάτων που αφορούν την παράνομη
εξόρυξη σε τόπους για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια εξόρυξης, όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη ενθαρρύνονται να διευκολύνουν τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ
των κατόχων τίτλων ιδιοκτησίας και των παραγωγών σε βιοτεχνική και μικρή κλίμακα,
στο πλαίσιο του οποίου τα μέρη αυτά ενεργούν καλόπιστα. Σε περίπτωση διαφορών
σχετικά με τίτλους ιδιοκτησίας, θα πρέπει να αναζητούνται λύσεις διαμεσολάβησης σε
συνεργασία με την κυβέρνηση και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.
4. Αξιολόγηση των εμπορικών κόμβων και τακτική χαρτογράφηση των οδών μεταφοράς:
α) Συγκρότηση και συμμετοχή σε ομάδες των οποίων τα μέλη προέρχονται από τις
πολυμερείς επιτροπές (βλέπε ανωτέρω) για την ετήσια αξιολόγηση των σημείων
εμπορίου του χρυσού και των οδών μεταφοράς με βάση τις παραμέτρους που
ορίζονται ανωτέρω.

121 122

118 Βλέπε Regional Certification Manual της ICGLR (2011).
119 Βλέπε προσαρτήματα 3 και 4 του Regional Certification Manual της ICGLR (2011).
120 Βλέπε Rock Solid Chances, Felix Hruschka and Cristina Echavarria, Alliance for
Responsible
Mining
(2011),
διαθέσιμο
στη
διεύθυνση
http://www.communitymining.org/index.php/en/arm-publications. Στην περιοχή των
Μεγάλων Λιμνών, βλέπε το τέταρτο εργαλείο της περιφερειακής πρωτοβουλίας της
ICGLR για την καταπολέμηση της παράνομης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων,
«Formalisation of the Artisanal Mining Sector».
121 Βλέπε Responsible Jewellery Council, Standards Guidance, «COP 2.14 Artisanal and
Small-Scale Mining», όπου παρατίθενται οι ακόλουθες ανάλογες δυνατότητες
πρωτοβουλιών όσον αφορά τη μεγάλης κλίμακας εξόρυξη και τη βιοτεχνική και μικρής
κλίμακας εξόρυξη: «Χορήγηση χρηματοδότησης (δανείων) για τεχνικές και άλλες
βελτιώσεις· παροχή βοήθειας και κατάρτισης στους ασκούντες εξορυκτικές
δραστηριότητες σχετικά με διάφορα ζητήματα (για παράδειγμα, υγεία στον χώρο
εργασίας, μέθοδοι αποκατάστασης, εξόρυξης και επεξεργασίας, διαδικασίες
προστιθεμένης αξίας, οργανωτική και οικονομική διαχείριση, διαχείριση εκρηκτικών
υλών)· παροχή βοήθειας στους ασκούντες εξορυκτικές δραστηριότητες κατά τον
καθορισμό των αποθεμάτων ορυκτών (σε συνδυασμό με την παροχή στήριξης για
πρόσβαση σε χρηματοδότηση)· παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης· παροχή
υπηρεσιών επεξεργασίας στους ασκούντες εξορυκτικές δραστηριότητες ή ενίσχυση των
ικανοτήτων τους να εφαρμόζουν οι ίδιοι αποτελεσματικούς μηχανισμούς επεξεργασίας
με βελτιωμένη τεχνολογία· επαφές με κυβερνητικές υπηρεσίες, ΜΚΟ, συνδικαλιστικές
οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς για την εξασφάλιση πρόσθετης υποστήριξης·
παροχή καθοδήγησης σχετικά με την εμπορική προώθηση και την
εμπορευματοποίηση,
συμπεριλαμβανομένων
ρυθμίσεων
δίκαιου
εμπορίου·
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β) Για την αποφυγή τυχόν μόλυνσης των πηγών, κατασκευή και διατήρηση ασφαλών
αποθηκών στα κύρια σημεία εμπορίου του χρυσού. Κατά την εξέταση των
κατάλληλων επιλογών ασφάλειας στα σημεία εμπορίου του χρυσού και κατά μήκος
των διαδρομών μεταφοράς:
i) διάδοση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών και ενημέρωση των δυνάμεων
ασφαλείας σχετικά με τις ποινικές και άλλες κυρώσεις που προβλέπονται για
παράνομη συμμετοχή στην εξόρυξη, το εμπόριο, την επεξεργασία και την εξαγωγή
χρυσού· και
ii) στήριξη της τυποποίησης των συμφωνιών στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των
κοινοτήτων ΒΜΚΕ, των τοπικών κυβερνήσεων και των κρατικών ή ιδιωτικών
δυνάμεων ασφαλείας, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και διεθνείς
οργανισμούς, κατά περίπτωση, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι πληρωμές
πραγματοποιούνται ελεύθερα και είναι ανάλογες προς την παρεχόμενη υπηρεσία,
και διευκρίνιση των κανόνων συνεργασίας σύμφωνα με τις εθελοντικές αρχές για
την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον κώδικα δεοντολογίας των
Ηνωμένων Εθνών για τα όργανα επιβολής του νόμου και τις βασικές αρχές των
Ηνωμένων Εθνών για τη χρήση βίας και πυροβόλων όπλων από όργανα επιβολής
του νόμου·
5. Δημιουργία

συστημάτων

ανιχνευσιμότητας

και/ή

αλυσίδων

επιτήρησης

που

διασφαλίζουν την ασφάλεια των αποστολών και επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων
σχετικά με το σύνολο του χρυσού που προέρχεται από εγκαταστάσεις ορυχείων που
έχουν αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης. Συνιστάται μετά την αξιολόγηση των
εγκαταστάσεων ορυχείων να ακολουθεί αμέσως η εισαγωγή άρτιων συστημάτων
αλυσίδας επιτήρησης ή ανιχνευσιμότητας. Τα συστήματα αλυσίδας επιτήρησης και/ή
ανιχνευσιμότητας θα πρέπει να συλλέγουν σταδιακά και να τηρούν πληροφορίες για
κάθε αποστολή χρυσού που προέρχεται από εγκαταστάσεις ορυχείων που έχουν
αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης

123

.

προδραστική στήριξη εναλλακτικών μέσων βιοπορισμού, της οικονομικής ανάπτυξης
και άλλων βελτιώσεων σε κοινότητες ΒΜΚΕ· στήριξη της ευρύτερης κοινότητας μέσω
της προμήθειας όσο το δυνατόν περισσότερων αγαθών και υπηρεσιών σε τοπικό
επίπεδο· εξάλειψη της παιδικής εργασίας ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην
κοινότητα· βελτίωση των συνθηκών για τις γυναίκες σε κοινότητες ΒΜΚΕ μέσω
προγραμμάτων ευαισθητοποίησης ως προς το φύλο και χειραφέτησης».
122 Οι υπεύθυνες εξορυκτικές δραστηριότητες σε βιοτεχνική και μικρή κλίμακα
συμμορφώνονται με τα εθνικά νομικά πλαίσια. Σε περίπτωση μη επιβολής του
ισχύοντος νομικού πλαισίου ή απουσία τέτοιου πλαισίου, θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη οι καλόπιστες προσπάθειες τις οποίες καταβάλλουν οι ασκούντες εξορυκτικές
δραστηριότητες σε βιοτεχνική και μικρή κλίμακας προκειμένου να δραστηριοποιούνται
εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου (εφόσον υπάρχει), καθώς και η διάθεσή τους να
εκμεταλλευτούν ευκαιρίες τυποποίησης καθώς αυτές καθίστανται διαθέσιμες (έχοντας
κατά νου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι ασκούντες εξορυκτικές δραστηριότητες
σε βιοτεχνική και μικρή κλίμακα διαθέτουν περιορισμένες ή καθόλου δυνατότητες,
τεχνικές ικανότητες ή οικονομικούς πόρους για τον σκοπό αυτό).
123 Για λεπτομερή κατάλογο των πληροφοριών που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα
συστήματα αλυσίδας επιτήρησης και/ή ανιχνευσιμότητας που αφορούν συγκεκριμένα
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6. Παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε i) πολυμερείς επιτροπές για την αξιολόγηση των
εγκαταστάσεων ορυχείων, των οδών μεταφοράς και των σημείων εμπορίου του χρυσού
και ii) συστήματα αλυσίδας επιτήρησης και/ή ανιχνευσιμότητας. Η χρηματοδοτική στήριξη
μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως παροχή άμεσης στήριξης σε πρωτοβουλίες, ή
δικαιώματα εκμετάλλευσης και πριμοδοτήσεις για χρυσό που προέρχεται από ορυχεία
και οδούς μεταφοράς που έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση και επί των οποίων
εφαρμόζονται συστήματα αλυσίδας επιτήρησης και/ή ανιχνευσιμότητας.
7. Προώθηση και συμμετοχή σε προγράμματα για την άμεση και ανταγωνιστική διάθεση
στην αγορά χρυσού ΒΜΚΕ που προέρχεται από εγκαταστάσεις ορυχείων που έχουν
αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης. Διευκόλυνση των επαφών και δημιουργία
συμπράξεων

μεταξύ

παραγωγών

σε

βιοτεχνική

και

μικρή

κλίμακα

που

δραστηριοποιούνται σε εγκαταστάσεις ορυχείων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο
αξιολόγησης και μεταλλουργείων/εγκαταστάσεων εξευγενισμού, για την άμεση εμπορία
χρυσού ο οποίος προέρχεται από εγκαταστάσεις ορυχείων που έχουν αποτελέσει
αντικείμενο αξιολόγησης και διέρχεται μέσω ασφαλών και επαληθεύσιμων οδών
μεταφοράς.
8. Στήριξη της δημιουργίας μηχανισμού καταγγελιών, σύμφωνα με το βήμα 1(Ε) του
παρόντος συμπληρώματος, και λήψη μέτρων ώστε να καταστεί δυνατή για τους
παραγωγούς σε βιοτεχνική και μικρή κλίμακα η πρόσβαση σε αυτόν τον μηχανισμό,
προκειμένου να μπορούν να ειδοποιούν τις επιχειρήσεις και τις κυβερνητικές αρχές
σχετικά με ανησυχίες που αφορούν την εξόρυξη, τη μεταφορά, το εμπόριο, την
επεξεργασία και την εξαγωγή χρυσού από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.
9. Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών των χωρών εξαγωγής και
εισαγωγής.

ορυκτά, βλέπε βήμα 2(Γ) του συμπληρώματος για τον χρυσό.
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