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ELŐSZÓ

Előszó
A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról szóló OECDútmutatás (a továbbiakban: az útmutatás) az első példa a konfliktusok által érintett
térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási láncával kapcsolatos, kormányzati
támogatást

élvező,

számos

érdekelt

fél

bevonásával

létrejött

együttműködési

kezdeményezésre. Célja, hogy segítséget nyújtson a vállalatoknak abban, hogy
tiszteletben tartsák az emberi jogokat, és ásványbeszerzési gyakorlataik során kerüljék a
konfliktusokhoz való hozzájárulást. Az útmutatás további célja, hogy az ásványágazatban
átlátható ásványellátási láncok alakuljanak ki és fenntartható vállalati felelősségvállalás
működjön annak érdekében, hogy az országok hasznosíthassák az ásványkincseiket, és
megakadályozható legyen, hogy az ásványkitermelés és -kereskedelem konfliktusforrássá,
az emberi jogok megsértésének forrásává és biztonsághiány forrásává váljon. Az OECDútmutatás az ónra, a tantálra, a volfrámra vonatkozó kiegészítésével és az aranyra
vonatkozó kiegészítésével a felelősségteljes ásványbeszerzéssel kapcsolatos teljes
csomagot biztosít a vállalatok számára annak érdekében, hogy a szóban forgó ásványok
kereskedelme a békét és a fejlődést, és ne a konfliktusokat támogassa.
Az útmutatás számos érdekelt fél bevonásával zajlott folyamat keretében került
kidolgozásra, az OECD és a Nagy-tavak Régió Nemzetközi Értekezlete (ICGLR) tizenegy
országa

(Angola,

Burundi,

Kenya,

Kongói

Demokratikus

Köztársaság,

Kongói

Köztársaság, Közép-afrikai Köztársaság, Ruanda, Szudán, Tanzánia, Uganda és Zambia),
az ágazat, a civil társadalom, valamint az ENSZ Kongói Demokratikus Köztársasággal
foglalkozó szakértői csoportja intenzív részvételével. Az útmutatás és két kiegészítésének
kidolgozása érdekében számos érdekelt fél bevonásával öt konzultációra került sor,
melyek közül négyet Párizsban tartottak: 2009 decemberében és 2010 áprilisában,
valamint 2011 májusában és novemberében. Az ICGLR–OECD közös egyeztetésére 2010
szeptemberében Nairobiban került sor , amelyen Brazília, Malajzia és Dél-Afrika is
képviseltette magát. Így gyakorlatorientált útmutató született, amely az összetett kihívások
együttműködésen alapuló konstruktív megközelítésére helyezi a hangsúlyt.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1952 (2010) [S/RES/1952(2010)] számú határozata
támogatta a Kongói Demokratikus Köztársasággal foglalkozó ENSZ-szakértői csoport
zárójelentésében szereplő, kellő gondosságra vonatkozó ajánlások előmozdítását,
amelyeknek a kialakítása oly módon történt, hogy összhangban legyenek az OECD kellő
gondosságra vonatkozó útmutatásával.
Az útmutatást az OECD Beruházási Bizottsága és az OECD Fejlesztési Támogatási
Bizottsága jóváhagyta, és a Nagy-tavak Régió Nemzetközi Értekezletének (ICGLR)
tizenegy tagállama támogatta a 2010. december 15-én elfogadott Lusakai Nyilatkozatban.
Az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásról szóló ajánlása miniszteri szinten
2011. május 25-én került elfogadásra, majd 2012. július 17-én módosult annak érdekében,
hogy az aranyra vonatkozó kiegészítésre utaló hivatkozással egészüljön ki. Bár az ajánlás
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ELŐSZÓ

jogilag nem kötelező erejű, az OECD tagjainak és az OECD-hez csatlakozott harmadik
országoknak a közös álláspontját és politikai kötelezettségvállalását tükrözi.
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A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekből származó ásványok felelősségteljes
ellátási lánca tekintetében követendő kellő
gondosságról szóló útmutatással foglalkozó tanács
ajánlása1
A 2012. július 17-i módosítás szerint változat
A TANÁCS,
tekintettel a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetről szóló, 1960.
december 14-i egyezmény 5. cikkének b) pontjára;
tekintettel a multinacionális vállalkozások számára készült irányelvekre, amelyek a
nemzetközi beruházásokról és a multinacionális vállalkozásokról szóló nyilatkozat részét
képezik;
emlékeztetve arra, hogy a multinacionális vállalkozások számára készült irányelvek
betartását ajánló kormányok és a fejlesztési közösség közös célja a felelősségteljes üzleti
magatartásra vonatkozó elvek és normák előmozdítása;
figyelemmel arra, hogy a felelősségteljes ásványbeszerzésnek fejlesztési és üzleti
dimenziója van;
tekintettel a 2006-ban elfogadott beruházási politikai keretre, melynek célja, hogy a
folyamatos gazdasági fejlődést és a fenntartható fejlődést támogató módon mobilizáljon
magánberuházásokat;
emlékeztetve

a

Fejlesztési

Támogatási

Bizottság

instabil

államokban

megvalósítandó nemzetközi szerepvállalással kapcsolatos munkájára, melynek célja a
károkozás elkerülése az instabil és konfliktusok által érintett környezetekben való
szerepvállalás során, többek között

1

az instabil államokban és helyzetekben megvalósítandó, megfelelő nemzetközi fellépésre
1 Az elfogadáskor Brazília a következő nyilatkozatot tette: „Az ezen ajánláshoz
csatlakozással Brazília úgy értelmezi, hogy a kellő gondosságra vonatkozó útmutatás
kidolgozására az afrikai Nagy-tavak régiójában szerzett tapasztalatok alapján került sor.
Brazília álláspontja szerint a vállalatoknak megfelelően figyelembe kell venniük az
ENSZ releváns döntéseit, többek között az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait
annak eldöntése során, hogy más műveleti övezetek minősülhetnek-e konfliktusok által
érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségeknek.”
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vonatkozó, a 2007. április 3-án és 4-én tartott magas szintű értekezleten elfogadott
elvekre;
emlékeztetve a nemzetközi közösségnek a korrupció elleni küzdelem során – többek
között

a

nemzetközi

kereskedelmi

ügyletekben

külföldi

hivatalos

személyek

megvesztegetése elleni küzdelemről szóló OECD-egyezmény és az ENSZ Korrupció elleni
egyezménye keretében – folytatott együttműködésre irányuló erőfeszítéseire;
elismerve, hogy az egyes kormányok, nemzetközi szervezetek és vállalatok a saját
hatáskörükre és szerepkörükre hagyatkozhatnak azzal a céllal, hogy hozzájáruljanak
annak biztosításához, hogy a természeti erőforrásokra irányuló kereskedelem és
beruházás a társadalom egésze számára előnyös legyen;
tekintettel a nemzetközi közösségnek – különösen a Nagy-tavak Régió Nemzetközi
Értekezletének – a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekben
található

természeti

erőforrások

jogellenes

kiaknázása

elleni

küzdelmet

célzó

erőfeszítéseire;
elismerve, hogy a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekben
jelentős mértékben kiaknázzák a természeti erőforrásokat, és hogy az e térségekből
beszerzést folytató vagy közvetlenül az e térségekben működő vállalatok esetében
nagyobb lehet a kockázata annak, hogy konfliktusokhoz járulnak hozzá;
megjegyezve, hogy a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő
kellő gondosság megszakítás nélküli, proaktív és reaktív folyamat, amellyel a vállalatok
biztosíthatják, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat és nem járulnak hozzá
konfliktusokhoz;
tekintettel a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származó

ásványok

felelősségteljes

ellátási

lánca

tekintetében

követendő

kellő

gondosságról szóló, a Nagy-tavak Régió Nemzetközi Értekezletével együttműködésben
kidolgozott, valamint a Beruházási Bizottság és a Fejlesztési Támogatási Bizottság által
jóváhagyott OECD-útmutatásra (a továbbiakban: útmutatás),
tekintettel az ónra, a tantálra és a volfrámra, illetve az aranyra vonatkozó – az
útmutatás szerves részét képező – kiegészítésekre, és megjegyezve, hogy a jövőben az
útmutatás más ásványokra vonatkozó kiegészítésekkel egészülhet ki;
megjegyezve, hogy ez az útmutatás meghatározza azokat a lépéseket, amelyeket a
vállalatoknak meg kell tenniük a tényleges vagy potenciális kockázatok azonosításához és
kezeléséhez annak érdekében, hogy megelőzzék vagy mérsékeljék a tevékenységeikkel
vagy a kapcsolataikkal összefüggő kedvezőtlen hatásokat, ugyanakkor elismerve, hogy az
útmutatás alkalmazása során az egyedi körülményektől és tényezőktől – például a
vállalkozás méretétől, a tevékenységek végzésének helyétől, az adott országon belüli
helyzettől, az ágazattól és az érintett termékek vagy szolgáltatások jellegétől – függően
rugalmasságra van szükség;
elismerve, hogy az ezen ajánlás II. mellékletében felsorolt ásványok kitermelésével,
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szállításával vagy kereskedelmével összefüggő súlyos visszaélések megengedhetetlenek,
különösen akkor, ha azokat nők és gyermekek ellen követik el;
a kibővített formációban (a nemzetközi beruházásokról és a multinacionális
vállalkozásokról szóló nyilatkozathoz csatlakozott harmadik országok részvételével)
ülésező Beruházási Bizottság, valamint a Fejlesztési Támogatási Bizottság javaslatára;
AZT

AJÁNLJA,

hogy

a

nemzetközi

beruházásokról

és

a

multinacionális

vállalkozásokról szóló nyilatkozat tagjai és az ahhoz csatlakozott harmadik országok
aktívan mozdítsák elő, hogy a területükön vagy a területükről működő és konfliktusok által
érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből ásványokat beszerző vállalatok tartsák
be az útmutatást, mégpedig annak biztosítása céljával, hogy tiszteletben tartsák az emberi
jogokat, ne járuljanak hozzá konfliktusokhoz, és sikeresen hozzájáruljanak a fenntartható,
méltányos és eredményes fejlődéshez;
különösen AZT AJÁNLJA, hogy a nemzetközi beruházásokról és a multinacionális
vállalkozásokról szóló nyilatkozat tagjai és az ahhoz csatlakozott harmadik országok
hozzanak intézkedéseket annak aktív támogatása érdekében, hogy a vállalatirányítási
rendszerekbe épüljön be az ásványellátási láncban követendő, kockázatalapú kellő
gondosság 5 lépéses keretrendszere, az ellátási láncban alkalmazott, ezen ajánlás I.,
illetve II. mellékletében meghatározott szakpolitikai modell megfelelő figyelembevételével,
amelynek azok szerves részét képezik;
AZT

AJÁNLJA,

hogy

a

nemzetközi

beruházásokról

és

a

multinacionális

vállalkozásokról szóló nyilatkozat tagjai és az ahhoz csatlakozott harmadik országok az
OECD támogatásával – többek között az ENSZ-szel és nemzetközi fejlesztési
szervezetekkel folytatott tevékenységei keretében – biztosítsák az útmutatás lehető
legszélesebb körben történő terjesztését és más érdekelt felek, többek között szakmai
szövetségek, pénzügyi

intézmények

és

civil társadalmi

szervezetek

általi aktív

felhasználását;
FELKÉR más harmadik országokat ezen ajánlás megfelelő figyelembevételére és
betartására;
ARRA UTASÍTJA a Beruházási Bizottságot és a Fejlesztési Támogatási Bizottságot,
hogy kövessék nyomon az ajánlás végrehajtását, és legkésőbb az elfogadását követő
három éven belül – illetve adott esetben azt követően – jelentést tegyenek a Tanácsnak.
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Bevezetés

A

konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekben ásványbányászatban és -

kereskedelemben részt vevő vállalatok jövedelmet termelhetnek, növekedést és prosperitást
teremthetnek, fenntarthatják a megélhetést és elősegíthetik a helyi fejlődést. Ilyen helyzetekben a
vállalatok is ki lehetnek téve annak a kockázatnak, hogy jelentős kedvezőtlen hatásokhoz – többek
között az emberi jogok súlyos megsértéséhez és konfliktusokhoz – járulnak hozzá, illetve ilyen
hatásokkal hozzák azokat összefüggésbe.
Ez az útmutatás az ón, a tantál, a volfrám, ezek ércei és ásványszármazékai, valamint az
arany (a továbbiakban: ásványok) felelősségteljes globális ellátási lánca irányításának alapját
jelentő részletes kellő gondosságra vonatkozó keretet biztosít.

1

Ezen útmutatás célja, hogy

segítséget nyújtson a vállalatoknak abban, hogy a beszerzési döntéseikkel – többek között a
beszállítóik megválasztásával – tiszteletben tartsák az emberi jogokat és kerüljék a konfliktusokhoz
való hozzájárulást. Az útmutatás ezáltal segítséget nyújt a vállalatoknak abban, hogy
hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez és felelősségteljes beszerzést folytassanak a
konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből, ugyanakkor megteremtsék a
beszállítókkal kialakítandó konstruktív kapcsolatot támogató feltételeket. Ezen útmutatás célja,
hogy a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok
felelősségteljes ellátási lánca irányításának jellegére vonatkozó elvárások egyértelművé tétele
érdekében közös hivatkozási alapként szolgáljon az ásványellátási lánc és az esetlegesen
kidolgozásra kerülő ágazati kezdeményezésű rendszerek valamennyi beszállítója és érdekelt fele
számára.
Ez az útmutatás kormányok, nemzetközi szervezetek, az ágazat és a civil társadalom arra
irányuló

együttműködési

kezdeményezésének

az

eredménye,

hogy

előmozdítsák

az

elszámoltathatóságot és az átláthatóságot a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekből származó ásványok ellátási láncában.

2

2 Az ésszerűen újrahasznosítottnak vélelmezett fémek nem tartoznak ezen útmutatás hatálya alá.
Az újrahasznosított fémek végfelhasználói vagy fogyasztói felhasználás után visszanyert
termékek, illetve a termékgyártás során keletkezett hulladékból feldolgozott fémek.
Újrahasznosított fémek többek között az ón, a tantál, a volfrám és/vagy az arany gyártása során
történő újrahasznosításra alkalmas, finomított vagy feldolgozott fémeket tartalmazó, felesleges,
elavult, hibás és fémhulladékot tartalmazó anyagok. A részben feldolgozott és a feldolgozatlan
ásványok, illetve más ércek melléktermékei nem újrahasznosított fémek.
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Konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségek
A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségek fegyveres
konfliktus, széles körű erőszak vagy az embereknek okozott egyéb károk
kockázatával jellemzett térségek. A fegyveres konfliktus különféle formában, például
nemzetközi vagy nem nemzetközi jellegű konfliktus, két vagy több államot érintő
konfliktus, illetve szabadságharcok vagy felkelések, polgárháborúk stb. formájában
nyilvánulhat meg. A nagy kockázatot jelentő térségek többek között politikai
instabilitással vagy elnyomással, gyenge intézményekkel, a biztonság hiányával, a
polgári infrastruktúra összeomlásával és széles körű erőszakkal jellemzett térségek.
Az ilyen térségeket gyakran az emberi jogok széles körű megsértése, valamint a
nemzeti vagy a nemzetközi jog széles körű megsértése jellemzi.

Mit jelent a kellő gondosság az ásványellátási láncban,
és az miért szükséges?
A kellő gondosság az a folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, amellyel a vállalatok
biztosíthatják, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat és nem járulnak hozzá
3

konfliktusokhoz. A kellő gondosság a nemzetközi jog, valamint – többek között a tiltott
ásványkereskedelemre vonatkozó – belföldi jogszabályok és az ENSZ-szankciók
betartásának biztosításában is segítheti a vállalatokat. A kockázatalapú kellő gondosság
azokra a lépésekre utal, amelyeket a vállalatoknak meg kell tenniük a tényleges és a
potenciális kockázatok annak érdekében történő azonosításához és kezeléséhez, hogy
megelőzzék vagy mérsékeljék a tevékenységeikkel vagy a beszerzési döntéseikkel
összefüggő kedvezőtlen hatásokat.
Ezen útmutatás alkalmazásában a „kockázatok” fogalommeghatározása: azok a
potenciális kedvezőtlen hatások, amelyeket a vállalat műveletei fejtenek ki a vállalat saját
tevékenységeiből vagy harmadik felekkel – többek között beszállítókkal vagy az ellátási
láncon belüli egyéb szervezetekkel – fennálló kapcsolataira. A kedvezőtlen hatások
magukban foglalhatnak embereknek okozott károkat (azaz külső hatásokat), illetve
magukban foglalhatják a vállalat jó hírnevének csorbulását vagy a vállalat jogi felelősségét
(azaz belső hatásokat), vagy mindkettőt. Ezek a belső és külső hatások gyakran
kölcsönösen függnek egymástól, emellett a külső kárhoz a jó hírnév csorbulása vagy jogi
felelősségnek való kitettség társul.
A vállalatok oly módon értékelik a kockázatokat, hogy feltárják a tevékenységeik és a

3 OECD (2011), OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások számára, OECD, Párizs;
OECD (2006), Az OECD kockázattudatosítási eszköze gyenge kormányzással
jellemzett övezetekben működő multinacionális vállalkozások számára, OECD, Párizs;
valamint Az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó irányelvek: a jogok
védelmére, tiszteletben tartására és a jogorvoslatra vonatkozó ENSZ-keretrendszer
végrehajtása (Az ENSZ-főtitkár transznacionális vállalatokkal és más üzleti
vállalkozásokkal foglalkozó különleges képviselője, John Ruggie által készített jelentés,
A/HRC/17/31, 2011. március 21.).
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kapcsolataik ténybeli körülményeit, és ezeket a tényeket a nemzeti és a nemzetközi jogban
előírt releváns normákkal, a nemzetközi szervezetek felelősségteljes üzleti magatartására
vonatkozó ajánlásokkal, kormányzati támogatást élvező eszközökkel, magánszektorbeli
önkéntes kezdeményezésekkel és a belső szakpolitikáikkal és rendszereikkel összevetve
értékelik. Ez a megközelítés abban is segítséget nyújt, hogy a kellő gondosság igazodjon a
vállalatok tevékenységeinek léptékéhez vagy az ellátási láncon belüli kapcsolataikhoz.
A vállalatok számára kockázatok merülhetnek fel az ásványellátási láncukban az
ásványkitermelés, -kereskedelem vagy -kezelés körülményei miatt, amelyek esetében a
természetükből fakadóan nagyobb a kockázata annak, hogy jelentős kedvezőtlen hatások,
például finanszírozási konfliktusok lépnek fel, vagy erősödnek, lehetővé válnak vagy
súlyosbodnak a konfliktusok feltételei. Az ellátási láncon belüli széttagolt termelési folyamat
ellenére, és a beszállítókhoz képest elfoglalt helyüktől vagy a beszállítókra gyakorolt
befolyásuktól függetlenül a vállalatok nem mentesülnek azon kockázat alól, hogy
hozzájáruljanak az ásványellátási lánc különböző pontjain jelentkező kedvezőtlen
hatásokhoz, vagy összefüggésbe kerüljenek azokkal. A vállalatoknak ezért észszerű
lépéseket és jóhiszemű erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy kellő
gondosságot kövessenek a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő
térségekben folytatott ásványkitermelés feltételeivel és az ott működő beszállítók
kapcsolataival összefüggő kedvezőtlen hatások kockázatainak azonosításához, illetve
megelőzéséhez vagy mérsékléséhez.

Az ásványellátási lánc
A nyers ásványok fogyasztói piacra juttatásának folyamata számos szereplőt
érint, és általában a kitermelést, a szállítást, a kezelést, a kereskedelmet, a
feldolgozást, az olvasztást, a finomítást és az ötvözést, a késztermék gyártását és
értékesítését foglalja magában. Az „ellátási lánc” kifejezés mindazoknak a
tevékenységeknek,
szervezeteknek,
szereplőknek,
technológiáknak,
információknak, erőforrásoknak és szolgáltatásoknak a rendszerére vonatkozik,
amelyek részt vesznek az ásványoknak a kitermelési helyről a végső fogyasztóknak
szánt késztermékbe való beépítéséig következő mozgatásában.

A gyakorlatban a kellő gondosság a vállalatok következők érdekében teendő
lépései köré szerveződik:
•

a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványokat
tartalmazó termékek kitermelésében, szállításában, kezelésében, kereskedelmében,
feldolgozásában, olvasztásában, finomításában, ötvözésében, gyártásában vagy
értékesítésében közrejátszó ténybeli körülmények azonosítása;

•

a tényleges vagy potenciális kockázatok azonosítása és értékelése a ténybeli
körülményeknek az ellátási láncra alkalmazott vállalati szakpolitikában meghatározott
előírásokkal összevetve történő értékelésével (lásd az ellátási láncban alkalmazott
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szakpolitikai modellt a II. mellékletben);
•

az azonosított kockázatok megelőzése vagy mérséklése kockázatkezelési terv
elfogadásával és végrehajtásával. Ennek következtében a vállalatok hozhatnak olyan
döntést, hogy fenntartják a kereskedelmet a kockázatcsökkentési erőfeszítések során,
ideiglenesen felfüggesztik a kereskedelmet, miközben folytatják a kockázatcsökkentést,
illetve megszakítják a kapcsolatot a beszállítóval a sikertelen kockázatcsökkentési
kísérleteket követően, vagy amennyiben a vállalat megvalósíthatatlannak ítéli a
kockázatcsökkentést vagy a kockázatok elfogadhatatlanok.

Kire vonatkozik a kellő gondosság kötelezettsége?
Ez az útmutatás az ásványellátási lánc valamennyi olyan vállalatára alkalmazandó,
amely konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből beszerzett ónt,
tantált, volfrámot és ezek érceit vagy ásványszármazékait, valamint aranyat szállít vagy
használ

fel.

Noha

a

kellő

gondosság

végrehajtását

különösen

a

vállalatok

tevékenységeihez és kapcsolataihoz, például az ellátási láncon belüli helyükhöz kell
igazítani, minden vállalatnak kellő gondosságot kell követnie annak biztosítása céljából,
hogy ne járuljon hozzá az emberi jogok megsértéséhez vagy konfliktusokhoz.
Ez az útmutatás elismeri, hogy a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekben a kellő gondosság gyakorlati kihívásokat teremt. A kellő gondosság követése
során rugalmasságra van szükség. A megfelelő kellő gondosság jellege és mértéke az
egyedi körülményektől függ, és olyan tényezők befolyásolják, mint a vállalkozás mérete, a
tevékenységek végzésének helye, az adott országon belüli helyzet, az érintett termékek
vagy szolgáltatások ágazata és jellege. Ezek a kihívások különféleképpen kezelhetők,
többek között, de nem kizárólag a következőképpen:
• A kellő gondosság követéséhez szükséges kapacitás kiépítése során folytatott ágazati
együttműködés.
• Ágazaton belüli költségmegosztás a kellő gondossággal összefüggő konkrét feladatok
esetén.
• A felelősségteljes ellátási lánc irányítására vonatkozó kezdeményezésekben való
részvétel.

4

• Az ágazat közös beszállítókkal rendelkező tagjai közötti koordináció.
• Az upstream és downstream vállalatok közötti együttműködés.
• Partnerségek kiépítése nemzetközi és civil társadalmi szervezetekkel.
• Az ellátási láncban alkalmazott szakpolitikai modell (II. melléklet) és a kellő gondosságra
vonatkozó, ezen útmutatásban vázolt konkrét ajánlások beépítése a vállalat meglévő
szakpolitikáiba és irányítási rendszereibe, kellő gondosságra vonatkozó gyakorlataiba,

4 Például: az ITRI ellátási láncra vonatkozó kezdeményezése; az Electronic Industry
Citizenship Coalition (EICC) által kidolgozott, konfliktusmentes kohókra vonatkozó
program , valamint az e-fenntarthatóságra vonatkozó globális kezdeményezés (GeSI);
az Arany Világtanácsának a konfliktusmentes aranyra vonatkozó szabványa (2012);
valamint a Felelősségteljes Ékszerek Tanácsának a felügyeleti láncokra vonatkozó
tanúsítása (2012); a globális jelentéstételi kezdeményezés szerinti, ellátási láncokkal
foglalkozó munkacsoport (2010).
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például a beszerzési gyakorlatokba, az integritásra vonatkozó intézkedésekbe és a kellő
gondosságra vonatkozó, „Ismerd az ügyfeledet” elven alapuló intézkedésekbe, valamint
a fenntarthatóságra, a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó éves
jelentéstételbe vagy más éves jelentéstételbe.
Ez az útmutatás – amellett, hogy tartalmazza a vállalatoknak szánt elveket és
folyamatokat – a kellő gondosságra vonatkozó folyamatokat és eljárásokat ajánl, amelyeket
az eljárási lánccal kapcsolatos, újonnan megjelenő ágazati kezdeményezéseknek
teljesíteniük kell a konfliktusérzékeny, felelősségteljes beszerzési gyakorlatokra való
törekvésük során, emellett támogathatja és kiegészítheti a Nagy-tavak Régió Nemzetközi
Értekezletének tanúsítási rendszeréhez és eszközeihez hasonló, átfogó tanúsítási
rendszerek kidolgozását és végrehajtását.

5

Az útmutatás felépítése
Ez az útmutatás a következőket tartalmazza: 1) a konfliktusok által érintett és nagy
kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási láncában
követendő kellő gondosság átfogó kerete (lásd az I. mellékletet); 2) az ásványellátási
láncban alkalmazott szakpolitikai modell (lásd a II. mellékletet), amely kifejti a közös
elveket; 3) a javasolt kockázatcsökkentési intézkedések, valamint a javulás mérésére
szolgáló, javasolt mutatók, amelyeket az upstream vállalatok a downstream vállalatok
lehetséges támogatásával figyelembe vehetnek (lásd a III. mellékletet); valamint 4) két
kiegészítés (az ónra, a tantálra és a volfrámra, illetve az aranyra vonatkozó kiegészítés),
amelyek az ezen ásványok ellátási láncának felépítésével összefüggő kihívásokhoz
igazodnak. A kiegészítések a kellő gondosságra vonatkozóan konkrét ajánlásokat
tartalmaznak, amelyek a vállalatoknak az ellátási láncukon belüli különböző helyén és
szerepén alapulnak. A szóban forgó ásványokat vagy azok finomított fémszármazékait
felhasználó vállalatoknak először az egyes kiegészítésekben felsorolt figyelmeztető
jelzéseket kell tanulmányozniuk annak meghatározásához, hogy alkalmazandóak-e az
azokban ismertetett, kellő gondosságra vonatkozó folyamatok.

Az útmutatás jellege
Ez

az

útmutatás

az

OECD

multinacionális

vállalkozások

számára

készült

irányelveiben és az OECD erőtlenül irányított övezetekben működő multinacionális
vállalkozásoknak szóló kockázattudatosítási eszközében foglalt elveken és előírásokon
alapul, és összhangban van azokkal. Az útmutatás a konfliktusok által érintett és nagy
kockázatot jelentő térségekben működő vagy onnan ásványokat beszerző vállalatokhoz a
kormányok által közösen intézett ajánlásokat tartalmaz, a konfliktusok által érintett és nagy
kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca
tekintetében követendő – az alkalmazandó jogszabályoknak és a releváns, nemzetközileg
elismert normáknak megfelelő – elvekkel és kellő gondosságra vonatkozó folyamatokkal
kapcsolatos eligazítással szolgál. Ennek az útmutatásnak a betartása önkéntes és jogilag

5 Lásd: ICGLR, a természeti erőforrások jogellenes kiaknázása elleni regionális
kezdeményezés, www.icglr.org.
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nem végrehajtható.
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I. MELLÉKLET

Az ásványellátási láncban követendő,
kockázatalapú kellő
gondosság öt lépésből álló keretrendszere
Bár a kellő gondosságra vonatkozó konkrét követelmények és folyamatok az
ásványoktól és a vállalatok ellátási láncban elfoglalt helyétől függően eltérőek (ahogyan az
ásványokra vonatkozó kiegészítésekben részletesen szerepelnek), a vállalatoknak felül kell
vizsgálniuk a beszállítóik kiválasztását és a beszerzési döntéseiket, és a konfliktusok által
érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási
láncában követendő, kockázatalapú kellő gondosság öt lépésből álló alábbi keretrendszerét
be kell építeniük az irányítási rendszerükbe:
1. Erős vállalatirányítási rendszerek létrehozása . A vállalatok kötelezettségei:
A) A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó
ásványok ellátási láncára vonatkozó vállalati szakpolitikát kell elfogadniuk, azt
egyértelműen közölniük kell a beszállítókkal és a nyilvánossággal. Ennek a
szakpolitikának tartalmaznia kell azokat a normákat, amelyeknek megfelelően kellő
gondosság követendő a II. mellékletben foglalt, ellátási láncban alkalmazott
szakpolitikai modellben rögzített normákkal összhangban.
B) A belső irányításukat úgy kell kialakítaniuk, hogy az támogassa az ellátási láncban
alkalmazott kellő gondosságot.
C) Az ásványellátási lánc ellenőrzését és átláthatóságát célzó rendszert kell
létrehozniuk. Ennek keretében felügyeleti láncot vagy nyomkövethetőségi rendszert
kell létrehozniuk, vagy azonosítaniuk kell az ellátási lánc upstream szereplőit. Ez
ágazati kezdeményezésű programokban való részvétellel valósítható meg.
D) Meg kell erősíteniük a kapcsolataikat a beszállítókkal. A beszállítókkal kötött
szerződésekbe és/vagy megállapodásokba be kell építeniük az ellátási láncban
alkalmazott

szakpolitikát.

Amennyiben

lehetséges,

a

kapacitásépítés

során
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segítséget kell nyújtaniuk a beszállítóknak a kellő gondosság megvalósításának
javítása érdekében.
E) Vállalati szintű vagy ágazati panaszkezelési mechanizmust kell létrehozniuk
kockázattudatosítást célzó korai előrejelző rendszerként.
2. Az ellátási láncban felmerülő kockázatok azonosítása és értékelése. A vállalatok
kötelezettségei:
A) A kiegészítésekben szereplő ajánlásoknak megfelelően azonosítaniuk kell az ellátási
láncukban felmerülő kockázatokat.
B) Az ellátási láncban alkalmazott szakpolitikájuk normáinak ismeretében értékelniük
kell a kedvezőtlen hatások kockázatait, az ezen útmutatás II. mellékletének, valamint
az

ezen

útmutatásban

foglalt,

kellő

gondosságra

vonatkozó

ajánlásoknak

megfelelően.
3. Az azonosított kockázatokra való reagálást célzó stratégia kialakítása és
végrehajtása. A vállalatok
kötelezettségei:
A) Jelentést

kell

tenniük

az

ellátási

láncra

vonatkozó

kockázatértékelés

megállapításairól az e célból kijelölt felső vezetésük számára.
B) Kockázatkezelési tervet kell kidolgozniuk és elfogadniuk. Kockázatkezelési stratégiát
kell kidolgozniuk oly módon, hogy: i) fenntartják a kereskedelmet a mérhető
kockázatcsökkentő

erőfeszítések

során;

ii)

ideiglenesen

felfüggesztik

a

kereskedelmet, miközben folyamatos, mérhető kockázatcsökkentést végeznek; vagy
iii) sikertelen kockázatcsökkentő kísérleteket követően vagy a vállalat által
megvalósíthatatlannak vagy elfogadhatatlannak ítélt kockázatcsökkentés esetén
megszakítják a kapcsolatot a beszállítóval. A helyes stratégia meghatározásához a
vállalatoknak felül kell vizsgálniuk a II. mellékletet (A konfliktusok által érintett és
nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes globális
ellátási láncában alkalmazott szakpolitikai modell), továbbá mérlegelniük kell, hogy
képesek-e befolyást gyakorolni azokra a beszállítókra, amelyek a leghatékonyabban
előzhetik meg vagy mérsékelhetik az azonosított kockázatot, és szükség esetén
lépéseket kell tenniük az ilyen beszállítókra gyakorolt befolyásuk növelése
érdekében. Ha a vállalatok folytatják a kockázatcsökkentő erőfeszítéseket, miközben
fenntartják vagy ideiglenesen felfüggesztik a kereskedelmet, egyeztetniük kell a
beszállítókkal és az érintett felekkel, többek között a helyi és központi közigazgatási
szervekkel, a nemzetközi vagy civil társadalmi szervezetekkel és – adott esetben –
az érintett harmadik felekkel, és ezekkel a felekkel a kockázatkezelési terv keretében
végrehajtandó,

mérhető

kockázatcsökkentésre

irányuló

stratégiáról

kell

megállapodniuk. A vállalatok a kockázatkezelési terv keretében végrehajtandó,
konfliktusokra és nagy kockázatokra érzékeny kockázatcsökkentési stratégiák
kidolgozásához és a fokozatos javulás méréséhez a kellő gondosságra vonatkozó
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útmutatás

III. melléklete

szerinti,

javasolt

intézkedésekre

és

mutatókra

hagyatkozhatnak.
C) Végre kell hajtaniuk a kockázatkezelési tervet, nyomon kell követniük és figyelemmel
kell kísérniük a kockázatcsökkentő erőfeszítések végrehajtását, és jelentést kell
tenniük az e célból kijelölt felső vezetés számára. Ezt megtehetik a helyi és központi
közigazgatási szervekkel, az upstream vállalatokkal, nemzetközi vagy civil
társadalmi szervezetekkel és az érintett harmadik felekkel együttműködésben
és/vagy azokkal folytatott egyeztetés keretében, amennyiben a kockázatkezelési
tervet konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekben hajtják végre
és követik nyomon.
D) Kiegészítő tény- és kockázatértékelést kell végezniük a kockázatcsökkentést igénylő
esetekben, illetve a körülmények megváltozását követően.
4. Az ellátási láncban alkalmazott kellő gondosságra irányuló, független harmadik fél
általi audit lebonyolítása az ellátási lánc meghatározott pontjain. Az ellátási lánc
(kiegészítésekben) meghatározott pontjain lévő vállalatoknak független harmadik
felekkel kell auditáltatniuk a kellő gondosságra vonatkozó gyakorlataikat. Az auditok
független, intézményesített mechanizmussal ellenőrizhetők.
5. Jelentéstétel az ellátási láncban alkalmazott kellő gondosságról. A vállalatoknak
nyilvános jelentésben kell beszámolniuk az ellátási láncukban alkalmazott kellő
gondosságra

vonatkozó

szakpolitikáikról

és

gyakorlataikról,

és

ehhez

a

fenntarthatóságra, a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó jelentésük vagy
az éves jelentésük alkalmazási körét kiterjeszthetik, hogy azok az ásványellátási láncban
alkalmazott kellő gondosságra vonatkozó további információkra is kiterjedjenek.
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II. MELLÉKLET

A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot
jelentő térségekből származó ásványok
felelősségteljes globális ellátási láncában
alkalmazott szakpolitikai modell1
Elismerve a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származó

ásványok

kitermelésével,

kereskedelmével,

kezelésével

és

kivitelével

esetlegesen összefüggő jelentős kedvezőtlen hatások kockázatait, továbbá elismerve, hogy
felelősséggel tartozunk azért, hogy tiszteletben tartsuk az emberi jogokat és ne járuljunk
hozzá konfliktusokhoz, kötelezettséget vállalunk arra, hogy a konfliktusok által érintett és
nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzése
tekintetében elfogadjuk, széles körben terjesztjük és a beszállítókkal kötött szerződésekbe
és/vagy megállapodásokba beépítjük az alábbi szakpolitikát, amely közös hivatkozási
alapot

jelent

a

konfliktusérzékeny

beszerzési

gyakorlatokhoz

és

a

beszállítók

kockázattudosításához a kitermelési helytől a végső felhasználóig. Kötelezettséget
vállalunk arra, hogy tartózkodunk az olyan tevékenységektől, amelyek hozzájárulnak a
konfliktusok finanszírozásához, továbbá kötelezettséget vállalunk arra, hogy betartjuk az
ENSZ releváns szankcionáló határozatait, vagy adott esetben az e határozatokat
végrehajtó nemzeti jogszabályokat.

Az ásványok kitermelésével, szállításával vagy kereskedelmével
összefüggő súlyos visszaélések tekintetében:
1. A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből történő beszerzés
vagy ilyen térségekben való működés során nem toleráljuk és semmilyen módon nem
használjuk ki, nem támogatjuk, nem segítjük, illetve nem könnyítjük meg a következők
bármely fél általi elkövetését:
i)

kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód bármely formája;

ii)

kényszer- vagy kötelező munka bármely formája, azaz olyan munka vagy szolgálat,
amelyet valamilyen büntetés terhe mellett valakitől követelnek, és amelyre az
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iii)

említett személy nem szabad akaratából vállalkozik;
7
a gyermekmunka legrosszabb formái;

6

iv) az emberi jogok egyéb súlyos megsértése, például széles körű nemi erőszak;
v) háborús bűncselekmények vagy a nemzetközi humanitárius jog egyéb súlyos
megsértése, emberiesség elleni bűncselekmények vagy népirtás.

A súlyos visszaélésekkel kapcsolatos kockázatkezelés tekintetében:
2. Azonnal felfüggesztjük vagy megszüntetjük a kapcsolatot az upstream beszállítókkal,
amennyiben ésszerű kockázatot azonosítunk azzal kapcsolatban, hogy az 1.
bekezdésben

meghatározott

súlyos

visszaéléseket

elkövető

felektől

folytatnak

beszerzést vagy kapcsolatban állnak azokkal.

A nem állami fegyveres csoportoknak nyújtott közvetlen vagy közvetett
támogatás tekintetében:8
3. Az ásványok kitermelésével, szállításával, kereskedelmével, kezelésével vagy kivitelével
nem toleráljuk a nem állami fegyveres csoportoknak nyújtott közvetlen vagy közvetett
támogatást. A nem állami fegyveres csoportok részére ásványkitermelés, -szállítás, kereskedelem, -kezelés vagy -kivitel keretében nyújtott „közvetlen vagy közvetett
támogatás” többek között, de nem kizárólag a következő tevékenységeket végző, nem
állami fegyveres csoportoktól vagy a kapcsolt jogalanyaiktól történő ásványbeszerzést,
azok részére fizetések teljesítését vagy logisztikai segítségnyújtást vagy berendezések
biztosítását foglalja magában:
i)

9

a bányaterületek jogellenes ellenőrzése vagy a szállítási útvonalaknak, az
ásványkereskedelmi helyszíneknek és az ellátási lánc upstream szereplőinek más
10

módon történő ellenőrzése; és/vagy

6 A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok
felelősségteljes globális ellátási láncában alkalmazott szakpolitikai modell célja, hogy a
teljes ásványellátási lánc minden szereplője számára közös hivatkozási alapot
biztosítson. A vállalatoknak érdemes beépíteniük a szakpolitikai modellt a vállalati
társadalmi felelősségvállalással, a fenntarthatósággal kapcsolatos, meglévő
szakpolitikáikba, illetve azok alternatív megfelelőjébe.
7 Lásd a gyermekmunka legrosszabb formáiról szóló 182. számú ILO-egyezményt (1999).
8 A nem állami fegyveres csoportok azonosításához a vállalatoknak az ENSZ Biztonsági
Tanácsának releváns határozataira kell hivatkozniuk.
9 „Kapcsolt jogalanyok” többek között kereskedők, egybegyűjtést végző szereplők,
közvetítők, valamint az ellátási lánc egyéb olyan szereplői, amelyek közvetlenül
együttműködnek fegyveres csoportokkal az ásványkitermelés, -kereskedelem vagy kezelés megkönnyítése érdekében.
10 A szállítási útvonalaknak, az ásványkereskedelmi helyszíneknek és az ellátási lánc
upstream szereplőinek az „ellenőrzése”: i) a kitermelés felügyelete, többek között a
bányaterületekhez való hozzáférés biztosításával és/vagy a közvetítők, az exportőr
vállalatok vagy a nemzetközi kereskedők részére végzett downstream értékesítés
összehangolásával; ii) kényszer- vagy kötelező munka bármely formájának
igénybevétele ásványok bányászatához, szállításához, kereskedelméhez vagy
értékesítéséhez; vagy iii) upstream vállalatok vagy bányák vezetői vagy tisztségviselői,

22AZ OECD ÚTMUTATÁSA A KONFLIKTUSOK ÁLTAL ÉRINTETT ÉS NAGY KOCKÁZATOT JELENTŐ TÉRSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ ÁSVÁNYOK FELELŐSSÉGTELJES ELLÁTÁSI LÁNCA

AZ OECD ÚTMUTATÁSA A FELELŐSSÉGTELJES ELLÁTÁSI LÁNCOK TEKINTETÉBEN KÖVE
GONDOSSÁGRÓL

ii)

pénz vagy ásványok jogellenes megadóztatása vagy kizsarolása

11

a bányaterületek

hozzáférési pontjain, a szállítási útvonalak mentén vagy az ásványkereskedelmi
helyszíneken; és/vagy
iii)

közvetítők,

exportőr

vállalatok

vagy

nemzetközi

kereskedők

jogellenes

megadóztatása vagy zsarolása.

A nem állami fegyveres csoportoknak nyújtott közvetlen vagy
közvetett támogatással kapcsolatos kockázatkezelés
tekintetében:
4. Azonnal felfüggesztjük vagy megszüntetjük a kapcsolatot az upstream beszállítókkal,
amennyiben ésszerű kockázatot azonosítunk azzal kapcsolatban, hogy olyan felektől
végeznek beszerzést, vagy olyan felekkel állnak kapcsolatban, amelyek a 3.
bekezdésben meghatározott nem állami fegyveres csoportoknak nyújtanak közvetlen
vagy közvetett támogatást.

Az állami vagy magánszektorbeli biztonsági erők tekintetében:
5. Egyetértünk azzal, hogy a 10. bekezdésnek megfelelően felszámoljuk az azon állami
vagy magánszektorbeli biztonsági erőknek nyújtott közvetlen vagy közvetett támogatást,
amelyek jogellenesen az ellenőrzésük alatt tartják a bányaterületeket, a szállítási
útvonalakat és az ellátási lánc upstream szereplőit; amelyek jogellenesen adóztatnak
meg vagy zsarolnak ki pénzt vagy ásványokat a bányaterületek hozzáférési pontján, a
szállítási útvonalak mentén vagy az ásványkereskedelmi helyszíneken; vagy amelyek
jogellenesen adóztatnak vagy zsarolnak meg közvetítőket, exportőr vállalatokat vagy
nemzetközi kereskedőket.
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6. Elismerjük, hogy a bányaterületeken és/vagy az azokat körülvevő területeken és/vagy a
szállítási útvonalak mentén az állami vagy magánszektorbeli biztonsági erőknek
kizárólag az lenne a szerepe, hogy fenntartsák a jogállamiságot, többek között
megvédjék az emberi jogokat, biztosítsák a bányászok, a berendezések és a
létesítmények biztonságát, továbbá megvédjék a bányaterületet vagy a szállítási
útvonalakat a jogszerű kitermelésbe és kereskedelembe való beavatkozástól.
7. Amennyiben mi vagy az ellátási láncunkon belüli bármely vállalat állami vagy
magánszektorbeli biztonsági erőket szerződtet, kötelezettséget vállalunk arra, illetve

tényleges tulajdonosi feladatainak ellátása, vagy ilyen vállalatokhoz vagy bányákhoz
kapcsolódó egyéb tulajdoni érdekeltség.
11 A bányáktól, a szállítási útvonalak mentén, az ásványkereskedelmi helyszíneken vagy
az upstream vállalatoktól történő „kizsarolás”: erőszakkal fenyegetés vagy bármely más
büntetés terhe mellett, az adott személy szabad akaratán kívül pénzösszegek vagy
ásványok követelése, gyakran a bányaterület hasznosításához való hozzáférés, a
szállítási útvonalakhoz való hozzáférés, illetve ásványok szállításához, vásárlásához
vagy értékesítéséhez való hozzáférés biztosítása ellenében.
12 A „közvetlen vagy közvetett támogatás” nem vonatkozik a jogszabályban előírt
támogatási formákra, beleértve a vállalatok által a működésük szerinti ország
kormányának fizetett jogszerű adókat, díjakat és/vagy jogdíjakat (lásd az ilyen
kifizetések nyilvánosságra hozataláról szóló, alábbi 13. bekezdést).
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megköveteljük, hogy e biztonsági erők felvételére a biztonságra és az emberi jogokra
vonatkozó önkéntes elveknek megfelelően kerüljön sor. Különösen támogatjuk azt,
illetve lépéseket teszünk annak érdekében, hogy olyan átvilágítási szakpolitikákat
fogadjunk el, amelyekkel biztosítható, hogy olyan biztonsági erőkhöz tartozó egyéneket
vagy egységeket ne szerződtessünk, akikről/amelyekről ismert, hogy az emberi jogok
súlyos megsértéséért felelősek.
8. Támogatjuk a központi vagy helyi hatóságokkal, nemzetközi szervezetekkel és civil
társadalmi szervezetekkel való kapcsolatteremtésre irányuló erőfeszítéseket, illetve
lépéseket teszünk ezért, annak érdekében, hogy hozzájárulhassunk az állami szektorbeli
biztonsági

erők

biztonsági

szolgáltatásaiért

teljesített

kifizetések

átláthatóbbá,

arányosabbá és elszámoltathatóbbá tételére vonatkozó, kivitelezhető megoldásokhoz.
9. Támogatjuk a központi vagy helyi hatóságokkal, nemzetközi szervezetekkel és civil
társadalmi szervezetekkel való kapcsolatteremtésre irányuló erőfeszítéseket, illetve
lépéseket teszünk ezért, annak érdekében, hogy elkerüljük vagy minimálisra
csökkentsük a kiszolgáltatott helyzetű csoportoknak – az ellátási láncon belül a kisüzemi
vagy kis volumenű ásványkitermelés esetén különösen a kisüzemi bányászoknak – az
állami vagy magánszektorbeli biztonsági erők bányaterületeken való jelenlétével
összefüggő kedvezőtlen hatásoknak való kitettségét.

Az állami vagy magánszektorbeli
kockázatkezelés tekintetében:

biztonsági

erőkkel

kapcsolatos

10. A vállalat ellátási láncban elfoglalt konkrét helyének megfelelően haladéktalanul
kockázatkezelési tervet dolgozunk ki, fogadunk el és hajtunk végre az upstream
beszállítókkal és más érdekelt felekkel annak érdekében, hogy megelőzhessük vagy
mérsékelhessük az állami vagy magánszektorbeli biztonsági erők – 5. bekezdésben
meghatározott – közvetlen vagy közvetett támogatásának kockázatát, amennyiben
feltárjuk

ilyen

ésszerű

kockázat

fennállását.

Ilyen

esetekben

sikertelen

kockázatcsökkentő kísérleteket követően, a kockázatkezelési terv elfogadásától
számított hat hónapon belül felfüggesztjük vagy megszüntetjük a kapcsolatot az
upstream

13

beszállítókkal.

Amennyiben

a

8.

és

a

9. bekezdéssel

ellentétes

tevékenységek ésszerű kockázatát azonosítjuk, ugyanígy fogunk reagálni.

13 Az I. melléklet szerinti 3. lépés D. pontjában foglalt részleteknek megfelelően a
vállalatoknak a kockázatkezelési terv elfogadását követően további kockázatértékelést
kell végezniük a csökkentendő kockázatokkal kapcsolatban. Ha a kockázatkezelési terv
elfogadásától számított hat hónapon belül nincs jelentős, mérhető javulás az állami vagy
magánszektorbeli biztonsági erők – 5. bekezdésben meghatározott – közvetlen vagy
közvetett támogatásával kapcsolatos kockázat megelőzése vagy csökkentése terén, a
vállalatoknak legalább három hónapra fel kell függeszteniük vagy meg kell szüntetniük a
kapcsolatot a beszállítóval. A felfüggesztéssel párhuzamosan kockázatkezelési terv
dolgozható ki, amelyben fel kell tüntetni azokat a fokozatos javulást célzó,
teljesítménnyel kapcsolatos célkitűzéseket, amelyeket a kereskedelmi kapcsolat
újrafelvétele előtt meg kell valósítani.
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A megvesztegetés és az ásványok származási helyére vonatkozó csalárd
megtévesztés tekintetében:
11. Nem ajánlunk fel, nem ígérünk, nem adunk, illetve nem kérünk csúszópénzt, és
ellenállunk, ha az ásványok származási helyének eltitkolása vagy elrejtése érdekében a
kormányok részére ásványkitermelés, -kereskedelem, -kezelés, -szállítás és -kivitel
céljából megfizetett adókat, díjakat és jogdíjakat érintő megtévesztés végett
csúszópénzt követelnek tőlünk.
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A pénzmosás tekintetében:
12. Támogatjuk a pénzmosás eredményes felszámolásához való hozzájárulásra irányuló
erőfeszítéseket,

illetve

lépéseket

teszünk

ennek

érdekében,

amennyiben

a

bányaterületek hozzáférési pontjain, a szállítási útvonalak mentén vagy az upstream
beszállítók ásványkereskedelmi helyszínein jogellenes adóztatásból vagy zsarolásból
származó ásványok kitermeléséből, kereskedelméből, kezeléséből, szállításából vagy
kiviteléből fakadó vagy ezekkel kapcsolatos pénzmosás ésszerű kockázatát tárjuk fel.

A kormányoknak fizetendő adók, díjak és jogdíjak
tekintetében:
13. Biztosítjuk, hogy a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származó ásványok kitermelésével, kereskedelmével és kivitelével összefüggő
valamennyi adó, díj és jogdíj megfizetésre kerüljön a kormányok részére, és a vállalat
ellátási láncban elfoglalt helyének megfelelően kötelezettséget vállalunk arra, hogy
ezeket a kifizetéseket a nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló
kezdeményezés (EITI) keretében meghatározott elveknek megfelelően nyilvánosságra
hozzuk.

A megvesztegetéssel, valamint az ásványok származási helyére
vonatkozó csalárd megtévesztéssel, a pénzmosással, illetve az adók,
díjak és jogdíjak kormányok részére történő megfizetésével kapcsolatos
kockázatkezelés tekintetében:
14. A vállalat ellátási láncban elfoglalt konkrét helyének megfelelően kötelezettséget
vállalunk arra, hogy kapcsolatba lépünk a helyi és központi közigazgatási szervekkel,
nemzetközi vagy civil társadalmi szervezetekkel és – adott esetben – az érintett
harmadik felekkel a teljesítmény javítása és figyelemmel kísérése érdekében, hogy
ésszerű időn belül megtett, mérhető lépésekkel megelőzzük vagy csökkentsük a
kockázatokat. A sikertelen kockázatcsökkentő kísérleteket követően felfüggesztjük vagy
megszüntetjük a kapcsolatot az upstream beszállítókkal.
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14 Lásd a nemzetközi kereskedelmi ügyletekben külföldi hivatalos személyek
megvesztegetése elleni küzdelemről szóló OECD-egyezményt (1997); valamint az
ENSZ Korrupció elleni egyezményét (2004).
15 Az I. melléklet szerinti 3. lépés D. pontjában foglalt részleteknek megfelelően a
vállalatoknak a kockázatkezelési terv elfogadását követően további kockázatértékelést
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kell végezniük a csökkentendő kockázatokkal kapcsolatban. Ha a kockázatkezelési terv
elfogadásától számított hat hónapon belül nincs jelentős, mérhető javulás a
megvesztegetéssel, valamint az ásványok származási helyére vonatkozó csalárd
megtévesztéssel, a pénzmosással, illetve az adók, díjak és jogdíjak kormányok részére
történő megfizetésével kapcsolatos kockázatok megelőzése vagy csökkentése terén, a
vállalatoknak legalább három hónapra fel kell függeszteniük vagy meg kell szüntetniük
a kapcsolatot a beszállítóval. A felfüggesztéssel párhuzamosan kockázatkezelési terv
dolgozható ki, amelyben fel kell tüntetni azokat a fokozatos javulást célzó,
teljesítménnyel kapcsolatos célkitűzéseket, amelyeket a kereskedelmi kapcsolat
újrafelvétele előtt meg kell valósítani.
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III. MELLÉKLET

Javasolt kockázatcsökkentési intézkedések és a
javulás mérésére szolgáló, javasolt mutatók

AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN ALKALMAZOTT SZAKPOLITIKA –
BIZTONSÁG
ÉS A KAPCSOLÓDÓ KÉRDÉSEK
KOCKÁZATCSÖKKENTÉS:
Az

upstream

vállalatok

munkacsoportok
igénybevételével

egyenként

közreműködésével,
mérlegelhetik

az

vagy
illetve

alábbiakban

szövetségek,
más

közös

megfelelő

javasolt

értékelő
eszközök

kockázatcsökkentési

intézkedések végrehajtását a következő tevékenységek folytatásához:
• a megfelelő központi közigazgatási szerv (például a bányaügyért felelős
minisztérium) figyelmeztetése az ellátási
visszaélésszerű és kizsákmányoló gyakorlatokra;

láncon

belül

bekövetkező

• azokban a térségekben, ahol az ásványok jogellenes adóztatás vagy zsarolás
tárgyát képezik, azonnali lépések megtétele annak biztosítása érdekében, hogy
az upstream közvetítők és az egybegyűjtést végző szereplők a downstream
szakaszban vagy nyilvánosan közzétegyék az állami vagy magánszektorbeli
biztonsági erők
kifizetéseket;

részére

biztonsági

szolgáltatások

nyújtásáért

teljesített

• kapcsolat létesítése a közvetítőkkel és az egybegyűjtést végző szereplőkkel
annak

elősegítése

érdekében,

hogy

kiépíthessék

a

biztonsági

erők

magatartásának dokumentálására és a biztonsági erők részére teljesített
kifizetések dokumentálására szolgáló kapacitásukat;
• a kisüzemi és kis volumenű bányászattal jellemzett térségekből történő beszerzés
során a kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató közösségek, a helyi
önkormányzat és az állami vagy magánszektorbeli biztonsági erők közötti
biztonsági megállapodások hivatalossá tételének támogatása – adott esetben –
civil

társadalmi

és

nemzetközi

szervezetekkel

együttműködésben

annak

biztosítása érdekében, hogy minden kifizetés önkéntesen történjen és arányos
legyen a nyújtott szolgáltatással, és hogy a kapcsolatra vonatkozó szabályok a
biztonságra és az emberi jogokra vonatkozó önkéntes elveknek, az ENSZ
bűnüldöző szervekre vonatkozó magatartási kódexének, valamint az erőszak és a
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lőfegyverek bűnüldöző szervek általi használatáról szóló ENSZ-alapelveknek
megfelelően egyértelművé váljanak.

AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN ALKALMAZOTT SZAKPOLITIKA –
BIZTONSÁG ÉS A KAPCSOLÓDÓ KÉRDÉSEK (folytatás)
• információk

megosztására

és

közlésére

szolgáló

közösségi

fórumok

létrehozásának támogatása;
• bizalmi vagyonkezelői alap vagy – adott esetben – más olyan hasonló alap
létrehozásának a támogatása, amelyből a biztonsági erők fizetést kapnak a
szolgáltatásaikért;
• partnerség kiépítése nemzetközi szervezetekkel vagy – adott esetben – civil
társadalmi szervezetekkel, a biztonsági erők kapacitásépítésének a biztonságra
és az emberi jogokra vonatkozó önkéntes elvekkel, az ENSZ bűnüldöző
szervekre vonatkozó magatartási kódexével, valamint az erőszak és a
lőfegyverek bűnüldöző szervek általi használatáról szóló ENSZ-alapelvekkel
összhangban történő támogatása érdekében.
További útmutatásért lásd a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség The
Voluntary Principles on Security and Human Rights: An Implementation Toolkit for
Major Sites (A biztonságra és az emberi jogokra vonatkozó önkéntes elvek: fontos
bányaterületekre vonatkozó végrehajtási eszköztár) című dokumentumát (2008); a
Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának a rendőrség és biztonsági személyzet
részére szánt képzési forrásanyagait; valamint a biztonsági magánszolgáltatók
nemzetközi magatartási kódexét (2010).
A JAVULÁS MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ, AJÁNLOTT MUTATÓK: Lásd például: a
„Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Human Rights, Mining and
Metals Sector Supplement” (Globális jelentéstételi kezdeményezés, mutatókra
vonatkozó protokollkészlet: Az emberi jogokra, a bányászati és a fémipari ágazatra
vonatkozó kiegészítés) (3.0 változat) szerinti HR8 mutatót: „A műveletek
szempontjából releváns'emberi jogi szempontokra vonatkozó szakpolitikákkal vagy
eljárásokkal kapcsolatos képzésben részesült biztonsági személyzet százalékos
aránya a szervezeten belül”. A mutatók részletesebb leírását lásd az egyes
mutatókhoz fűzött megjegyzésekben. A mutatókra vonatkozó jelentéstétellel és a
releváns információk, többek között a közösségeket és a nőket érintő kockázatokra
vonatkozó információk összegyűjtésével kapcsolatos útmutatástért lásd: „Global
Reporting Initiative, Sustainability Reporting Guidelines and GRI Mining and Metals
Sector Supplement” (Globális jelentéstételi kezdeményezés, a fenntarthatóságra
vonatkozó iránymutatások, valamint a bányászati és fémipari ágazatra vonatkozó
kiegészítés) (3.0 változat).
A biztonsági erők jelenlétével jellemzett bányákból származó vagy biztonsági
erők jelenlétével jellemzett szállítási útvonalak mentén szállított ásványok esetében
a jogellenesen megadóztatott, illetve az állami vagy magánszektorbeli biztonsági
erők által az upstream szereplőktől kizsarolt ásványok vagy pénz százalékos aránya
tételenkénti bontásban; az állami vagy magánszektorbeli biztonsági erők részére
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teljesített kifizetések jellege és típusa, beleértve a biztonsági szolgáltatás nyújtására
és a kifizetésre vonatkozó bármely megállapodás jellegét és típusát.

AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN ALKALMAZOTT SZAKPOLITIKA – A
BIZTONSÁG ÉS A KISÜZEMI BÁNYÁSZOK KEDVEZŐTLEN
HATÁSOKNAK VALÓ KITETTSÉGE
KOCKÁZATCSÖKKENTÉS:
Kisüzemi bányászattal jellemzett térségekből történő beszerzés során az
upstream vállalatok egyenként vagy szövetségek, közös értékelő munkacsoportok
közreműködésével, illetve más megfelelő eszközök igénybevételével mérlegelhetik
az alábbiakban javasolt kockázatcsökkentési
következő tevékenységek folytatásához:

intézkedések

végrehajtását

a

• a kisüzemi bányászok visszaélésszerű gyakorlatoknak való kitettsége jelentette
kockázat minimálisra csökkentése, a fogadó országok kormányai által a kisüzemi
ágazat szakmai színvonalának – szövetkezetek, társulások vagy más tagsági
struktúrák létrehozásával történő – fokozatos javítására tett erőfeszítések
támogatásával.
Az

ezzel

kapcsolatos

kockázatértékelés

elvégzésére

vonatkozó

további

információkért lásd a Felelősségteljes Ékszerek Tanácsa szabványokról szóló
útmutatásának a kisüzemi és a kis volumenű bányászatra vonatkozó 2.14 számú
gyakorlati szabályzatát, többek között a következők tekintetében: „a szélesebb
közösség támogatása a lehető legtöbb áru és szolgáltatás helyi szinten történő
beszerzésével; a gyermekmunka felszámolása a közösségben való szerepvállalás
feltételeként; a nők kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató közösségeken
belüli körülményeinek javítása a nemi tudatosságra és az emancipációra irányuló
programokkal.”
A JAVULÁS MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ, AJÁNLOTT MUTATÓK: Lásd például: a
„Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Human Rights, Mining and
Metals Sector Supplement” (Globális jelentéstételi kezdeményezés, mutatókra
vonatkozó protokollkészlet: Az emberi jogokra, a bányászati és a fémipari ágazatra
vonatkozó kiegészítés) (3.0 változat) szerinti MM8 mutatót: „Azoknak a [...]
fejtőhelyeknek a száma (és százalékos aránya), ahol kisüzemi és kis volumenű
bányászat folyik a bányaterületen vagy annak szomszédságában; a kapcsolódó
kockázatok és az e kockázatok kezelésére és csökkentésére hozott intézkedések”.
A mutatók részletesebb leírását lásd az egyes mutatókhoz fűzött megjegyzésekben.
A mutatókra vonatkozó jelentéstétellel és a releváns információk, többek között a
közösségeket

és

a

nőket

érintő

kockázatokra

vonatkozó

információk

összegyűjtésével kapcsolatos útmutatástért lásd: „Global Reporting Initiative,
Sustainability Reporting Guidelines and GRI Mining and Metals Sector Supplement”
(Globális

jelentéstételi

kezdeményezés,

a

fenntarthatóságra

vonatkozó

iránymutatások, valamint a bányászati és fémipari ágazatra vonatkozó kiegészítés)
(3.0 változat).
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AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN ALKALMAZOTT SZAKPOLITIKA –
MEGVESZTEGETÉS ÉS AZ ÁSVÁNYOK SZÁRMAZÁSI HELYÉRE
VONATKOZÓ CSALÁRD MEGTÉVESZTÉS
KOCKÁZATCSÖKKENTÉS:
Az
upstream
vállalatok

szövetségek,

értékelő

munkacsoportok

közreműködésével, vagy a beszállítók – különösen a kkv-k – kapacitásépítését
célzó, más megfelelő eszközök igénybevételével folytathatnak együttműködést a
konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondossághoz.
A JAVULÁS MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ, AJÁNLOTT MUTATÓK: A javulás
mérésére szolgáló mutatóknak az útmutatásban szereplő folyamatokon kell
alapulniuk: Lehetséges mutatók például a következők: a downstream szakaszban
nyilvánosságra hozott információk; a felügyeleti lánc vagy az ellátási lánc érvényben
lévő átláthatósági rendszerének jellege; az ellátási láncon belül – különösen a
felügyeleti lánc és az átláthatósági rendszerek által létrehozott információk
ellenőrzéséhez – alkalmazott kockázatértékelések és kockázatkezelés jellege és
formája; a vállalat szerepvállalása a kapacitásépítést célzó képzésben és/vagy az
ellátási láncban alkalmazott
kezdeményezésekben.

kellő

gondosságra

irányuló,

más

ágazati

AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN ALKALMAZOTT
SZAKPOLITIKA – PÉNZMOSÁS KOCKÁZATCSÖKKENTÉS:
Az

upstream

munkacsoportok
igénybevételével

vállalatok

egyenként

közreműködésével,
mérlegelhetik

az

vagy
illetve

alábbiakban

szövetségek,
más

közös

megfelelő

javasolt

értékelő
eszközök

kockázatcsökkentési

intézkedések végrehajtását a következő tevékenységek folytatásához:
• a beszállítókra, az ügyfelekre és az ügyletekre vonatkozó figyelmeztető jelzések
kidolgozása a gyanús magatartás és tevékenységek feltárásához;
• valamennyi beszállító, üzleti partner és ügyfél kilétének meghatározása és
ellenőrzése;
• a bűncselekmény gyanúját keltő magatartás bejelentése a helyi, a nemzeti, a
regionális és a nemzetközi bűnüldöző hatóságoknak.
További útmutatásért lásd a Pénzügyi Akció Munkacsoport pénzmosás és
terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó kockázatalapú megközelítésről
szóló útmutatását.
A JAVULÁS MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ, AJÁNLOTT MUTATÓK: A javulás
mérésére szolgáló mutatóknak az útmutatásban szereplő folyamatokon kell
alapulniuk: Lehetséges mutatók például a következők: az ellátási láncban
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alkalmazott

szakpolitika;

a

downstream

szakaszban

nyilvánosságra

hozott

információk, a felügyeleti lánc vagy az ellátási lánc érvényben lévő átláthatósági
rendszerének jellege; az ellátási láncon belül – különösen a felügyeleti lánc és az
átláthatósági rendszerek által létrehozott információk ellenőrzéséhez – alkalmazott
kockázatértékelések

és

kockázatkezelés

jellege

és

formája;

a

vállalat

szerepvállalása a kapacitásépítést célzó képzésben és/vagy az ellátási láncban
alkalmazott kellő gondosságra irányuló, más ágazati kezdeményezésekben.

AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN ALKALMAZOTT SZAKPOLITIKA – A
KORMÁNYOK RÉSZÉRE MEGFIZETETT ADÓK, DÍJAK ÉS JOGDÍJAK
ÁTLÁTHATÓSÁGA
KOCKÁZATCSÖKKENTÉS:
Az upstream vállalatok egyenként vagy szövetségek, értékelő munkacsoportok
közreműködésével, illetve más megfelelő eszközök igénybevételével mérlegelhetik
az alábbiakban javasolt kockázatcsökkentési
következő tevékenységek folytatásához:

intézkedések

végrehajtását

a

• a nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezés
végrehajtásának támogatása;
• a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó
ásványok kitermelése, kereskedelme és kivitele céljából a kormányok részére
megfizetett adókra, díjakra és jogdíjakra vonatkozó információk lebontott
formában történő nyilvánosságra hozatalának támogatása;
• a megfelelő helyi önkormányzati és központi kormányzati szervek tájékoztatása a
bevételek

beszedése

és

nyomon

követése

során

felmerülő

potenciális

hiányosságokról;
• e szervek kapacitásépítésre irányuló képzésének támogatása annak érdekében,
hogy eredményesen elláthassák feladataikat.
A következő internetcímen arra vonatkozó útmutatás található, hogy a
vállalkozások

hogyan

támogathatják

a

nyersanyag-kitermelő

iparágak

átláthatóságára irányuló kezdeményezést: http://eiti.org/document/ businessguide.
A JAVULÁS MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ, AJÁNLOTT MUTATÓK: Lásd például: a
„Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Economic, Mining and Metals
Sector Supplement” (Globális jelentéstételi kezdeményezés, mutatókra vonatkozó
protokollkészlet: A gazdasági, a bányászati és a fémipari ágazatra vonatkozó
kiegészítés) (3.0 változat) szerinti EC1 mutatót: „Létrehozott és terjesztett közvetlen
gazdasági érték, beleértve a bevételeket, a működési költségeket, az alkalmazottak
juttatásait, az adományokat, valamint az egyéb közösségi beruházásokat, az
eredménytartalékot, valamint a tőkehitelezők és a kormányzatok részére teljesített
kifizetéseket”. A mutatók részletesebb leírását lásd az egyes mutatókhoz fűzött
megjegyzésekben. A mutatókra vonatkozó jelentéstétellel és a releváns információk
összegyűjtésével kapcsolatos útmutatástért lásd: „Global Reporting Initiative,
Sustainability Reporting Guidelines and GRI Mining and Metals Sector Supplement”
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(Globális

jelentéstételi

kezdeményezés,

a

fenntarthatóságra

vonatkozó

iránymutatások, valamint a bányászati és fémipari ágazatra vonatkozó kiegészítés)
(3.0 változat).
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Az OECD útmutatása a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot
jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca
tekintetében követendő kellő gondosságról © OECD 2013

Az ónra, a tantálra és a volfrámra
vonatkozó kiegészítés
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AZ ÓNRA, A TANTÁLRA ÉS A VOLFRÁMRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉS

Hatály és fogalommeghatározások
Ez a kiegészítés a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből
származó ón, tantál és volfrám (a továbbiakban: ásványok) ellátási lánca tekintetében
követendő kellő gondosságra vonatkozó konkrét útmutatással szolgál, a vállalatoknak az
ásványellátási

láncban

elfoglalt

különböző

helyétől

függően.

Ez

a

kiegészítés

megkülönbözteti az ellátási láncon belüli upstream vállalatok és downstream vállalatok
szerepét és az e vállalatokhoz intézett, kellő gondosságra vonatkozó megfelelő
ajánlásokat.
E kiegészítés alkalmazásában az „upstream” az ásványellátási láncnak a bányáktól a
kohókig/finomítókig terjedő szakasza. Az „upstream vállalatok” többek között a bányászati
vállalkozások (a kisüzemi, valamint a kis volumenű vagy nagy volumenű termelést folytató
16

vállalkozások) , az ásványok származási helye szerinti ország helyi kereskedői vagy
exportőrei, a nemzetközi ásványkoncentrátum-kereskedők, az ásvány-újrafeldolgozók és a
kohók/finomítók. A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származó

ásványok

felelősségteljes

ellátási

lánca

tekintetében

követendő

kellő

gondosságról szóló OECD-útmutatás és az ónra, a tantálra és a volfrámra vonatkozó
kiegészítése (a továbbiakban: útmutatás) többek között azt ajánlja, hogy ezek a vállalatok
hozzanak létre az általuk birtokolt ásványokra vonatkozó belső ellenőrzési rendszert
(felügyeleti

láncot

vagy

nyomkövethetőségi

rendszert)

és

helyszíni

értékelő

munkacsoportokat, amelyeket az upstream vállalatok közötti együttműködés keretében
közösen állíthatnak fel, ugyanakkor megtarthatják az egyedi felelősségüket a konfliktusok
által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekben folytatott ásványkitermelés, kereskedelem és -kezelés, valamint az ilyen térségekből történő ásványkivitel minőségi
körülményeire vonatkozó, ellenőrizhető, megbízható és naprakész információk létrehozása
és megosztása esetében. Ez az útmutatás arra kéri ezeket az upstream vállalatokat, hogy
közöljék a kockázatértékelések eredményeit a downstream vevőikkel, és a kohók/finomítók
kellő gondosságra vonatkozó gyakorlatait független harmadik felekkel – többek között
intézményesített mechanizmus keretében – auditáltassák.

16 Az „upstream vállalatok” többek között a kisüzemi vagy kis volumenű termelést folytató
vállalkozások, nem pedig magánszemélyek vagy kisüzemi bányászokból álló informális
munkacsoportok.
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A „downstream” a fémek ellátási láncának a kohóktól/finomítóktól a kiskereskedőkig
terjedő szakasza. A „downstream vállalatok” többek között a fémkereskedők és a
fémtőzsdék, az alkatrészgyártók, a termékgyártók, az eredetiberendezés-gyártók és a
kiskereskedők. Az útmutatás többek között azt ajánlja, hogy a downstream vállalatok
mindent tegyenek meg az ellátási láncukon belüli kohók/finomítók kellő gondosságra
vonatkozó folyamatainak azonosítása és felülvizsgálata érdekében, és értékeljék, hogy
azok követik-e az ezen útmutatásban előterjesztett, kellő gondosságra vonatkozó
intézkedéseket. A downstream vállalatok részt vehetnek a kohók/finomítók ezen
útmutatásnak való megfelelését értékelő ágazati programokban, és felhasználhatják e
programok azon információit, amelyek segítségével teljesíthetik az ezen útmutatásban
foglalt ajánlásokat.
Ez a különbségtétel azt tükrözi, hogy a vállalat birtokában lévő ásványok nyomon
követésén alapuló belső ellenőrzési mechanizmusok általában megvalósíthatatlanok az
olvasztást követően, a finomított fémek ugyanis késztermékek különböző alkotóelemeinek
kis alkatrészeiként kerülnek a fogyasztási piacra. E gyakorlati nehézségekből fakadóan a
downstream vállalatoknak a közvetlen beszállítóikra irányuló belső ellenőrzéseket kell
létrehozniuk, és az erőfeszítéseiket az albeszállítókra gyakorolt befolyásuk növelésére, a
gyakorlati kihívások kezelésére és az ezen útmutatásban foglalt, kellő gondosságra
vonatkozó ajánlások eredményes teljesítésére irányuló ágazati kezdeményezésekkel
hangolhatják össze.

Az e kiegészítés alkalmazását szükségessé tevő figyelmeztető jelzések
Ez az útmutatás a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekben
működő, vagy az esetlegesen ilyen térségekből származó ónt (kassziteritet), tantált
(tantalitot) vagy volfrámot (volframitot), illetve azok olvasztott származékait beszállító vagy
felhasználó szereplőkre alkalmazandó. A vállalkozásoknak előzetesen felül kell vizsgálniuk
az ásvány- vagy fémbeszerzési gyakorlataikat annak eldöntéséhez, hogy vonatkozik-e
rájuk az útmutatás. Az alábbi figyelmeztető jelzéseknek szükségessé kell tenniük az ezen
útmutatásban foglalt, kellő gondosságra vonatkozó normák és folyamatok alkalmazását.

Az ásványok származási és átszállítási helyére vonatkozó figyelmeztető
jelzések:
Az ásványok konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származnak, vagy azokat ilyen térségeken szállítják át.

17

Az ásványok állítólag olyan országból származnak, amelynek a kérdéses ásvány
tekintetében korlátozottak az ismert tartalékai, a valószínűsíthető erőforrásai vagy
a várható termelési szintje (azaz az adott országból származó ásvány bejelentett
mennyisége nincs összhangban az ismert tartalékaival vagy várható termelési

17 A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségek fogalommeghatározását
és az azokra vonatkozó mutatókat lásd az útmutatásban.
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szintjével).
Az ásványok állítólag olyan országból származnak, amelyről ismert, hogy
konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó
ásványok tranzitországa.
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A beszállítókra vonatkozó figyelmeztető jelzések:
A vállalat beszállítói vagy más ismert upstream vállalatok részvényesi vagy egyéb
érdekeltséggel rendelkeznek olyan vállalatokban, amelyek az ásványok fent
említett figyelmeztető jelzések szerinti származási és átszállítási helyének egyikén
működnek.
A vállalat beszállítóiról vagy más ismert upstream vállalatokról ismert, hogy az
elmúlt 12 hónap során a figyelmeztető jelzések szerinti származási és átszállítási
helyről szereztek be ásványokat.
Ha az ellátási láncon belüli vállalat nem tudja megállapítani, hogy a birtokában lévő
ásványok „figyelmeztető jelzések szerinti származási vagy átszállítási helyről” származnake, az útmutatás 1. lépését kell alkalmaznia.
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1. ábra A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál és volfrám ellátási láncában felmerülő
kockázatok
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1. LÉPÉS: ERŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI
RENDSZEREK LÉTREHOZÁSA
CÉLKITŰZÉS: Annak biztosítása, hogy a vállalatok kellő gondosság tekintetében
alkalmazott, meglévő rendszere és meglévő irányítási rendszere kitérjen a konfliktusok
által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványokkal összefüggő
kockázatokra.

A. A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekből származó ásványok ellátási láncára vonatkozó
szakpolitika elfogadása és ilyen szakpolitikára irányuló
kötelezettségvállalás. Az ellátási lánc valamennyi vállalata esetében e
szakpolitika kötelező elemei:
1. Az ásványok kitermelésére, szállítására, kezelésére, kereskedelmére, feldolgozására,
olvasztására, finomítására, ötvözésére és kivitelére vonatkozó közös hivatkozási
alapelveket kifejtő szakpolitikai kötelezettségvállalás, amely alapelvekhez viszonyítva a
vállalat önértékelést végez, illetve értékeli a beszállítók tevékenységeit és kapcsolatait.
Ennek a szakpolitikának összhangban kell lennie azokkal a normákkal, amelyeket a
II. mellékletben foglalt, ellátási láncban alkalmazott szakpolitikai modell rögzít.
2. A kockázatok megfelelő kezelésének biztosítását célzó, egyértelmű és következetes
irányítási folyamat. A vállalatnak el kell köteleződnie az ezen útmutatásban
meghatározott különböző szinteknél vázolt, kellő gondosságra vonatkozó lépések és
ajánlások mellett.

B. A belső irányítási rendszerek oly módon történő kialakítása,
hogy azok támogassák az ellátási láncban alkalmazott kellő
gondosságot. Az ellátási láncon belüli vállalatok kötelezettségei:
1. A szükséges hatáskörrel, ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező felső vezetőket fel
kell hatalmazniuk és felelősséggel kell felruházniuk az ellátási láncban alkalmazott kellő
gondosságra vonatkozó folyamat felügyelete érdekében.
2. Biztosítaniuk

kell

az

e

folyamatok

működtetésének

és

támogatásához szükséges erőforrások rendelkezésre állását.

nyomon

követésének

18

3. Olyan szervezeti felépítést és kommunikációs folyamatokat kell bevezetniük, amelyekkel
biztosítható, hogy a lényeges információk – többek között a vállalat szakpolitikája –
eljussanak a megfelelő alkalmazottakhoz és beszállítókhoz.
4. Biztosítaniuk kell a belső elszámoltathatóságot az ellátási láncban alkalmazott kellő
gondosságra vonatkozó folyamat végrehajtása tekintetében.

C. Az ásványellátási lánc ellenőrzését és átláthatóságát
célzó rendszer létrehozása.
C. 1. KONKRÉT AJÁNLÁSOK – Helyi ásványexportőrök számára
1. Össze kell gyűjteniük

19

és közzé kell tenniük az alábbi információkat a közvetlen

18 Az ISO 9001:2008 szabvány 4.1 cikkének d) pontja.
19 A kellő gondosság megszakítás nélküli, proaktív és reaktív folyamat, ezért az

36AZ OECD ÚTMUTATÁSA A KONFLIKTUSOK ÁLTAL ÉRINTETT ÉS NAGY KOCKÁZATOT JELENTŐ TÉRSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ ÁSVÁNYOK FELELŐSSÉGTELJES ELLÁTÁSI LÁ

AZ ÓNRA, A TANTÁLRA ÉS A VOLFRÁMRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉS

downstream vevők részére, akik/amelyek ezután továbbadják azokat az ellátási lánc
alsóbb szintjeire, illetve a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekből származó ásványokra vonatkozó információk összegyűjtése és feldolgozása
céljából létrehozott bármely – regionális vagy globális – intézményesített mechanizmus
számára:
a) a kormányzat részére ásványkitermelés, -kereskedelem, -szállítás és -kivitel céljából
megfizetett összes adó, díj és jogdíj;
b) a kormánytisztviselők részére ásványkitermelés, -kereskedelem, -szállítás és -kivitel
céljából teljesített bármely egyéb kifizetés;
c) a kitermelési szakasztól kezdődően az ellátási lánc valamennyi pontján állami vagy
magánszektorbeli biztonsági erők vagy más fegyveres csoportok részére megfizetett
összes adó és bármely más kifizetés;
d) az

exportőr

tulajdonosi

(ezen

belül

tényleges

tulajdonosi)

szerkezete

és

vállalatszerkezete, beleértve a vállalat tisztségviselőinek és vezetőinek nevét; a
vállalat és a tisztségviselők üzleti, kormányzati, politikai és katonai szervezetekben
való tagsága;
e) az ásványok származási bányája;
f) a kitermelés mennyisége, dátuma és módszere (kisüzemi és kis volumenű vagy nagy
volumenű bányászat);
g) az

ásványok

egybegyűjtésének,

kereskedelmének,

feldolgozásának

vagy

finomításának helye;
h) valamennyi upstream közvetítő, egybegyűjtést végző szereplő megnevezése, illetve
az upstream ellátási lánc egyéb szereplőinek megnevezése;
i) szállítási útvonalak.

C.
2. KONKRÉT AJÁNLÁSOK – Nemzetközi ásványkoncentrátumkereskedők és ásvány-újrafeldolgozók számára:
1. A fenti közzétételi követelményeket be kell építeniük a helyi exportőrökkel kötött
kereskedelmi szerződésekbe.

20

2. Össze kell gyűjteniük és közzé kell tenniük az alábbi információkat a közvetlen
downstream vevők számára, valamint a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot
jelentő térségekből származó ásványokra vonatkozó információk összegyűjtése és

információk összegyűjthetők és a minőségük fokozatosan javítható az útmutatásban
foglalt különböző lépésekkel [például az 1. lépés C. és D. pontjában ismertetett
szerződéses rendelkezésekkel vagy más folyamatokkal], létrehozott felügyeleti lánccal
vagy átláthatósági rendszerekkel [lásd az 1. lépés C.4. pontját], valamint
kockázatértékelésekkel [lásd a 2. lépés I. pontját és az „Útmutató feljegyzés az
upstream vállalatok kockázatértékeléséhez” című függeléket].
20 A nemzetközi ásványkoncentrátum-kereskedők felelőssége, hogy megszerezzék és
naprakészen tartsák a helyi exportőröktől bekért információkat, függetlenül attól, hogy
az exportőrök eleget tesznek-e a fenti ajánlásoknak.
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feldolgozása céljából létrehozott bármely – regionális vagy globális – intézményesített
mechanizmus számára:
a) a kivitelre, a behozatalra és az újrakivitelre vonatkozó összes dokumentáció,
beleértve a kivitel, a behozatal és az újrakivitel céljából teljesített összes kifizetésre
vonatkozóan rögzített adatot, valamint az állami vagy magánszektorbeli biztonsági
erők vagy más fegyveres csoportok részére kifizetett összes adó és bármely egyéb
kifizetés;
b) az összes közvetlen beszállító (helyi exportőr) megnevezése;
c) a helyi exportőr által megadott összes információ.

C. 3. KONKRÉT AJÁNLÁSOK – Kohók/finomítók számára:
1. A fenti közzétételi követelményeket be kell építeniük a nemzetközi ásványkoncentrátumkereskedőkkel,

az

ásvány-újrafeldolgozókkal

kereskedelmi szerződésekbe.

és

a

helyi

exportőrökkel

kötött

21

2. Lehetőleg számítógépes adatbázisban legalább öt évig meg kell őrizniük a felügyeleti
lánc és/vagy az alábbiakban vázlatosan ismertetett nyomkövethetőségi rendszer által
létrehozott információkat,

22

és azokat a dowstream vevők rendelkezésére, valamint a

konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványokra
vonatkozó információk összegyűjtése és feldolgozása céljából létrehozott bármely –
regionális

vagy

globális

–

intézményesített

mechanizmus

rendelkezésére

kell

bocsátaniuk.

C. 4. KONKRÉT AJÁNLÁSOK – Valamennyi upstream vállalat számára:
1. Felügyeleti láncot és/vagy nyomkövethetőségi rendszert kell bevezetniük, amely a
következő információkat lebontva állítja elő a „figyelmeztető jelzések szerinti származási
és átszállítási helyről” származó ásványok esetében, lehetőség szerint dokumentációval
alátámasztva: az ásványok származási bányája; a kitermelés mennyisége és dátuma; az
ásványok

egybegyűjtésének,

kereskedelmének

vagy

feldolgozásának

helye;

a

kormánytisztviselők részére ásványkitermelés, -kereskedelem, -szállítás és -kivitel
céljából megfizetett összes adó, díj és jogdíj; állami vagy magánszektorbeli biztonsági
erők vagy más fegyveres csoportok részére megfizetett összes adó és egyéb kifizetés;
az upstream ellátási lánc összes szereplőjének megnevezése; szállítási útvonalak.

23

2. A kellő gondosságra vonatkozó, ezen útmutatásban foglalt normák és folyamatok
alapján megszerzett és naprakészen tartott összes információt a downstream vevők és
az auditorok rendelkezésére, valamint a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot

21 A kohók/finomítók felelőssége, hogy megszerezzék és naprakészen tartsák a
nemzetközi ásványkoncentrátum-kereskedőktől és a helyi exportőröktől bekért
információkat, függetlenül attól, hogy azok eleget tesznek-e a fenti ajánlásoknak.
22 Lásd a FATF 10. számú ajánlását. Lásd még a II. mellékletben a kimberley-i folyamat
tanúsítási rendszerét és a kimberley-i folyamat moszkvai nyilatkozatát.
23 Lásd az ITRI ellátási láncra vonatkozó kezdeményezését (iTSCi).
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jelentő térségekből származó ásványokra vonatkozó információk összegyűjtése és
feldolgozása céljából létrehozott bármely – regionális vagy globális – intézményesített
mechanizmus rendelkezésére kell bocsátaniuk.
3. Amennyiben megvalósítható, kerülniük kell a készpénzes vásárlást, és biztosítaniuk kell,
hogy

minden

elkerülhetetlen

készpénzes

vásárlást

ellenőrizhető

dokumentáció

támasszon alá, és azokat lehetőség szerint hivatalos banki csatornákon bonyolítsák.
4. Támogatniuk

kell

a

nyersanyag-kitermelő

iparágak

átláthatóságára

25

kezdeményezésben (EITI) kifejtett elvek és kritériumok végrehajtását.

24

irányuló

26

C.5. KONKRÉT AJÁNLÁSOK – Valamennyi downstream vállalat számára:
1. Az ellátási lánc átláthatóságát célzó rendszert kell bevezetniük, amely lehetővé teszi a
vállalat ásványellátási láncán belüli kohók/finomítók azonosítását, és amellyel a
„figyelmeztető jelzések szerinti származási vagy átszállítási helyről” származó ásványok
ellátási láncára vonatkozó, következő információkat meg kell szerezni: az egyes
kohók/finomítók ellátási láncában az ásványok összes származási, szállítási és
tranzitországának azonosítása. Azok a vállalatok, amelyek a méretük vagy más
tényezők miatt esetlegesen nehezen azonosítják a közvetlen beszállítóik előtti upstream
szereplőket, az ellátási láncon belüli kohók azonosítása érdekében kapcsolatot
létesíthetnek és együttműködhetnek az ágazat azon tagjaival, amelyekkel közösek a
beszállítóik, vagy azokkal a downstream vállalatokkal, amelyekkel üzleti kapcsolatot
tartanak fenn.
2. A kapcsolódó nyilvántartásokat legalább öt évig, lehetőleg számítógépes adatbázisban
kell őrizniük.
3. Támogatniuk
rendszereknek

kell
11

a

beszállítókra

vonatkozó

digitális

információ-megosztási

a kohókra/finomítókra történő kiterjesztését, és módosítaniuk kell a

rendszereket a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származó ásványok ellátási láncában a beszállítók által alkalmazott kellő gondosság
értékelése érdekében, az ezen útmutatásban ajánlott kritériumok és folyamatok
igénybevételével, kellő figyelemmel az üzleti titoktartásra és a versennyel kapcsolatos
egyéb szempontokra.

27

24 A pénzügyi intézményeknek érdemes erre az útmutatásra és erre a kiegészítésre
hivatkozniuk, amikor szolgáltatásnyújtás céljából ügyfél-átvilágítást végeznek, és ezen
útmutatás betartását érdemes beépíteniük a döntéshozatalukba.
25 A nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezésre vonatkozó
információkért lásd: http://eiti.org/. A következő internetcímen arra vonatkozó útmutatás
található, hogy a vállalkozások hogyan támogathatják a nyersanyag-kitermelő iparágak
átláthatóságára irányuló kezdeményezést: http://eiti.org/document/ businessguide.
26 Lásd például az E.TASC rendszerhez hasonló, beszállítói digitális információs
rendszereket.
27 Az üzleti titoktartás és a versennyel kapcsolatos egyéb szempontok alatt az árakra
vonatkozó információk és a beszállítói kapcsolatok értendők, a később kialakított
értelmezés sérelme nélkül. Minden információt át kell adniuk a konfliktusok által érintett
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D. A vállalatok beszállítókkal fennálló kapcsolatainak megerősítése.
Az ellátási láncon belüli vállalatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a beszállítók
kötelezettséget vállaljanak arra, hogy az ellátási láncban alkalmazott szakpolitikájuk
összhangban legyen ezen útmutatás II. mellékletével és kellő gondosságra vonatkozó
folyamataival. Ennek érdekében a vállalatoknak:
1. Amennyiben megvalósítható, a beszállítókra gyakorolt befolyásuk növelése érdekében
hosszú távú kapcsolatokat kell kialakítaniuk a beszállítókkal, nem pedig rövid távra szóló
vagy eseti szerződéseket kell kötniük.
2. Közölniük kell a beszállítókkal a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekből

származó

ásványok

felelősségteljes

ellátási

láncával

kapcsolatos

elvárásaikat, és az ellátási láncban alkalmazott szakpolitikát, továbbá az ezen
útmutatásban meghatározott, kellő gondosságra vonatkozó folyamatokat be kell
építeniük a beszállítókkal kötött, alkalmazható és nyomon követhető kereskedelmi
szerződésekbe és/vagy írásbeli megállapodásokba,

28

beleértve szükség esetén a

beszállítók be nem jelentett helyszíni ellenőrzéséhez és a dokumentációjukhoz való
hozzáféréshez fűződő jogot.
3. Mérlegelniük kell azt, hogy hogyan támogathatják és építhetik ki a beszállítók
kapacitását a teljesítmény javítása és az ellátási láncra alkalmazott vállalati szakpolitika
betartása érdekében.

29

4. Kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy – a kockázatcsökkentés keretében – mérhető
fejlesztési tervet dolgoznak ki a beszállítókkal, szükséges és adott esetben helyi és
központi közigazgatási szervek, nemzetközi szervezetek vagy a civil társadalom
bevonásával.

30

E. Vállalati szintű panaszkezelési mechanizmus létrehozása.

A

vállalatok az ellátási láncban elfoglalt helyüktől függően:
1. Kidolgozhatnak olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi az érdekelt felek (az érintett
személyek vagy a visszaélést bejelentő személyek) számára, hogy kifejezésre juttassák
a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok
kitermelésének,

kereskedelmének,

kezelésének

és

kivitelének

körülményeivel

kapcsolatos aggodalmaikat. Ezáltal a vállalatok figyelmeztethetők az ellátási láncukon
belüli kockázatokra, valamint az általuk végzett tény- és kockázatértékelésen felül
felmerülő problémákra.
2. Ezt a mechanizmust biztosíthatják közvetlenül, más vállalatokkal vagy szervezetekkel

és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványokra vonatkozó információk
összegyűjtése és feldolgozása céljából létrehozott bármely – regionális vagy globális –
intézményesített mechanizmusnak.
28 A beszállítók nyomon követésére és a meg nem felelés kezelésére vonatkozó
információkért lásd a 2–5. lépést.
29 Lásd a kockázatkezelésre vonatkozó 3. lépést.
30 Lásd a kockázatkezelésre vonatkozó 3. lépést.
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kötött együttműködési megállapodások útján, illetve a külső szakértőhöz vagy szervhez
(például az ombudsmanhoz) fordulás megkönnyítésével.

2. LÉPÉS: AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN FELMERÜLŐ KOCKÁZATOK
AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE
CÉLKITŰZÉS: A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó
ásványok kitermelésének, kereskedelmének, kezelésének és kivitelének körülményeivel
kapcsolatos kockázatok azonosítása és értékelése.

I. UPSTREAM VÁLLALATOK
Az upstream vállalatoknak egyértelművé kell tenniük a konfliktusok által érintett és
nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok kitermelésének, kereskedelmének,
kezelésének és kivitelének körülményeit, és a kockázatokat oly módon kell azonosítaniuk és
értékelniük, hogy ezeket a körülményeket a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot
jelentő térségekből származó ásványok ellátási láncában alkalmazott, II. melléklet szerinti
szakpolitikai modellel összevetve értékelik. Az upstream vállalatok az e szakaszban foglalt
ajánlások végrehajtása érdekében közös kezdeményezések keretében együttműködhetnek.
A vállalatok azonban továbbra is egyedi felelősséget viselnek az általuk követett kellő
gondosságért, és biztosítaniuk kell, hogy minden közös munka kellően figyelembe vegye az
egyedi körülményeiket.

A. Az ásványellátási lánccal
hatókörének meghatározása.
ásványkoncentrátum-kereskedőknek

kapcsolatos
A

és

kockázatértékelés

kohóknak/finomítóknak,

az

a

nemzetközi

ásvány-újrafeldolgozóknak

felül

kell

vizsgálniuk az 1. lépésben létrehozott információkat annak érdekében, hogy a
kockázatértékeléseik „az ásványok származási és átszállítási helyére vonatkozó
figyelmeztető jelzések” és a „beszállítókra vonatkozó figyelmeztető jelzések” szerinti
ásványokra és beszállítókra irányuljanak.

B. A vállalat meglévő és tervezett ellátási lánca(i) ténybeli
körülményeinek feltérképezése. Az upstream vállalatoknak értékelniük kell a
konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekben fennálló helyzetet;
egyértelművé

kell

tenniük

valamennyi

upstream

beszállító

felügyeleti

láncát,

tevékenységeit és kapcsolatait; valamint meg kell határozniuk az ásványkitermelés, kereskedelem, -kezelés és -kivitel helyszíneit és minőségi feltételeit. Az upstream
vállalatoknak az 1. lépés keretében összegyűjtött és megőrzött információkra kell
hagyatkozniuk,

az

ellátási

lánc

feltérképezéséhez

és

az

eredményes

kockázatértékeléshez pedig naprakész helyszíni információkat kell szerezniük, és
azokat naprakészen kell tartaniuk. Lásd az „Útmutató feljegyzés az upstream
vállalatok kockázatértékeléséhez” című függeléket, amely a helyszíni értékelő
munkacsoportok (a továbbiakban: értékelő munkacsoportok) létrehozására vonatkozó
útmutatással szolgál, és a mérlegelendő kérdések ajánlott listáját tartalmazza. A
konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekben működő vagy onnan
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beszerzést

folytató

upstream

vállalatok

közösen

hozhatnak

létre

értékelő

munkacsoportokat. Az upstream vállalatok továbbra is egyedi felelősséget viselnek az
értékelő munkacsoportok által előterjesztett ajánlások bármelyikének követéséért és az
azokkal kapcsolatos fellépésért.

C. Az ellátási láncban felmerülő kockázatok értékelése.

Az ellátási

láncban felmerülő kockázatok meghatározásához a vállalatnak minőségi szempontok
szerint kell értékelnie az ellátási lánc ténybeli körülményeit az ellátási láncban
alkalmazott szakpolitikai modellel összevetve:
1. Az alkalmazandó normák, többek között az alábbiak felülvizsgálata:
a) az ellátási láncban alkalmazott vállalati szakpolitika alapelvei és normái, a
II. melléklettel összhangban;

31

b) a vállalat székhelye vagy (amennyiben alkalmazandó) tőzsdei jegyzésének helye
szerinti országok; az ásványok valószínűsíthető származási helye szerinti országok;
valamint a tranzit- vagy újrakiviteli országok nemzeti jogszabályai.
c) a vállalat tevékenységeire és üzleti kapcsolataira irányadó jogi eszközök, például
finanszírozási

megállapodások,

vállalkozói

szerződések

és

beszállítói

megállapodások;
d) más releváns nemzetközi jogi eszközök, például az OECD multinacionális
vállalkozások számára készült irányelvei, a nemzetközi emberi jogi jogszabályok és a
nemzetközi humanitárius jog.
2. Meg kell határozni, hogy az ellátási láncon belüli körülmények (különösen a függelékben
vázolt, ajánlott irányadó kérdésekre adott válaszok) eleget tesznek-e a releváns
normáknak.

A

ténybeli

körülmények

és

a

normák

közötti

bármely

ésszerű

következetlenség potenciális kedvezőtlen hatásokkal járó kockázatnak tekintendő.

II. DOWNSTREAM VÁLLALATOK
A downstream vállalatoknak oly módon kell azonosítaniuk az ellátási láncukban
felmerülő kockázatokat, hogy a kohóik/finomítóik kellő gondosságra vonatkozó gyakorlatait
ezen útmutatással összevetve értékelik. Azok a downstream vállalatok, amelyek (a méretük
vagy más tényezők miatt) esetlegesen nehezen azonosítják a közvetlen beszállítóik előtti
upstream szereplőket, az e szakaszban foglalt ajánlás végrehajtásához kapcsolatot
létesíthetnek vagy aktív együttműködést folytathatnak az ágazat más olyan tagjaival,
amelyekkel közösek a beszállítóik, vagy olyan downstream vállalatokkal, amelyekkel üzleti
kapcsolatot tartanak fenn, annak érdekében, hogy azonosítsák az ellátási láncukon belüli
kohókat/finomítókat, valamint értékeljék a kellő gondosságra vonatkozó gyakorlataikat vagy
ágazati

validálási

rendszerekkel

azonosítsák

az

kohókat/finomítókat az azoktól történő beszerzéshez.

32

ezen

útmutatásnak

megfelelő

A downstream vállalatok azonban

31 Lásd fent az 1. lépés A. pontját és a II. mellékletet.
32 Lásd az Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) által kidolgozott,
konfliktusmentes kohókra vonatkozó programot, valamint az e-fenntarthatóságra vonatkozó
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továbbra is egyedi felelősséget viselnek az általuk követett kellő gondosságért, és
biztosítaniuk kell, hogy minden közös munka kellően figyelembe vegye az egyedi
körülményeiket.

A. Minden lehetséges intézkedés megtétele az ellátási láncukon
belüli kohók/finomítók azonosítása érdekében. A downstream
vállalatoknak törekedniük kell az ellátási láncukon belül felhasznált finomított fémeket
előállító kohók/finomítók azonosítására. Ezt a közvetlen beszállítóikkal folytatott
bizalmas

megbeszélésekkel,

a

beszállítókra

vonatkozó

bizalmas

információk

közzétételére vonatkozó követelményeknek a beszállítói szerződésekbe foglalásával,
az útmutatásnak megfelelő kohók/finomítók közvetlen beszállítók részére történő
közlésével, a beszállítói bizalmas információk megosztására szolgáló rendszerek
és/vagy az ellátási láncon belüli upstream szereplők közzétételét célzó ágazati
rendszerek igénybevételével tehetik meg.

33

B. Az ásványellátási lánccal kapcsolatos kockázatértékelés
hatókörének meghatározása. Az ellátási láncukon belül felhasznált finomított
fémeket gyártó kohók/finomítók azonosítását követően a downstream vállalatoknak
kapcsolatot kell létesíteniük az ellátási láncukon belüli kohókkal/finomítókkal, és meg
kell szerezniük azoktól az ásványok származási és tranzitországára, a bánya és a
kohók/finomítók közötti szállítási útvonalakra vonatkozó előzetes információkat. A
downstream vállalatoknak felül kell vizsgálniuk ezeket az információkat és az 1. lépés
keretében

előállított

bármely

információt

annak

érdekében,

hogy

a

kockázatértékeléseket a bevezetésben felsorolt „származási és átszállítási helyre
vonatkozó figyelmeztető jelzések” és a „beszállítókra vonatkozó figyelmeztető jelzések”
tárgyát képező ásványokra és beszállítókra összpontosítsák.

C. Értékelniük kell, hogy a kohók/finomítók végrehajtották-e a
konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében
követendő kellő gondosság minden elemét.
1. A kohók/finomítók kellő gondosságra
bizonyítékokat kell szerezniük.

vonatkozó

gyakorlataival

kapcsolatos

2. Felül kell vizsgálniuk az értékelő munkacsoport által létrehozott információkat.

34

3. A kohók/finomítók kellő gondosságra vonatkozó gyakorlataira vonatkozó bizonyítékokat
keresztellenőrzés keretében kell összevetniük az ezen útmutatás szerinti, ellátási
láncban alkalmazott szakpolitikával és kellő gondosságra vonatkozó folyamatokkal.

globális kezdeményezést (GeSI).
33 Lásd fent az 1. lépés C. pontját („Az ásványellátási lánc belső ellenőrzésének
létrehozása”) és az 1. lépés D. pontját.
34 Lásd az „Útmutató feljegyzés az upstream vállalatok kockázatértékeléséhez” című
függeléket.
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4. Együtt kell működniük a kohókkal/finomítókkal, és hozzá kell járulniuk a kapacitásépítést,
a kockázatcsökkentést és a kellő gondosság megvalósításának javítását célzó
módszerek felkutatásához, többek között ágazati kezdeményezések keretében.

D. Szükség esetén a kohók/finomítók saját létesítményeiben közös
helyszíni ellenőrzéseket kell végezniük, többek között ágazati
kezdeményezésű programokban való részvétellel.
3. LÉPÉS: AZ AZONOSÍTOTT KOCKÁZATOKRA VALÓ REAGÁLÁST
CÉLZÓ STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA
CÉLKITŰZÉS: Az azonosított kockázatok értékelése és kezelése a kedvezőtlen hatások
megelőzése vagy mérséklése érdekében. A vállalatok az e szakaszban foglalt ajánlások
végrehajtása érdekében közös kezdeményezések keretében együttműködhetnek. A
vállalatok azonban továbbra is egyedi felelősséget viselnek az általuk követett kellő
gondosságért, és biztosítaniuk kell, hogy minden közös munka kellően figyelembe vegye az
egyedi körülményeiket.

A. Jelentéstétel a megállapításokról az e célból kijelölt felső vezetés
számára, az ellátási láncra vonatkozó kockázatértékelés során összegyűjtött
információk és az azonosított tényleges és potenciális kockázatok felvázolásával.

B. Kockázatkezelési terv kidolgozása és elfogadása.

A vállalatoknak az

ellátási láncra vonatkozó kockázatkezelési tervet kell elfogadniuk, amelyben vázlatosan
ismertetniük kell a 2. lépés keretében azonosított kockázatokra tett válaszlépéseiket. A
vállalatok a következőképpen kezelhetik a kockázatokat: i) fenntartják a kereskedelmet
a mérhető kockázatcsökkentő erőfeszítések során; ii) ideiglenesen felfüggesztik a
kereskedelmet, miközben folyamatos, mérhető kockázatcsökkentést végeznek; vagy iii)
megvalósíthatatlannak vagy elfogadhatatlannak ítélt kockázatcsökkentés esetén
megszakítják a kapcsolatot a beszállítóval. A kockázatkezelési terv elfogadásához és a
helyes kockázatkezelési stratégia meghatározásához a vállalatoknak:
1. Felül kell vizsgálniuk a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekből származó ásványok ellátási láncában alkalmazott, II. melléklet szerinti
szakpolitikai modellt vagy a saját belső szakpolitikájukat, ha az összhangban van a
II. melléklettel,
csökkenthetők-e

annak
a

meghatározásához,
beszállítókkal

hogy

létesített

az

azonosított

kapcsolat

kockázatok

fenntartásával,

felfüggesztésével vagy megszüntetésével.
2. Mérhető kockázatcsökkentés keretében kell kezelniük azokat a kockázatokat,
amelyek

nem

teszik

szükségessé

a

beszállítóval

létesített

kapcsolat

megszüntetését. A mérhető kockázatkezelésnek a fokozatos teljesítményjavulás
ésszerű időn belüli elmozdítását kell céloznia. A kockázatkezelési stratégia
kidolgozása során a vállalatoknak:
a)

Mérlegelniük kell, hogy lépést tegyenek, és szükség esetén lépést kell
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tenniük azon beszállítókra gyakorolt befolyásuk növelése érdekében, amelyek a
leghatékonyabban előzhetik meg vagy csökkenthetik az azonosított kockázatot:
i)

UPSTREAM VÁLLALATOK – Az ellátási láncban elfoglalt helyüktől függően
az upstream vállalatok jelentős mértékű tényleges vagy potenciális befolyást
gyakorolnak az ellátási lánc azon szereplőire, amelyek a leghatékonyabban
és a legközvetlenebb módon csökkenthetik a kedvezőtlen hatások jelentős
kockázatait. Ha az upstream vállalatok úgy döntenek, hogy folytatják a
kockázatcsökkentést, miközben fenntartják vagy ideiglenesen felfüggesztik a
kereskedelmet, a kockázatcsökkentő erőfeszítéseknek annak felkutatására
kell összpontosítaniuk, hogy adott esetben hogyan létesítsenek konstruktív
kapcsolatot a megfelelő érdekelt felekkel a kedvezőtlen hatások ésszerű időn
belüli fokozatos felszámolása céljából.

35

ii) DOWNSTREAM VÁLLALATOK – Az ellátási láncban elfoglalt helyüktől
függően

a

downstream

vállalatoknak

érdemes

növelniük

és/vagy

gyakorolniuk a befolyásukat azon upstream beszállítók felett, amelyek a
leghatékonyabban és a legközvetlenebb módon csökkenthetik a kedvezőtlen
hatások kockázatait. Amennyiben a downstream vállalatok úgy döntenek,
hogy

folytatják

ideiglenesen

a

kockázatcsökkentést,

felfüggesztik

a

miközben

kereskedelmet,

a

fenntartják

vagy

kockázatcsökkentő

erőfeszítéseiknek a beszállítók értékorientációjára és kapacitásépítési
képzésére kell irányulniuk, annak érdekében, hogy a beszállítók kellő
gondosságot követhessenek és javíthassák annak megvalósítását. A
vállalatoknak arra kell ösztönözniük a vállalati képviseleti szervezeteiket,
hogy

a

megfelelő

nemzetközi

szervezetekkel,

nem

kormányzati

szervezetekkel, érdekelt felekkel és más szakértőkkel együttműködésben a
kellő

gondossággal

kapcsolatos

kapacitásépítési

képzési

modulokat

dolgozzanak ki és hajtsanak végre.
b) Egyeztetniük kell a beszállítókkal és az érintett felekkel, és meg kell állapodniuk a
kockázatkezelési terv keretében végrehajtandó, mérhető kockázatkezelési
stratégiáról. A mérhető kockázatkezelésnek igazodnia kell a vállalat konkrét
beszállítóihoz és a műveleteik hátteréhez, ésszerű időn belül egyértelműen meg
kell határoznia a teljesítményre vonatkozó célkitűzéseket, és a javulás mérésére
szolgáló, minőségi és/vagy mennyiségi mutatókat kell tartalmaznia.
i) UPSTREAM VÁLLALATOK – Közzé kell tenniük az ellátási láncra vonatkozó
kockázatértékelést és az ellátási láncra vonatkozó kockázatkezelési tervet,
az üzleti titoktartás és a versennyel kapcsolatos egyéb szempontok kellő

35 A vállalatoknak az ajánlott kockázatkezelési stratégiához a II. mellékletre kell
hivatkozniuk. A III. melléklet javasolt kockázatcsökkentési intézkedéseket, valamint
néhány, a javulás mérésére szolgáló, javasolt mutatót tartalmaz. A
kockázatcsökkentésre vonatkozó részletesebb eligazítás az útmutatás végrehajtási
szakasza során várható.
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figyelembevétele mellett,

36

és azokat a helyi és központi hatóságok, az

upstream vállalatok, a helyi civil társadalom és az érintett harmadik felek
rendelkezésére kell bocsátaniuk. A vállalatoknak elegendő időt kell
biztosítaniuk

az

érintett

felek

számára

a

kockázatértékelés

és

a

kockázatkezelési terv felülvizsgálatára, valamint a kockázatkezeléssel
kapcsolatos kérdések, aggodalmak és javaslatok megválaszolására és kellő
figyelembevételére.

C. A kockázatkezelési terv végrehajtása, a kockázatcsökkentés
végrehajtásának nyomon követése és figyelemmel kísérése,
jelentéstétel az erre a célra kijelölt felső vezetés számára,
valamint a sikertelen kockázatcsökkentő kísérleteket követően a
beszállítóval
létesített
kapcsolat
felfüggesztése
vagy
megszüntetése.
1. UPSTREAM VÁLLALATOK – Az upstream vállalatoknak a helyi és a központi
hatóságokkal,

az

upstream

vállalatokkal,

a

nemzetközi

vagy

civil

társadalmi

szervezetekkel és az érintett harmadik felekkel együttműködésben és/vagy azokkal
egyeztetve kell végrehajtaniuk, nyomon követniük és figyelemmel kísérniük a
kockázatcsökkentés végrehajtását. Előfordulhat, hogy az upstream vállalatok közösségi
nyomonkövetési hálózatokat kívánnak létrehozni a kockázatkezelés végrehajtásának
nyomon követése vagy figyelemmel kísérése érdekében, vagy támogatják ilyen
hálózatok létrehozását.

D. Kiegészítő
tény-és
kockázatértékelés
a
csökkentendő
kockázatok esetében, vagy a körülmények megváltozását
követően.22 Az ellátási láncban alkalmazott kellő gondosság dinamikus folyamat, és
folyamatos kockázatfigyelést tesz szükségessé. A kockázatcsökkentési stratégia
végrehajtását követően a vállalatoknak az eredményes kockázatkezelés biztosítása
érdekében meg kell ismételniük a 2. lépést. Ezenfelül a vállalat ellátási láncában
bekövetkezett bármely változás szükségessé teheti néhány lépés megismétlését a
kedvezőtlen hatások megelőzése vagy mérséklése érdekében.

37

4. LÉPÉS: A KOHÓK/FINOMÍTÓK KELLŐ GONDOSSÁGRA
VONATKOZÓ GYAKORLATAIRA
IRÁNYULÓ, FÜGGTLEN HARMADIK FÉL ÁLTALI AUDIT
LEBONYOLÍTÁSA
36 Lásd a 12. lábjegyzetet.
37 A körülmények megváltozását kockázatérzékenységi alapon kell meghatározni a
vállalatok felügyeleti láncára vonatkozó dokumentáció, valamint az ásványok
származási és szállítási helyét jelentő, konfliktusok által érintett térségekben fennálló
helyzet folyamatos nyomon követésével. A körülmények megváltozása többek között
lehet a beszállító, a felügyeleti láncon belüli szereplő, a származási hely, a szállítási
útvonalak vagy a kiviteli hely megváltozása. Ezenkívül helyzetspecifikus tényezőket is
jelenthet, mint például a konfliktusok fokozódása konkrét térségekben, a térséget
felügyelő
katonai
állomány
változása,
valamint
a
származási
bánya
tulajdonviszonyainak vagy ellenőrzésének megváltozása.
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CÉLKITŰZÉS: A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó
ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében a kohók/finomítók által követendő kellő
gondosságra vonatkozó gyakorlatokra irányuló, független harmadik fél általi audit
lebonyolítása, valamint hozzájárulás a kohók/finomítók és az upstream vállalatok kellő
gondosságra

vonatkozó

kezdeményezésre

–

gyakorlatainak

kormányzati

javításához,

támogatással

és

a

többek
megfelelő

között
érdekelt

ágazati
felek

együttműködésével – létrehozandó intézményesített mechanizmus igénybevételével.

A. A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási láncai
tekintetében
a
kohók/finomítók
által
követendő
kellő
gondosságra irányuló, független harmadik fél általi audit
megtervezése. Az audit hatókörének, szempontjainak, alapelveinek és
tevékenységeinek a következőknek kell lenniük:

38

1. Az audit hatóköre: Az audit hatóköre a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot
jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében a
kohók/finomítók által a kellő gondosság követéséhez alkalmazott összes tevékenységre,
folyamatra és rendszerre kiterjed. Többek között, de nem kizárólag a következőket
foglalja magában: az ásványellátási lánc kohók/finomítók általi ellenőrzése, a
beszállítókra vonatkozóan a downstream vállalatokkal közölt információk, a felügyeleti
lánccal és az ásványokkal kapcsolatos egyéb információk, a kohók/finomítók által
végzett kockázatértékelések, többek között helyszíni kutatás és a kohók/finomítók
kockázatkezelési stratégiái.
2. Az audit szempontjai: Az audit során a kohók/finomítók kellő gondosságra vonatkozó
folyamatait az ezen útmutatásban foglalt normákkal és folyamatokkal összevetve kell
meghatározni.
3. Az audit alapelvei:
a) Függetlenség: az auditok semlegességének és pártatlanságának megőrzéséhez az
auditáló

szervezetnek

és

az

auditáló

munkacsoport

minden

tagjának

(a

továbbiakban: auditorok) függetlennek kell lennie a kohótól/finomítótól, valamint a
kohó/finomító leányvállalataitól, engedélyeseitől, vállalkozóitól, beszállítóitól és a
közös audit során együttműködő vállalatoktól. Ez különösen azt jelenti, hogy az
auditorok esetében nem állhat fenn összeférhetetlenség az auditált vállalattal, többek
között – az auditot megelőző 24 hónapos időszakon belül – nem állhatnak üzleti
38 Ez az ajánlás a kohók/finomítók által követendő kellő gondosságra vonatkozó
gyakorlatokra irányuló, kifejezetten az ellátási lánchoz kapcsolódó, független harmadik
fél általi audit megrendeléséhez a vállalatok által figyelembe veendő alapelveket,
hatókört, szempontokat és más alapvető információkat mutatja be vázlatosan. Az
auditprogramokra vonatkozó részletes követelményekhez (többek között a program
szerinti felelősségi körökhöz, eljárásokhoz, nyilvántartás-vezetéshez, monitoringhoz és
felülvizsgálathoz, valamint az auditálási tevékenységek lépésenkénti áttekintéséhez a
vállalatoknak a 19011:2002 számú nemzetközi ISO-szabványt (a továbbiakban: ISO
19011 szabvány) kell tanulmányozniuk.
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vagy pénzügyi kapcsolatban (részesedés, hitelviszony, értékpapírok formájában) az
auditált vállalattal, és nem nyújthatnak más szolgáltatást sem az auditált vállalat
részére, különösen az értékelés tárgyát képező, kellő gondosságra vonatkozó
gyakorlatához vagy az ellátási lánc műveleteihez kapcsolódóan.

39

b) Hatáskör: az auditoroknak eleget kell tenniük az ISO 19011 szabvány auditorok
hatásköréről és értékeléséről szóló 7. fejezetében foglalt követelményeknek. Az
auditoroknak konkrétan az alábbi területeken kell ismeretekkel és készségekkel
rendelkezniük:40
i) Auditálási alapelvek, eljárások és technikák (ISO 19011).
ii) Az ellátási láncban alkalmazott kellő gondosságra vonatkozó vállalati alapelvek,
eljárások és technikák.
iii) A

vállalat

műveleteinek

szervezeti

felépítése,

különösen

a

vállalat

ásványbeszerzése és ásványellátási lánca.
iv) Az ásványok származási és szállítási helyét jelentő, konfliktusok által érintett
térségekben érvényesülő társadalmi, kulturális és történelmi háttér, beleértve az
auditok lebonyolításához szükséges megfelelő nyelvi képességeket és a
megfelelő kulturális érzékenységet.
v) Valamennyi alkalmazandó norma, beleértve a konfliktusok által érintett és nagy
kockázatot jelentő térségekből származó ásványok ellátási láncában alkalmazott
szakpolitikai modellt (II. melléklet).
c) Elszámoltathatóság: teljesítménymutatók használhatók annak nyomon követéséhez,
hogy az auditorok képesek-e az auditot az auditprogramnak megfelelően – az audit
célkitűzései, hatóköre és szempontjai alapján, az auditprogrammal összevetve –
lebonyolítani.

41

4. Az auditálási tevékenységek:
a) Az audit előkészítése: az audit célkitűzéseit, hatókörét, nyelvét és szempontjait
egyértelműen közölni kell az auditorokkal, és a kétértelmű kérdéseket az audit
megkezdése előtt tisztázni kell az auditált vállalat és az auditorok között.

42

Az

auditoroknak a rendelkezésre álló idő, erőforrások, információk és a megfelelő felek
együttműködése alapján meg kell határozniuk az audit megvalósíthatóságát.

43

b) Dokumentumok felülvizsgálata: a konfliktusok által érintett térségekből származó
ásványok ellátási lánca tekintetében a kohó/finomító által alkalmazott kellő
gondosság keretében létrehozott összes dokumentációból vett mintákat felül kell

39 Lásd a Fair Labour Association Chartája VIII. fejezetének A. pontját.
40 A szükséges ismereteket és készségeket – az ISO 19011:2002 szabvány
7.4. fejezetében foglaltak szerint – az auditorok végzettsége és munkatapasztalata
alapján lehet meghatározni. Az auditoroknak továbbá olyan személyes
tulajdonságokkal kell rendelkezniük, mint a szakmai felkészültség, a pártatlanság és az
őszinteség.
41 Lásd az ISO 19011 szabvány 5.6. fejezetét.
42 Lásd az ISO 19011 szabvány 6.2. fejezetét.
43 Ugyanott.
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vizsgálni „annak meghatározásához, hogy a dokumentált rendszer megfelel-e az
audit szempontjainak.”

44

E dokumentumok többek között, de nem kizárólag a

következők: az ellátási lánc belső ellenőrzésére vonatkozó dokumentáció (a
felügyeleti

láncra

vonatkozó

beszállítókkal

folytatott

szerződéses

rendelkezések,

dokumentumminták,

releváns

kommunikáció

a

vállalati

fizetési
és

a

nyilvántartások),

beszállítókkal

kockázatértékelések

során

a

létrejött
létrejött

dokumentáció (többek között az üzleti partnerekre és a beszállítókra, az interjúkra és
a

helyszíni

értékelésekre

kockázatkezelési

stratégiákra

vonatkozó

összes

vonatkozó

nyilvántartás),

bármely

dokumentum

valamint

a

(például

a

beszállítókkal a javítási mutatókra vonatkozóan kötött megállapodások).
c) Helyszíni vizsgálatok: a helyszíni vizsgálatok megkezdése előtt az auditoroknak ki
kell dolgozniuk az auditálási tervet

45

46

és minden munkadokumentumot . A

kohó/finomító ellátási láncára vonatkozó kockázatértékelésekből és a kohó/finomító
ellátási láncára vonatkozó kockázatkezelésből származó bizonyítékokat ellenőrizni
kell. Az auditoroknak további bizonyítékokat kell gyűjteniük és megfelelő interjúk
lefolytatásával,

észrevételek

tételével

ellenőrizniük kell az információkat.

47

és

a dokumentumok

felülvizsgálatával

A helyszíni vizsgálatoknak a következőkre kell

kiterjedniük:
i) A kohó/finomító azon létesítményei és telephelyei, ahol a kohó/finomító a
konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó
ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében kellő gondosságot követ.
ii) A kohó/finomító beszállítóiból álló minta (nemzetközi ásványkoncentrátumkereskedőkből, újrafeldolgozókból és helyi exportőrökből), amely magában foglalja
a beszállítói létesítményeket.
iii) Az értékelő munkacsoporttal tartott értekezlet (lásd a függeléket) az
ellenőrizhető, megbízható és naprakész információk létrehozására vonatkozó
normák és módszerek felülvizsgálata, valamint azon bizonyítékokból álló minta
auditálása érdekében, amelyekre a kohó/finomító által a konfliktusok által érintett
és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes
ellátási lánca tekintetében követett kellő gondosság során hagyatkozik. Az
értekezletre való felkészülés során az auditoroknak tájékoztatást kell kérniük a
helyszíni

értékelő

munkacsoporttól,

és

kérdéseket

kell

feltenniük

a

munkacsoportnak.
iv) Helyi és központi közigazgatási szervekkel, az ENSZ szakértői csoportjaival,
az ENSZ békefenntartó misszióival és a helyi civil társadalommal folytatott
konzultációk.
d) Az
44
45
46
47

audit

következtetései:

az

auditoroknak

olyan

megállapításokat

kell

Lásd az ISO 19011 szabvány 6.3. fejezetét.
Lásd az ISO 19011 szabvány 6.4.1. fejezetét.
Lásd az ISO 19011 szabvány 6.4.3. fejezetét.
Lásd az ISO 19011 szabvány 6.5.4. fejezetét.
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megfogalmazniuk, amelyek az összegyűjtött bizonyítékok alapján meghatározzák,
hogy a kohó/finomító által a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követett
kellő

gondosság

megfelel-e

ennek

az

útmutatásnak.

Az

auditoroknak

az

auditjelentésben a kohó/finomító kellő gondosságra vonatkozó gyakorlatainak
javítását célzó ajánlásokat kell megfogalmazniuk.

B. Az audit végrehajtása a fent meghatározott hatókörének,
szempontjainak, alapelveinek és tevékenységeinek megfelelően.
1. AZ AUDIT VÉGREHAJTÁSA. Az aktuális körülmények között az ellátási lánc
valamennyi

szereplője

az

ágazati

szervezeteinek

közreműködésével

köteles

együttműködni annak biztosítása érdekében, hogy az auditra a fent felsorolt
hatókörének, szempontjainak, alapelveinek és tevékenységeinek megfelelően kerüljön
sor.
a) KONKRÉT AJÁNLÁSOK – Helyi ásványexportőrök számára
i) Engedélyezniük kell a vállalat telephelyeire való bejutást, valamint az ellátási
láncban alkalmazott kellő gondosságra vonatkozó összes dokumentációba és
nyilvántartásba való betekintést.
ii) Elő kell segíteniük, hogy a helyszíni értékelő munkacsoport biztonságban
bejuthasson. Össze kell hangolniuk a logisztikát ahhoz, hogy biztonságos
találkozási pontot biztosítsanak az auditot végző munkacsoportok és a helyszíni
értékelő munkacsoport számára.
b) KONKRÉT AJÁNLÁSOK – Nemzetközi ásványkoncentrátum-kereskedők és
ásvány-újrafeldolgozók számára
i) Engedélyezniük kell a hozzáférést a vállalat telephelyeihez, valamint az ellátási
láncban alkalmazott kellő gondosságra vonatkozó összes dokumentációhoz és
nyilvántartáshoz.
c) KONKRÉT AJÁNLÁSOK – Kohók/finomítók számára
i)

Engedélyezniük kell a hozzáférést a vállalat telephelyeihez, valamint az ellátási
láncban alkalmazott kellő gondosságra vonatkozó összes dokumentációhoz és
nyilvántartáshoz.

ii) Elő kell segíteniük a kapcsolattartást az auditot végző munkacsoport által
kiválasztott beszállítókból álló mintával.
d) KONKRÉT AJÁNLÁSOK – Valamennyi downstream vállalat számára
i) Ajánlott, hogy valamennyi downstream vállalat részt vegyen ágazati szervezetekben
és más megfelelő módon hozzájáruljon az auditorok kijelöléséhez, valamint az
audit feltételeinek az ezen útmutatásban foglalt normákkal és folyamatokkal
összhangban történő meghatározásához. A kis- és középvállalkozásoknak
érdemes

ilyen

ágazati

szervezetekhez

csatlakozniuk

vagy

partnerséget
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kiépíteniük azokkal.
2. A KONFLIKTUSOK ÁLTAL ÉRINTETT ÉS NAGY KOCKÁZATOT JELENTŐ
TÉRSÉGEKBÍŐL

SZÁRMAZÓ

ÁSVÁNYOK

FELELŐSSÉGTELJES

ELLÁTÁSI

LÁNCÁRA VONATKOZÓ INTÉZMÉNYRESÍTETT MECHANIZMUS. Az ellátási lánc
valamennyi szereplője – a kormányok és a civil társadalom együttműködésével és
támogatásával – mérlegelheti, hogy az audit fent meghatározott hatókörét, szempontjait,
alapelveit és tevékenységeit beépíti egy olyan intézményesített mechanizmusba, amely
felügyelné és támogatná a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő
kellő gondosság végrehajtását. Az intézménynek az alábbi tevékenységeket kell
végrehajtania:
a) Az auditok tekintetében:
i)

az auditorok akkreditálása;

ii) az auditok felügyelete és ellenőrzése;
iii) auditjelentések közzététele, az üzleti titoktartás és a versennyel kapcsolatos
egyéb szempontok kellő figyelembevétele mellett.
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b) A kellő gondosságra vonatkozó modulok kidolgozása és végrehajtása a beszállítók
kapacitásépítéséhez és kockázatcsökkentéséhez.
c) Az érdekelt felek panaszainak fogadása és azok utókövetése az érintett vállalattal.

5. LÉPÉS: ÉVENKÉNTI JELENTÉSTÉTEL AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN
ALKALMAZOTT KELLŐ
GONDOSSÁGRÓL
CÉLKITŰZÉS: Nyilvános jelentéstétel a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő
kellő gondosságról a vállalatok intézkedései iránti közbizalom kialakítása érdekében.

A. Évenkénti jelentéstétel vagy – amennyiben megvalósítható – a
konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében
követendő kellő gondosságra vonatkozó kiegészítő információk
belefoglalása a fenntarthatóságról szóló éves jelentésbe vagy a
vállalati felelősségvállalásról szóló éves jelentésbe.
A. 1. KONKRÉT AJÁNLÁSOK – Valamennyi upstream vállalat számára
1. Vállalatirányítási rendszerek: Meg kell határozniuk az ellátási láncban alkalmazott kellő
gondosságra vonatkozó vállalati szakpolitikát; ki kell fejteniük a vállalat által alkalmazott
kellő gondosságért felelős irányítási struktúrát és azt, hogy a vállalaton belül ki visel
közvetlen felelősséget; ismertetniük kell az ásványellátási lánc ellenőrzésére bevezetett

48 Lásd a 12. lábjegyzetet.
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rendszereiket, kifejtve azok működését és azokat a létrejött adatokat, amelyek a
jelentéstételi időszakban fokozták a kellő gondosságra irányuló erőfeszítéseiket; be kell
mutatniuk az adatbázisukat és a nyilvántartás-vezetési rendszerüket, és ki kell fejteniük
– a származási bányáig, illetve a downstream szereplőkig bezárólag – az összes
beszállító nyilvánosságra hozatalára szolgáló módszereket; a nyersanyag-kitermelő
iparágak

átláthatóságára

irányuló

kezdeményezésben

foglalt

kritériumokkal

és

alapelvekkel összhangban nyilvánosságra kell hozniuk a kormányoknak teljesített
kifizetésekre vonatkozó információkat.
2. Az ellátási láncban felmerülő kockázatoknak a vállalat általi értékelése: Nyilvánosságra
kell hozniuk a kockázatértékelést, az üzleti titoktartás és a versennyel kapcsolatos egyéb
szempontok kellő figyelembevétele mellett.
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Vázlatosan ismertetniük kell a helyszíni

értékelés során alkalmazott módszertant, gyakorlatokat és a helyszíni értékelés során
megszerzett információkat; ki kell fejteniük az ellátási láncban felmerülő kockázatok
értékeléséhez alkalmazott módszertanukat.
3. Kockázatkezelés: Ismertetniük kell a kockázatkezelés érdekében tett lépéseket, többek
között a kockázatkezelési terv keretében végrehajtandó kockázatkezelési stratégiáról
szóló összefoglaló jelentést és a kapacitásépítési képzést, ha volt ilyen, valamint az
érintett felek részvételét. Nyilvánosságra kell hozniuk a teljesítmény nyomon követésére
és figyelemmel kísérésére tett vállalati erőfeszítéseket.

A. 2. KONKRÉT AJÁNLÁSOK – Kohók/finomítók számára
1. Auditok: Nyilvánosságra kell hozniuk a kohók/finomítók auditjelentését, az üzleti
titoktartás és a versennyel kapcsolatos egyéb szempontok kellő figyelembevétele
mellett.
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A. 3. KONKRÉT AJÁNLÁSOK – Valamennyi downstream vállalat számára
1. Vállalatirányítási rendszerek: Meg kell határozniuk az ellátási láncban alkalmazott kellő
gondosságra vonatkozó vállalati szakpolitikát; ki kell fejteniük a vállalat által alkalmazott
kellő gondosságért felelős irányítási struktúrát és azt, hogy a vállalaton belül ki visel
közvetlen felelősséget.
2. Kockázatértékelés és kockázatkezelés: Ismertetniük kell az ellátási láncon belüli
kohók/finomítók azonosítása és a kellő gondosságra vonatkozó gyakorlataik értékelése
érdekében tett lépéseket, beleértve az ezen útmutatásban ajánlott kellő gondosságra
vonatkozó folyamatoknak megfelelő ágazati validálási rendszerek alkalmazásával
minősített kohók/finomítók jegyzékét. Ismertetniük kell a kockázatok kezelése érdekében
tett lépéseket.
49 Az üzleti titoktartás és a versennyel kapcsolatos egyéb szempontok alatt az árakra
vonatkozó információk és a beszállítói kapcsolatok értendők, a később kialakított
értelmezés sérelme nélkül. Minden információt át kell adniuk a konfliktusok által érintett
és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványokra vonatkozó információk
összegyűjtése és feldolgozása céljából létrehozott bármely – regionális vagy globális –
intézményesített mechanizmusnak.
50 Lásd a 34. lábjegyzetet.
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3. Auditok: Közzé kell tenniük a kellő gondosságra vonatkozó gyakorlataikról szóló
51

auditjelentéseket, az üzleti titoktartás és a versennyel kapcsolatos egyéb szempontok ,
valamint az azonosított kockázatokra tett válaszlépések kellő figyelembevétele mellett.

51 Lásd a 34. lábjegyzetet.
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FÜGGELÉK

Útmutató feljegyzés az upstream vállalatok
kockázatértékeléséhez
A. Támogató
feltételek
kockázatértékeléshez.

megteremtése

az

eredményes

Az ellátási láncra vonatkozó kockázatértékelés megtervezésekor és felépítésének
kialakításakor az ellátási láncon belüli upstream vállalatoknak figyelembe kell venniük az
alábbi ajánlott tevékenységeket:
1. Bizonyítékokon

alapuló

kockázatértékelés

megközelítés

következtetéseit

alkalmazása.

ellenőrizhető,

A

vállalat

megbízható

által

és

végzett

naprakész

bizonyítékokkal kell alátámasztani, amelyeket helyszíni értékelő munkacsoport által
végzett helyszíni vizsgálat során kell megszerezni.
2. A vállalat ellátási láncra irányuló tény- és kockázatértékelése megbízhatóságának
és minőségének megőrzése annak biztosításával, hogy a vállalat értékelést végző
munkatársai függetlenek legyenek az értékelt tevékenységtől és összeférhetetlenségtől
mentesek legyenek.
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A vállalat értékelést végző munkatársainak kötelezettséget kell

vállalniuk arra, hogy hiteles és pontos jelentést tesznek, a legszigorúbb etikai
követelményekhez tartják magukat és „megfelelő szakmai gondossággal” járnak el.
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3. Megfelelő szintű szaktudás biztosítása a következő területek közül több területen
ismeretekkel és készségekkel rendelkező szakértők alkalmazásával: az értékelt
működési háttér ( például nyelvi képességek, kulturális érzékenység), a konfliktusokkal
összefüggő kockázatok lényege ( például a II. mellékletben foglalt normák, emberi
jogok, nemzetközi humanitárius jog, korrupció, pénzügyi bűncselekmények, konfliktus, a
konfliktust finanszírozó felek, átláthatóság), az ásványellátási lánc jellege és formája (
például ásványbeszerzés), valamint a kellő gondosságra vonatkozó útmutatásban foglalt
normák és folyamatok.

52 Az ISO 19011:2002 szabvány 4. cikke.
53 Az ISO 19011:2002 szabvány 4. cikke.
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B. Helyszíni értékelő munkacsoport (a továbbiakban: értékelő
munkacsoport) létrehozása az ásványok származási és szállítási
helyét jelentő, konfliktusok által érintett és nagy kockázatot
jelentő térségekben a beszállítókra és az ásványkitermelés, kereskedelem, -kezelés és -kivitel körülményeire vonatkozó
információk létrehozása és naprakészen tartása érdekében. Az
upstream vállalatok az ilyen térségekből beszerzést folytató vagy az ilyen térségekben
működő egyéb upstream vállalatokkal (a továbbiakban: együttműködő vállalatok)
közösen, azokkal együttműködve hozhatnak létre ilyen munkacsoportot.
1. Az értékelő munkacsoportot létrehozó upstream vállalatoknak:
a) Biztosítaniuk kell, hogy az

értékelő munkacsoport információszerzési céllal

egyeztessen a helyi és a központi közigazgatási szervekkel annak érdekében, hogy
megerősödjön

az

együttműködés

és

kommunikációs

csatornák

nyíljanak

a

közigazgatási intézmények, a civil társadalom és a helyi beszállítók között.
b) Biztosítaniuk kell, hogy az értékelő munkacsoport rendszeresen egyeztessen a helyi
ismeretekkel és szaktudással rendelkező helyi civil társadalmi szervezetekkel.
c) Az értékelő munkacsoportot információval ellátó közösségi monitoringhálózatokat kell
létrehozniuk, vagy adott esetben támogatniuk kell ilyen hálózatok létrehozását.
d) Meg kell osztaniuk az értékelő munkacsoport által az ellátási lánc egészében gyűjtött
és megőrzött információkat, lehetőség szerint az ellátási láncon belüli vállalatoknak
szánt, illetve a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származó ásványokra vonatkozó információk összegyűjtése és feldolgozása céljából
létrehozott bármely – regionális vagy globális – intézményesített mechanizmusnak
szánt, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépes rendszerrel.
2. Az értékelő munkacsoportot létrehozó upstream vállalatoknak meg kell határozniuk a
helyszíni értékelő munkacsoport hatáskörét és kapacitását a következő
tevékenységek végrehajtásához:
a) Első kézből származó bizonyítékok

szerzése az

ásványok

kitermelésének,

kereskedelmének, kezelésének és kivitelének ténybeli körülményeiről. Ez a
következőket foglalja magában:
i) A

bányaterületek,

a

szállítási

útvonalak

és

az

ásványkereskedelmi

helyszínek militarizálása. Az értékelő munkacsoportnak figyelemmel kell kísérnie
a bányaterületek, a szállítási útvonalak és az ásványkereskedelmi helyszínek
militarizálását. A bányák, a fegyveres csoportok, a kereskedelmi útvonalak, az
útlezárások és a repülőterek helyét feltüntető interaktív térképek kiegészítő
54

információforrást jelenthetnek a vállalatok számára. A bányaterületek, a szállítási
útvonalak és az ásványkereskedelmi helyszínek militarizálásának figyelemmel
kísérése a nem állami fegyveres csoportok és az állami vagy magánszektorbeli

54 Például a Kongói Demokratikus Köztársaság által készített térkép, az USA
Külügyminisztériuma által készített térkép, az IPIS által készített térkép.
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biztonsági erők (ellátási láncban alkalmazott, II. melléklet szerinti, szakpolitikai
modellben meghatározott) közvetlen vagy közvetett támogatását eredményező
ténybeli körülmények meghatározását jelenti.
ii) Olyan, az ásványok kitermelésével, szállításával vagy kereskedelmével
összefüggő

(az

ellátási

láncban

alkalmazott,

II. melléklet

szerinti

szakpolitikai modellben meghatározott) súlyos visszaélések, amelyeket a
bányaterületeken, a szállítási útvonalak mentén vagy az ásványkereskedelmi
helyszíneken működő állami vagy magánszektorbeli biztonsági erők, nem
állami fegyveres csoportok vagy más harmadik felek követnek el.
b) Az együttműködő vállalatok által feltett konkrét kérdések vagy felvilágosítás iránti
kérelmek megválaszolása, valamint ajánlások előterjesztése a vállalat általi
kockázatértékeléshez és kockázatkezeléshez. Valamennyi együttműködő vállalat
előterjeszthet kérdéseket vagy felvilágosítás iránti kérelmeket a helyszíni értékelő
munkacsoportnak a következőkkel kapcsolatban:
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i) A nyomkövethetőségi rendszerrel és a felügyeleti láncra vonatkozó rendszerrel
(1. lépés, C. pont) és a kockázatértékeléssel (2. lépés) létrehozott bizonyítékok.
ii) A beszállítókra (közvetítőkre és exportőrökre) vonatkozó tájékoztatás az „Ismerd az
ügyfeledet/beszállítódat” elven alapuló protokollokkal, például a pénzmosás elleni
kötelezettségek

betartására

vonatkozó

rendszerek

keretében

végrehajtott
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protokollokkal összhangban.
c) Az érdekelt felek helyszínen tett panaszainak fogadása és értékelése, és azok
közlése az együttműködő vállalatokkal.

B. 1. KONKRÉT AJÁNLÁSOK – Helyi exportőrök számára
1. Meg kell könnyíteniük az értékelő munkacsoport számára a helyi logisztikát, bármilyen
segítségnyújtás iránti kérelemre reagálva.
2. Elő kell segíteniük, hogy az értékelő munkacsoport hozzáféréssel rendelkezzen
valamennyi upstream közvetítőhöz, egybegyűjtést végző szereplőhöz és fuvarozóhoz.
3. Lehetővé kell tenniük, hogy az értékelő munkacsoport bejusson a vállalat valamennyi
telephelyére, többek között azokban a szomszédos országokban vagy más olyan
országokban, ahol átszállítás vagy átcímkézés valószínűsíthető, továbbá lehetővé kell
tenniük,

hogy

az

értékelő

munkacsoport

betekinthessen

minden

könyvelési

dokumentációba, nyilvántartásba vagy a beszerzési gyakorlatokra vonatkozó egyéb
bizonyítékokba, az adó-, díj- és jogdíjfizetésre vonatkozó dokumentumokba és a kiviteli
55 A kérdéseket és a pontosításokat információs rendszerekben kell rögzíteni és
információs rendszerekbe kell betáplálni, hogy azokat az együttműködő vállalatok a
jövőben felhasználhassák, nyomon követhessék és naprakésszé tehessék és azokhoz
közösen hozzáférhessenek.
56 Lásd a Pénzügyi Akció Munkacsoport pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni
küzdelmet célzó kockázatalapú megközelítésről szóló, 2007. júniusi útmutatásának
3.10. szakaszát.
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dokumentációba.
4. Lehetővé kell tenniük, hogy az értékelő munkacsoport hozzáférjen a vállalat kellő
gondosságra

vonatkozó

gyakorlatai

keretében

gyűjtött

és

megőrzött

összes

információhoz, beleértve a nem állami fegyveres csoportok és az állami vagy
magánszektorbeli

biztonsági

erők

részére

teljesített

kifizetésekre

vonatkozó

információkat.
5. Meg kell nevezniük azokat az alkalmazottakat, akik az értékelő munkacsoport
kapcsolattartóiként járnak el.

B.
2. KONKRÉT AJÁNLÁSOK – Nemzetközi ásványkoncentrátumkereskedők és ásvány-újrafeldolgozók számára
1. Elő kell segíteniük, hogy az értékelő munkacsoport hozzáféréssel rendelkezzen minden
nemzetközi fuvarozóhoz és a munkacsoport bejelentés nélkül csatlakozzon határokon
átnyúló ásványszállításhoz.
2. Lehetővé kell tenniük, hogy az értékelő munkacsoportok bejussanak a nemzetközi
ásványkoncentrátum-kereskedők és az ásvány-újrafeldolgozók tulajdonát képező összes
telephelyre azokban a szomszédos országokban vagy más olyan országokban, ahol a
konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok
átszállítása vagy átcímkézése valószínűsíthető, vagy ahol ismert vagy valószínűsíthető,
hogy az ellátási láncban hiányosságok vannak.
3. Lehetővé kell tenniük, hogy az értékelő munkacsoport betekinthessen minden könyvelési
dokumentációba, nyilvántartásba vagy a beszerzési gyakorlatokra vonatkozó egyéb
bizonyítékokba, az adó-, díj- és jogdíjfizetésre vonatkozó dokumentumokba és a kiviteli
dokumentációba.
4. Lehetővé kell tenniük, hogy az értékelő munkacsoport hozzáférjen a vállalat kellő
gondosságra

vonatkozó

gyakorlatai

keretében

gyűjtött

és

megőrzött

összes

információhoz, beleértve a nem állami fegyveres csoportok és az állami vagy
magánszektorbeli

biztonsági

erők

részére

teljesített

kifizetésekre

vonatkozó

információkat.
5. Proaktív módon át kell adniuk az értékelő munkacsoportnak az egyéb figyelmeztető
jelzések szerinti származási és szállítási helyről származó ásványokra vonatkozó
nyilvántartásokat.
6. Meg kell nevezniük azokat az alkalmazottakat, akik az értékelő munkacsoport
kapcsolattartóiként járnak el.

B. 3. KONKRÉT AJÁNLÁSOK – Kohók/finomítók számára
1. Meg kell nevezniük azokat az alkalmazottakat, akik az értékelő munkacsoport
kapcsolattartóiként járnak el.
2. Lehetővé kell tenniük, hogy az értékelő munkacsoport betekinthessen minden könyvelési
dokumentációba, nyilvántartásba vagy a beszerzési gyakorlatokra vonatkozó egyéb
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bizonyítékokba, az adó-, díj- és jogdíjfizetésre vonatkozó dokumentumokba és a kiviteli
dokumentációba.
3. Lehetővé kell tenniük, hogy az értékelő munkacsoport hozzáférjen a vállalat kellő
gondosságra

vonatkozó

gyakorlatai

keretében

gyűjtött

és

megőrzött

összes

információhoz.

C. A VÁLLALATOK ÁLTAL VÉGZETT ÉRTÉKELÉSEK SORÁN
MEGVÁLASZOLANDÓ, AJÁNLOTT KÉRDÉSEK: Ezek a kérdések az
ón, a tantál, a volfrám, ezek ércei és kockázatot keltő fémszármazékai ellátási láncában
észlelt szokásos körülményekre vonatkoznak.
1. Ismerniük kell az azokban a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekben fennálló helyzetet, ahonnan az ásványok származnak, átszállításra
és/vagy kivitelre kerülnek
a) Tanulmányozniuk kell azoknak a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségeknek a jellemzőit, ahonnan az ásványok származnak, valamint a szomszédos
és a tranzitországok jellemzőit (beleértve a potenciális szállítási útvonalakat, valamint
a kitermelés, a kereskedelem, a kezelés és a kivitel helyét). Releváns információk
többek

között

a

következők:

nyilvános

jelentések

(kormányok,

nemzetközi

szervezetek, nem kormányzati szervezetek és a média nyilvános jelentései),
térképek, ENSZ-jelentések, az ENSZ Biztonsági Tanácsának szankciói, az
ásványkitermeléssel, valamint az ásványkitermelésnek a potenciális származási
országon

belüli

konfliktusokra,

emberi

jogokra

kifejtett

hatásával

vagy

az

ásványkitermelés által okozott környezeti károkkal kapcsolatos ágazati szakirodalom
vagy más nyilatkozatok (például etikus nyugdíjalapok nyilatkozatai).
b) Vannak-e a térségben vagy a közelében állomásozó, beavatkozásra és vizsgálatok
lefolytatására

képes

nemzetközi

szervezetek,

például

ENSZ-békefenntartó

egységek? Felhasználhatók-e ezek a rendszerek az ellátási láncon belüli szereplők
azonosítására? Léteznek-e helyi jogorvoslati eszközök a fegyveres csoportok
jelenlétével vagy konfliktusok más elemeivel kapcsolatos aggodalmak kezelésére? A
bányászati ügyek tekintetében joghatósággal rendelkező nemzeti, tartományi és/vagy
helyi szabályozó hatóságok képesek-e ilyen aggodalmakat kezelni?
2. Ismerniük kell a beszállítóikat és az üzleti partnereiket

42

a) Kik a beszállítók, illetve azok az egyéb felek, amelyek részt vesznek a
finanszírozásban, az ásványok kitermelésében, kereskedelmében és szállításában a
kitermelés helye és azon hely között, ahol a kellő gondosságot követő vállalat átveszi
az ásványok felügyeletét? Meg kell határozniuk az ellátási lánc valamennyi jelentős
szereplőjét, össze kell gyűjteniük a tulajdonviszonyokra (többek között a tényleges
tulajdonosra), a vállalatszerkezetre, a vállalat tisztségviselőire és vezetőire, a vállalat
vagy a tisztségviselői más szervezetekben fennálló tulajdonosi érdekeltségeire, a
vállalat üzleti, kormányzati, politikai vagy katonai szervezetekben való tagságára
(különös hangsúlyt fektetve a nem állami fegyveres csoportokkal és az állami vagy

58AZ OECD ÚTMUTATÁSA A KONFLIKTUSOK ÁLTAL ÉRINTETT ÉS NAGY KOCKÁZATOT JELENTŐ TÉRSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ ÁSVÁNYOK FELELŐSSÉGTELJES ELLÁTÁSI LÁ

AZ ÓNRA, A TANTÁLRA ÉS A VOLFRÁMRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉS

magánszektorbeli
információkat.

biztonsági

erőkkel

fennálló

kapcsolataira)

vonatkozó

43

b) Ezek a beszállítók milyen beszerzési és kellő gondosságra vonatkozó rendszerekkel
rendelkeznek? Milyen szakpolitikákat fogadtak el a beszállítók az ellátási láncban, és
azokat hogyan építették be az irányítási folyamataikba? Hogyan hozzák létre az
ásványokra vonatkozó belső ellenőrzéseket? Hogyan érvényesítik a szakpolitikákat
és a feltételeket a beszállítóikra?
3. Ismerniük kell a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekben folytatott ásványkitermelés feltételeit
a) Pontosan honnan származnak az ásványok (konkrétan mely bányákból)?
b) Milyen kitermelési módszert alkalmaztak? Meg kell határozniuk, hogy az ásványokat
kisüzemi és kis volumenű bányászat vagy nagy volumenű bányászat keretében
termelték-e ki.

42. Lásd a Pénzügyi Akció Munkacsoport pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni
küzdelmet célzó kockázatalapú megközelítésről szóló, 2007. júniusi útmutatásának
3.10. szakaszát. Lásd a 2. lépést.
43. Lásd az Olaj- és Földgáztermelők Nemzetközi Szövetsége által kidolgozott, a hírnév
tekintetében követendő kellő gondosságról szóló iránymutatás VI. fejezetét
(356. számú jelentés, 2004). Lásd még: Az OECD erőtlenül irányított övezetekben
működő multinacionális vállalkozásoknak szóló kockázattudatosítási eszközének
(2006) 5. fejezete: „Az ügyfelek és az üzleti partnerek ismerete”.
és kisüzemi és kis volumenű bányászat esetén lehetőség szerint meg kell
határozniuk, hogy a kitermelést egyéni kisüzemi bányászok, kisüzemi bányászati
szövetkezetek, társulások vagy kisvállalkozások végezték-e. Meg kell határozniuk a
kormányzati intézmények részére megfizetett adókat, jogdíjakat és díjakat, valamint
az e kifizetésekkel kapcsolatos nyilatkozatokat.
c) A kitermelés feltételei között szerepel-e nem állami fegyveres csoportok és állami
vagy magánszektorbeli biztonsági erők jelenléte és részvétele, többek között a
következő egy vagy több területen: a bánya vagy a bánya körüli szállítási útvonalak
közvetlen ellenőrzése; adók kivetése a bányászok számára vagy ásványok
kizsarolása; nem állami fegyveres csoportok és állami vagy magánszektorbeli
biztonsági erők és/vagy családtagjaik és/vagy társult vállalkozásaik tulajdonosi vagy
tényleges tulajdonosi érdekeltségei a bányaterületen vagy az ásványokhoz fűződő
jogokban;

szolgálaton

kívül

bányászati

tevékenység

folytatása

második

jövedelemként; bányászok által vagy a termelésből fakadó adókból fizetett biztonsági
szolgáltatás nyújtása. E fegyveres csoportok vagy katonai egységek bármelyike részt
vesz-e vagy érdekelt-e a konfliktusban? A múltban bármelyikük részt vett-e az emberi
jogok széles körű megsértésében vagy más bűncselekményekben?
d) Milyen feltételek mellett folyik a kitermelés? Meg kell határozniuk különösen azt, hogy
felmerül-e i) az ásványkitermeléshez alkalmazott kegyetlen, embertelen és megalázó
bánásmód bármely formája; ii) kényszer- vagy kötelező munka bármely formája, azaz

AZ OECD ÚTMUTATÁSA A KONFLIKTUSOK ÁLTAL ÉRINTETT ÉS NAGY KOCKÁZATOT JELENTŐ TÉRSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ ÁSVÁNYOK
FELELŐSSÉGTELJES ELLÁTÁSI LÁNCA TEKINTETÉBEN KÖVETENDŐ KELLŐ GONDOSSÁGRÓL... © OECD 2013

59

AZ ÓNRA, A TANTÁLRA ÉS A VOLFRÁMRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉS

olyan munka vagy szolgálat, amelyet valamilyen büntetés terhe mellett valakitől
követelnek, és amelyre az említett személy nem szabad akaratából vállalkozik; iii) az
ásványkitermeléshez alkalmazott gyermekmunka legrosszabb formái; iv) az emberi
jogok

egyéb

súlyos

megsértése,

például

a

bányaterületeken

vagy

az

ásványkitermelés során elkövetett széles körű nemi erőszak; vagy v) háborús
bűncselekmények vagy a nemzetközi humanitárius jog egyéb súlyos megsértése,
emberiesség elleni bűncselekmények vagy népirtás.
4. Ismerniük kell a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekben folytatott ásványszállítás és -kezelés feltételeit
a) A downstream vevők székhelye a bányaterületen vagy máshol volt-e? A különböző
bányászoktól származó ásványokat külön kezelték-e és dolgozták-e fel, és külön
tárolták-e a downstream értékesítéskor? Ha nem, az ásványokat hol dolgozták fel,
gyűjtötték össze és keverték össze a downstream értékesítéskor?
b) Kik voltak az ásványokat kezelő közvetítők? Meg kell határozniuk, hogy a közvetítők
bármelyikéről

jelentették-e

vagy

gyanították-e,

hogy

nem

állami

fegyveres

csoportokkal összefüggésbe hozott ásványkitermelést vagy -kereskedelmet folytatott.
c) Az állami vagy magánszektorbeli biztonsági erők vagy a nem állami fegyveres
csoportok részt vesznek-e, illetve mennyire közvetlenül vagy közvetetten vesznek
részt az ásványok kereskedelmében, szállításában vagy adóztatásában? Az állami
vagy magánszektorbeli biztonsági erők vagy a nem állami fegyveres csoportok
profitálnak-e bármilyen módon az egyéb felek által – többek között közvetítőkkel vagy
exportőrökkel való kapcsolat keretében – folytatott ásványkereskedelemből, szállításból vagy -adóztatásból?
d) Az állami vagy magánszektorbeli biztonsági erők vagy a nem állami fegyveres
csoportok jelen vannak-e, illetve milyen mértékben vannak jelen a kereskedelmi és a
szállítási útvonalak mentén? Előfordul-e az emberi jogok megsértése az ásványok
kereskedelme, szállítása vagy adóztatása során? Van-e bizonyíték például
kényszermunka, zsarolás vagy kényszerítés alkalmazására? Igénybe vesznek-e
gyermekmunkát? Meg kell határozniuk különösen azt, hogy felmerül-e i) az
ásványszállításhoz vagy -kereskedelemhez alkalmazott kegyetlen, embertelen és
megalázó bánásmód bármely formája; ii) az ásványbányászathoz, -szállításhoz, kereskedelemhez vagy -értékesítéshez igénybe vett kényszer- vagy kötelező munka
bármely formája; iii) az ásványszállításhoz vagy -kereskedelemhez alkalmazott
gyermekmunka legrosszabb formái; iv) az emberi jogok egyéb súlyos megsértése,
például a bányaterületeken vagy az ásványszállítás vagy -kereskedelem során
elkövetett széles körű nemi erőszak; vagy v) az ásványszállítás vagy -kereskedelem
céljából elkövetett háborús bűncselekmények vagy a nemzetközi humanitárius jog
egyéb súlyos megsértése, emberiesség elleni bűncselekmények vagy népirtás.
e) Milyen információk állnak rendelkezésre a downstream kereskedelem – például
hiteles okmányok, szállítási útvonalak, engedélyezés, határokon átnyúló szállítás –
ellenőrzéséhez és a fegyveres csoportok és/vagy az állami vagy magánszektorbeli
biztonsági erők jelenlétének ellenőrzéséhez?
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5. Ismerniük kell a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
történő kivitel feltételeit
a) Hol volt a kiviteli hely, és volt-e arra vonatkozó jelentés, illetve felmerül-e az a gyanú,
hogy a kiviteli helyen kenőpénzt vagy más csúszópénzt fizettek az ásványok
származási helyének eltitkolására vagy azzal kapcsolatos csalárd megtévesztésre?
Milyen okmányok kísérték az ásványok kivitelét, és volt-e (az ásványok típusával,
minőségével,

származási

helyével,

tömegével

stb.

kapcsolatos)

csalárd

dokumentációra vagy pontatlanul leírt nyilatkozatokra vonatkozó beszámoló vagy
gyanú? Milyen adókat, vámokat vagy más díjakat fizettek a kivitelre, és a
ténylegesnél alacsonyabb összegeket jelentettek-e be, illetve felmerül-e ezzel
kapcsolatos gyanú?
b) Hogyan hangolták össze és hogyan végezték az exportszállítást? Kik a szállítók, és
volt-e arra vonatkozó jelentés, illetve felmerül-e az a gyanú, hogy a szállítók
korrupcióban érintettek (kenőpénzt, csúszópénzt fogadtak el, a ténylegesnél
alacsonyabb összegeket jelentettek be)? Hogyan szereztek exportfinanszírozást és biztosítást?
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Az aranyra vonatkozó kiegészítés

AZ ARANYRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉ

Bevezetés és hatály
Ez az aranyra vonatkozó kiegészítés a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot
jelentő térségekből származó ásványok tekintetében követendő kellő gondosságról szóló
OECD-útmutatás szerves részét képezi. Az útmutatás bevezető szakasza, valamint az
I. melléklete (Az ásványellátási láncban követendő, kockázatalapú kellő gondosság öt
lépésből álló keretrendszere), II. melléklete (A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot
jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes globális ellátási láncában
alkalmazott

szakpolitikai

modell)

és

III. melléklete

(Javasolt

kockázatcsökkentési

intézkedések és a javulás mérésére szolgáló, javasolt mutatók) az aranyra vonatkozó
kiegészítésre is alkalmazandó. Ezért az „útmutatás” kifejezés e kiegészítés egészében
használható az aranyra vonatkozó kiegészítésre, valamint konfliktusok által érintett és nagy
kockázatot jelentő térségekből

származó ásványok tekintetében követendő kellő

gondosságról szóló OECD-útmutatásra hivatkozáshoz is.
Ez a kiegészítés a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származó arany ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságra vonatkozó
konkrét útmutatással szolgál, a vállalatoknak az aranyellátási láncban elfoglalt különböző
helyétől függően. Ez a kiegészítés megkülönbözteti az ellátási láncon belüli upstream
vállalatok és downstream vállalatok (lásd a fogalommeghatározásokat) szerepét és az e
vállalatokhoz intézett, kellő gondosságra vonatkozó megfelelő ajánlásokat, valamint
szükség esetén a két tág kategórián belüli konkrét szereplőknek szóló konkrét ajánlásokat
tartalmaz. Az e kategóriákba tartozó vállalatoknak kellő gondosságot kell követniük,
függetlenül attól, hogy az aranyat birtokolják-e, bérbe adják vagy bérbe veszik-e.
Ez a kiegészítés azokra a lépésekre összpontosít, amelyeket a vállalatoknak meg kell
tenniük annak elkerülése érdekében, hogy hozzájáruljanak az esetlegesen konfliktusok
által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből beszerzett arany ellátási láncán belüli
konfliktusokhoz

és

az

újrahasznosított/hulladék-

emberi
vagy

jogok

megsértéséhez.

korábban

finomított

Ez

aranyhoz

a

kiegészítés
(a

az

továbbiakban

újrahasznosítható arany) kapcsolódó kellő gondosságra vonatkozó intézkedéseket csak
annyiban tartalmaz, amennyiben az újrahasznosított anyag konfliktusok által érintett és
nagy kockázatot jelentő térségekben bányászott arany – származási helyének eltitkolása
érdekében

történő

–

mosására

szolgáló

potenciális

eszköz.

Az

aranybankok

páncéltermeiben, központi bankok páncéltermeiben, tőzsdéken és finomítókban tárolt,
57

2012. január 1. előtti, „igazolható dátummal” ellátott , befektetési célú aranytermékek
(tömbök, rudak, érmék és lezárt tárolóedényekben lévő törtarany) nem teszik szükségessé
57 Az „igazolható dátum” a termékeken lévő fizikai dátumbélyegzők vagy
leltárnyilvántartások vizsgálatával igazolható dátum. Lásd a fogalommeghatározásokat.
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a származási helyre vonatkozó tájékoztatást (a továbbiakban: szerzett jogok tárgyát
képező készletek). A befektetési célú aranytermékek az „Ismerd a partneredet” elven
alapuló kellő gondosságot tesznek szükségessé annak biztosítása érdekében, hogy a
szerzett jogok tárgyát képező készletekkel folytatott kereskedelem ne sértsen nemzetközi
szankciókat, illetve ne tegyen lehetővé konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekben lévő aranytartalékok értékesítéséből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
pénzmosást.
E kiegészítés alkalmazhatóságának meghatározása érdekében az aranyellátási
láncon belüli összes vállalatnak végre kell hajtania az 1. lépést (Erős vállalatirányítási
rendszerek létrehozása) és el kell kezdenie a 2. lépést (Az ellátási láncban felmerülő
kockázatok azonosítása és értékelése) annak eldöntéséhez, hogy ténylegesen vagy
potenciálisan konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből szereznek-e
be aranyat. Az e kiegészítésben kifejtett többi lépés ezt követően csak a konfliktusok által
érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből aranyat beszerző vállalatokra és az
aranyellátási lánc azon szereplőire vonatkozik, amelyek konfliktusok által érintett vagy nagy
kockázatot jelentő térségekben működnek.
A kellő gondosság egyes vállalatok általi megvalósítására vonatkozó alapelvek,
normák és folyamatok közlésén felül az útmutatás és ez a kiegészítés azokra a kellő
gondosságra vonatkozó alapelvekre, normákra és folyamatokra fogalmaz meg ajánlásokat,
amelyeket az ellátási láncon belül újonnan megjelenő ágazati kezdeményezéseknek
teljesíteniük kell a konfliktusérzékeny felelősségteljes beszerzési gyakorlatok kialakítása
során. A Nagy-tavak Régió Nemzetközi Értekezletének tanúsítási rendszeréhez és
eszközeihez hasonló, átfogó tanúsítási rendszerek vagy az ezen útmutatásban foglalt
normákkal

és

folyamatokkal

összhangban

lévő,

konfliktusmentes

aranybeszerzési

gyakorlatok ellenőrzési folyamatairól rendelkező, egyéb ágazati kezdeményezések vagy
számos

érdekelt

felet

bevonó

kezdeményezések

hitelt

érdemlő

bizonyosságot

szolgáltathatnak arról, hogy valamely ellátási lánc nem járul hozzá konfliktusokhoz vagy az
emberi jogok súlyos megsértéséhez.

58

Ez az útmutatás elismeri, hogy a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekben a kellő gondosság gyakorlati kihívásokat teremt. A kellő gondosság követése
során rugalmasságra van szükség. A megfelelő kellő gondosság jellege és mértéke az
egyedi körülményektől függ, és olyan tényezők befolyásolják, mint a vállalkozás mérete, a
tevékenységek végzésének helye, az adott országon belüli helyzet, az érintett termékek
vagy szolgáltatások ágazata és jellege. Ezek a kihívások különféleképpen kezelhetők,
többek között, de nem kizárólag a következőképpen:
•

A kellő gondosság követéséhez szükséges kapacitás kiépítése során folytatott ágazati

együttműködés.
•

Ágazaton belüli költségmegosztás a kellő gondossággal összefüggő konkrét feladatok

esetén.
58 A konfliktusokhoz hozzájárulás fogalommeghatározását lásd az OECD-útmutatás
II. mellékletében.
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•

A felelősségteljes ellátási lánc irányítására vonatkozó kezdeményezésekben való

részvétel.

59

59 Például amennyiben összhangban vannak az OECD-útmutatással: az Electronic
Industry Citizenship Coalition (EICC) által kidolgozott, konfliktusmentes kohókra
vonatkozó program, valamint az e-fenntarthatóságra vonatkozó globális
kezdeményezés (GeSI); az Arany Világtanácsának a konfliktusmentes aranyra
vonatkozó szabványa (2012); a London Bullion Market Association felelősségteljes
aranyról szóló útmutatása (2012); valamint a Felelősségteljes Ékszerek Tanácsának a
felügyeleti láncokra vonatkozó tanúsítása (2012); a kisüzemi és kis volumenű
bányászatból származó arany méltányos kereskedelmére és méltányos bányászatára
vonatkozó előírás, Alliance for Responsible Mining/Fairtrade Labelling Organizations
International (2010).
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• Az ágazat közös beszállítókkal rendelkező tagjai közötti koordináció.
• Az upstream és downstream vállalatok közötti együttműködés.
• Partnerségek kiépítése nemzetközi és civil társadalmi szervezetekkel.
• Az ellátási láncban alkalmazott szakpolitikai modell (II. melléklet) és a kellő gondosságra
vonatkozó, ezen útmutatásban vázolt konkrét ajánlások beépítése a vállalat meglévő
szakpolitikáiba és irányítási rendszereibe, kellő gondosságra vonatkozó gyakorlataiba,
például a beszerzési gyakorlatokba, az integritásra vonatkozó intézkedésekbe és a kellő
gondosságra vonatkozó, „Ismerd az ügyfeledet” elven alapuló intézkedésekbe, valamint
a fenntarthatóságra, a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó éves
jelentéstételbe vagy más éves jelentéstételbe.
Ez az útmutatás elismeri különösen azt, hogy a konfliktusok által érintett és nagy
kockázatot jelentő térségekben folytatott kisüzemi és kis volumenű aranybányászatra
vonatkozó

kellő

aranytermelőkkel,

gondosság
például

kihívásokat

jelent.

magánszemélyekkel,

A

kisüzemi

informális

és

kis

volumenű

munkacsoportokkal

vagy

közösségekkel szemben nem elvárás, hogy az ezen útmutatás ajánlásai szerinti kellő
gondosságot kövessenek, de érdemes továbbra is részt venniük az ügyfeleik kellő
gondosságra irányuló erőfeszítéseiben, és ezt érdemes hivatalosan megtenniük, hogy a
jövőben kellő gondosságot alkalmazhassanak. Kizárólag a kisüzemi és kis volumenű
bányászatot

folytató

vállalkozásokkal

szemben

elvárás,

hogy

kellő

gondosságot

kövessenek (lásd a fogalommeghatározásokat). A javasolt intézkedések a függelékben
szerepelnek annak érdekében, hogy meg lehessen akadályozni a konfliktusok által érintett
és nagy kockázatot jelentő térségekben lévő kiszolgáltatott csoportokra

60

– többek között a

jogszerűen működő kisüzemi és kis volumenű bányászati tevékenységet folytató
bányászokra esetlegesen kifejtett káros társadalmi és gazdasági hatásokat.
A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségek összetett működési
környezete miatt, ahol a feltételek gyorsan javulhatnak és romolhatnak, a kellő gondosság
alatt az a megszakítás nélküli, proaktív és reaktív folyamat értendő, amelynek keretében a
vállalatok ésszerű lépéseket és jóhiszemű erőfeszítéseket tesznek az ezen útmutatás és
különösen a II. melléklet szerinti konfliktusokhoz és súlyos visszaélésekhez való
hozzájárulás kockázatainak azonosítása és kezelése érdekében. Ez az útmutatás a kellő
gondosságra vonatkozó gyakorlatoknak a beszállítókkal létesített konstruktív kapcsolat
segítségével történő fokozatos javítását mozdítja elő. A vállalatoknak érdemes beépíteniük
ezt az útmutatást a felelősségteljes üzleti magatartásra vonatkozó átfogóbb szakpolitikáikba
és gyakorlataikba, és érdemes tájékoztatniuk a fogyasztókat és a nagyközönséget arról,

60 Lásd: OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások számára (2011), Az emberi
jogokról szóló IV. fejezethez fűzött magyarázat, 40. bekezdés: „[...] a vállalkozásoknak
tiszteletben kell tartaniuk a különös figyelmet igénylő konkrét csoportokhoz vagy
lakossághoz tartozó egyének emberi jogait, amennyiben kedvezőtlen hatást
gyakorolhatnak az emberi jogaikra. Ebben az összefüggésben az ENSZ jogi eszközei
tovább pontosították a bennszülött népek; a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi
kisebbségekhez tartozó személyek; a nők; a gyermekek; a fogyatékossággal élő
személyek; valamint a migráns munkavállalók és családjuk jogait.”
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hogy végrehajtják ezt az útmutatást. A vállalatok felhasználhatják ezt az útmutatást ahhoz,
hogy ésszerű döntéseket hozzanak a termékeik felelősségteljes, konfliktusérzékeny
jellegével kapcsolatban.
Ez

az

útmutatás

az

OECD

multinacionális vállalkozások számára készült

irányelveiben és az OECD erőtlenül irányított övezetekben működő multinacionális
vállalkozásoknak szóló kockázattudatosítási eszközében foglalt elveken és előírásokon
alapul, és összhangban van azokkal. Az útmutatás a konfliktusok által érintett és nagy
kockázatot jelentő térségekben működő vagy onnan ásványokat beszerző vállalatokhoz a
kormányok által közösen intézett ajánlásokat tartalmaz, a konfliktusok által érintett és nagy
kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca
tekintetében követendő – az alkalmazandó jogszabályoknak és a releváns, nemzetközileg
elismert normáknak megfelelő – elvekkel és kellő gondosságra vonatkozó folyamatokkal
kapcsolatos eligazítással szolgál. Így ez az útmutatás nem helyettesíti – többek között a
bányászati vonatkozású – belföldi jogszabályokat és szabályozásokat, és nem tekintendő
úgy, hogy elsőbbséget élvez azokkal szemben.

61

Fogalommeghatározások
Kisüzemi és kis volumenű bányászat: a feltárás, a kitermelés, a feldolgozás és a
szállítás túlnyomórészt egyszerűsített formáinak igénybevételével végzett formális vagy
informális bányászati műveletek. A kisüzemi és kis volumenű bányászat rendszerint
alacsony tőkeintenzitású,

és

kifejezetten

munkaerőigényes

technológiát alkalmaz.

Kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytathatnak egyénileg dolgozó, valamint családi
csoportokban, partnerségben, illetve szövetkezetek tagjaiként vagy több száz, sőt több
ezer bányászt tömörítő jogszerű társulások és vállalkozások más típusainak tagjaiként
dolgozó férfiak és nők. Például gyakori, hogy a 4-10 egyénből álló, néha családi
egységként dolgozó munkacsoportok az ásványkitermelés egyetlen pontján megosztják a
feladatokat (például egy tárót vájnak ki). Szervezeti szinten gyakori, hogy 30–300
bányászból álló csoportok közösen termelnek ki egy-egy ásványlelőhelyet (
különböző

tárókban

létesítményeket.

dolgoznak),

és

néha

közösen

használják

például
a

feldolgozó

62

Kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató vállalkozások: az ezen útmutatás
végrehajtásához kellően hivatalos és strukturált jogalanyok. A függelék szerint a kisüzemi
és kis volumenű bányászati tevékenységet folytató összes gazdasági szereplőnek
érdemes e tekintetben hivatalossá tennie magát.

61 Lásd: OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások számára (2011), I. fejezet
2. bekezdés.
62 Lásd: Felix Hruschka és Cristina Echavarría, Rock-Solid Chances for Responsible
Artisanal Mining (A felelősségteljes kisüzemi bányászat sziklaszilárd esélyei), A
felelősségteljes bányászattal foglalkozó szövetség felelősségteljes kisüzemi és kis
volumenű bányászattal foglalkozó sorozata,
3. szám, 2011.
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Veretlen arany: a rúd vagy tömb formájú finomított aranyra vonatkozó általános
kifejezés.
Aranybank: olyan bank (többek között lakossági, kereskedelmi és befektetési bank)
vagy pénzügyi intézmény, például kereskedőház, amely finomított arannyal bonyolít
pénzügyi tranzakciókat.
Felügyeleti lánc: az ellátási láncon áthaladó ásványok felügyeletét ellátó jogalanyok
sorára vonatkozó nyilvántartás.
Konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségek: fegyveres konfliktus,
széles körű erőszak, többek között bűnszövetkezetek által előidézett erőszak előfordulása,
vagy az embereknek okozott súlyos és széles körű károk egyéb kockázatának fennállása.
Fegyveres konfliktus különféle formában nyilvánulhat meg, például nemzetközi vagy nem
nemzetközi

jellegű

konfliktus,

két

vagy

több

államot

érintő

konfliktus,

illetve

szabadságharcok, felkelések vagy polgárháborúk formájában. A nagy kockázatot jelentő
térségek olyan térségek, ahol magas az útmutatás II. mellékletének 1. bekezdésében
meghatározott konfliktusok, illetve széles körű vagy súlyos visszaélések kockázata. Ezek a
térségek gyakran politikai instabilitással vagy elnyomással, gyenge intézményekkel,
biztonság hiányával, a polgári infrastruktúra összeomlásával, széles körű erőszakkal és a
nemzeti vagy nemzetközi jog széles körű megsértésével jellemzett térségek.
A nem állami fegyveres csoportok vagy az állami vagy magánszektorbeli biztonsági
erők részére aranykitermelés, -szállítás, -kereskedelem vagy kivitel keretében nyújtott
„közvetlen vagy közvetett támogatás” többek között, de nem kizárólag a következő
tevékenységeket végző, nem állami fegyveres csoportoktól vagy a kapcsolt jogalanyaiktól
történő

aranybeszerzést,

azok

részére

fizetések

teljesítését

segítségnyújtást vagy berendezések biztosítását foglalja magában:
i)

vagy

logisztikai

63

a bányaterületek jogellenes ellenőrzése vagy a szállítási útvonalaknak, az
aranykereskedelmi helyszíneknek és az ellátási lánc upstream szereplőinek más
64

módon történő ellenőrzése; és/vagy
ii)

65

pénz vagy arany jogellenes megadóztatása vagy kizsarolása a bányaterületek

63 A „kapcsolt jogalanyok” többek között kereskedők, egybegyűjtést végző szereplők,
közvetítők, valamint az ellátási lánc egyéb olyan szereplői, amelyek közvetlenül
együttműködnek fegyveres csoportokkal az aranykitermelés, -kereskedelem vagy kezelés megkönnyítése érdekében.
64 A szállítási útvonalaknak, az aranykereskedelmi helyszíneknek és az ellátási lánc
upstream szereplőinek az „ellenőrzése”: i) a kitermelés felügyelete, többek között a
bányaterületekhez való hozzáférés biztosításával és/vagy a közvetítők, az exportőr
vállalatok vagy a nemzetközi kereskedők részére végzett downstream értékesítés
összehangolásával; ii) kényszer- vagy kötelező munka bármely formájának
igénybevétele az arany bányászatához, szállításához, kereskedelméhez vagy
értékesítéséhez; vagy iii) upstream vállalatok vagy bányák vezetői vagy tisztségviselői,
tényleges tulajdonosi feladatainak ellátása, vagy ilyen vállalatokhoz vagy bányákhoz
kapcsolódó egyéb tulajdoni érdekeltség.
65 A bányáktól, a szállítási útvonalak mentén, az aranykereskedelmi helyszíneken vagy az
upstream vállalatoktól történő „kizsarolás”: erőszakkal fenyegetés vagy bármely más
büntetés terhe mellett, az adott személy szabad akaratán kívül pénzösszegek vagy

68AZ OECD ÚTMUTATÁSA A KONFLIKTUSOK ÁLTAL ÉRINTETT ÉS NAGY KOCKÁZATOT JELENTŐ TÉRSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ ÁSVÁNYOK FELELŐSSÉGTELJES ELLÁTÁSI L

AZ ARANYRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉ

hozzáférési pontjain, a szállítási útvonalak mentén vagy az aranykereskedelmi
helyszíneken; és/vagy
iii)

közvetítők, exportőr vállalatok vagy nemzetközi kereskedők jogellenes megadóztatása
vagy zsarolása.
Kellő gondosság: az a megszakítás nélküli, proaktív és reaktív folyamat, amellyel a

vállalatok az üzleti döntéshozatali és kockázatkezelési rendszerek szerves részeként
meghatározhatják, megelőzhetik, mérsékelhetik a tényleges és potenciális kedvezőtlen
hatásaikat, illetve megindokolhatják azok kezelésének módját. A kellő gondosság
segítségével a vállalatok biztosíthatják a következő elvek betartását:

ARANYFORRÁSOK
Ezen útmutatás alkalmazásában az aranynak és az aranytartalmú anyagoknak három
lehetséges forrása van, amelyekhez különböző kellő gondosság ajánlott:
1) BÁNYÁSZOTT ARANY: bányákból (közepes és nagy volumenű vagy kisüzemi és kis
volumenű bányászatot folytató bányákból) származó, és korábban soha nem finomított
arany. A bányászott arany származási helye az a bánya, ahol azt kitermelték. A
finomítatlan, bányászott arany alkategóriái a következők:
• Alluviális arany: leggyakrabban vízfolyásokban vagy azok közelében lerakódott homokés kavicsüledékből származó – jellemzően nagyon apró, de látható aranydarabok
formájában – újonnan bányászott arany. Az alluviáis arany általában „por”, alkalmanként
rög formájú, amely már koncentrált, könnyen szállítható, és könnyen (rendszerint 85–
92% tisztaságú) kis tömbökbe olvasztható vagy félig finomítható. Az alluviális arany
mindezen formái veretlen aranyként vagy ékszerként történő felhasználás előtt finomítást
igényelnek, de szokásosan közvetlenül finomíthatók, köztes koncentrálás vagy
feldolgozás nélkül.
• Aranyérc: gazdasági szempontból értékes aranykoncentrátumot tartalmazó kőzet vagy
kavicshordalék. E koncentrátum nagyon kis tömegű lehet, például az érc tonnánként
1 gramm aranyat tartalmaz, de azt ennek ellenére gazdasági céllal hasznosíthatják
közepes és nagy volumenű ipari bányászat során. Az aranyércet a nagysága és a
tömege miatt szokásosan nem szállítják távolra a bányaterületről a feldolgozáshoz.
• Aranykoncentrátum: az aranyérc magasabb koncentráció elérése érdekében történő
feldolgozása során előállított köztes anyag, amely még további köztes feldolgozást
igényel az „arany doré” ötvözet előállításához. Az aranykoncentrátumot szokásosan egy
közeli aranyolvasztó műhelybe szállítják „arany doré” ötvözet előállítása érdekében.
• Arany doré: általában közepes és nagy volumenű bányászatot folytató bányákban
végzett, átfogó ércfeldolgozásból és magas koncentrációra történő (szokásosan 85–90%
tisztaságú) finomításból származó, újonnan bányászott, aranytartalmú fémötvözetből
készült rúd. A bányászott arany ebben a formában nem kereskedelmi minőségű, és azt
ezután további köztes feldolgozás nélkül, közvetlen finomítás érdekében finomítóba kell
szállítani.
• Bányászati melléktermék: nyomokban esetlegesen aranyat tartalmazó egyéb fémek,
arany követelése, gyakran a bányaterület hasznosításához való hozzáférés, a szállítási
útvonalakhoz való hozzáférés, illetve arany szállításához, vásárlásához vagy
értékesítéséhez való hozzáférés biztosítása ellenében.

AZ OECD ÚTMUTATÁSA A KONFLIKTUSOK ÁLTAL ÉRINTETT ÉS NAGY KOCKÁZATOT JELENTŐ TÉRSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ ÁSVÁNYOK
FELELŐSSÉGTELJES ELLÁTÁSI LÁNCA TEKINTETÉBEN KÖVETENDŐ KELLŐ GONDOSSÁGRÓL © OECD 2013

69

AZ ARANYRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉS

például réz-szulfid érc bányászata során előállított arany. Amikor az arany melléktermék,
először a másik, fontosabb fémet dolgozzák fel és finomítják, azután vonják ki és
finomítják az aranyat az első fém végső maradékanyagából, például a réz elektrolitos
finomításakor keletkező kamraiszapból.
• Nagy volumenű bányászatból származó arany: közepes és nagy volumenű bányászat
(lásd a közepes és nagy volumenű bányászat fogalommeghatározását) során előállított
arany.
• Kis volumenű bányászatból származó arany: kis volumenű bányászat (lásd a kis
volumenű bányászat fogalommeghatározását) során előállított arany.

ARANYFORRÁSOK (folytatás)
2) ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ

ARANY:

korábban

finomításon

átesett

arany,

például

végfelhasználói, fogyasztó utáni, befektetési célú arany és aranytartalmú termékek, továbbá a
finomítás és a termékgyártás során keletkező hulladék, hulladékfémek és anyagok, amelyeket
visszajuttatnak

a

finomítóhoz

vagy

más

downstream

köztes

feldolgozóhoz,

hogy

„újrahasznosított aranyként” új életciklust kezdjenek. Az újrahasznosítható arany származási
helyének az aranyellátási lánc azon pontja minősül, ahol az aranyat visszajuttatják a
finomítóhoz,

más

downstream

köztes

feldolgozóhoz

vagy

újrahasznosítóhoz.

Az

újrahasznosítható arany alkategóriái a következők:
•

Feldolgozatlan

újrahasznosítható

arany:

még

eredeti

formájában

lévő

és/vagy

feldolgozásra és finomításra történő visszaküldés előtti gyártási hulladék formájú
újrahasznosítható arany (például veretlen aranyból készült rudak, ékszerek, díszek, érmék,
esztergált elemek stb.).
•

Olvasztott újrahasznosítható arany: első újrahasznosítási folyamatként olvasztáson
átesett, és kezdetleges rudakba vagy meg nem határozott méretű, egyéb formába öntött és
változó finomságú arany.

•

Ipari melléktermék: egy másik anyag – nem az elsődlegesen tervezett termék,
mindazonáltal különálló, hasznos anyag – feldolgozása során előállított anyag. Az
aranyfinomítás például gyakran kis értékű melléktermékeket, például kohópernyét, használt
olvasztótégelyeket és összesepert hulladékot hoz létre.
3) SZERZETT

JOGOK

TÁRGYÁT

KÉPEZŐ

KÉSZLETEK:

az

aranybankok

páncéltermeiben, központi bankok páncéltermeiben, tőzsdéken és finomítókban tárolt, 2012.
január 1. előtti, „igazolható dátummal” ellátott, befektetési célú aranytermékek (tömbök, rudak,
érmék és lezárt tárolóedényekben lévő törtarany), amelyek nem teszik szükségessé a
származás meghatározását. E készletek magukban foglalják a felsorolt jogalanyok nevében
harmadik felek által birtokolt készleteket.
•

Igazolható dátum: a termékeken lévő fizikai dátumbélyegzők és/vagy leltárnyilvántartások
vizsgálatával igazolható dátum.
Kevert arany: több forrásból származó (például bányászott aranyat és újrahasznosítható

aranyat egyaránt tartalmazó) arany. A kevert arany forrásai esetében az e kiegészítésben
foglalt ajánlásoknak, a nemzetközi jognak megfelelően kellő gondosságot kell követni, és be
kell tartani a belföldi jogszabályokat, beleértve az ásványok tiltott kereskedelmére irányadó
jogszabályokat és az ENSZ szankcióit.
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Good Delivery: a finomított aranyra és az aranyfinomítók kapacitására vonatkozó fizikai
előírásokat tartalmazó, tőzsdén vagy tőzsdén kívüli piacon elfogadott szabvány

(például:

London Good Delivery).
Ágazati program: ezen útmutatás alkalmazásában ez a kifejezés az útmutatás néhány
vagy minden ajánlásának támogatása és előmozdítása érdekében az ágazati szervezetek
által létrehozott és irányított kezdeményezés vagy program, vagy hasonló ágazati
kezdeményezés. Az ágazati program a szervezetek más célokat kitűző, átfogóbb
tevékenységeinek részét képezheti. Ezen útmutatásban az ágazati program releváns
tevékenységeire és/vagy kezdeményezéseire történő hivatkozás úgy értendő, hogy az adott
tevékenységek és/vagy kezdeményezések összhangban vannak ezzel az útmutatással.
Intézményesített mechanizmus: ezen útmutatás alkalmazásában ez a kifejezés a
kormányok, az ágazatok és a civil társadalom képviselői által az útmutatás néhány vagy
minden ajánlásának támogatása és előmozdítása érdekében létrehozott és e képviselőkből
álló szervezetet jelent. Ezen útmutatásban az intézményesített mechanizmus releváns
tevékenységeire és/vagy kezdeményezéseire történő hivatkozás úgy értendő, hogy az adott
tevékenységek és/vagy kezdeményezések összhangban vannak ezzel az útmutatással.
Jogszerű kisüzemi és kis volumenű bányászat: A kisüzemi és kis volumenű bányászat
jogszerűsége nehezen meghatározható fogalom, mivel számos helyzetspecifikus tényezőt
foglal magában (lásd a függeléket). Ezen útmutatás alkalmazásában a „jogszerű” kifejezés
többek között az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban lévő kisüzemi és kis volumenű
bányászatra utal.
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Az alkalmazandó jogi keret végrehajtásának elmaradása esetén, illetve

ilyen keret hiányában a kisüzemi és kis volumenű bányászat jogszerűségének értékelése
során figyelembe kell venni a kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató bányászok és
vállalkozások arra irányuló jóhiszemű erőfeszítéseit, hogy az alkalmazandó jogi keret szerint
működjenek (amennyiben létezik ilyen), továbbá figyelembe kell venni azt, hogy igénybe
veszik-e a hivatalossá tételük elérhetővé váló lehetőségeit (szem előtt tartva, hogy az esetek
többségében a kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató bányászoknak igen korlátozott
a kapacitásuk, a műszaki képességük, vagy nincs kapacitásuk, műszaki képességük, illetve
nincs elegendő pénzügyi forrásuk ehhez). A kisüzemi és kis volumenű bányászat – csakúgy,
mint minden bányászat – egyik esetben sem tekinthető jogszerűnek, ha az útmutatás
II. mellékletében foglaltak szerint ásványkitermeléssel, -szállítással vagy kereskedelemmel
összefüggő konfliktusokhoz és súlyos visszaélésekhez járul hozzá.
Irányítási rendszer: azok az irányítási folyamatok és dokumentumok, amelyek
együttesen szolgáltatnak szisztematikus keretet annak biztosításához, hogy a kívánt

66 Lásd: Vision for Responsible Artisanal and Small-scale Mining in Alliance for Responsible
Mining (A felelősségteljes bányászatot célzó szövetség keretében folytatott
felelősségteljes kisüzemi és kis volumenű bányászatra vonatkozó jövőkép) (Echavarria, C.
és társai szerk.), (2008) The Golden Vein - A guide to responsible artisanal and smallscale mining (Az arany szelleme – A felelősségteljes kisüzemi és kis volumenű
bányászatra vonatkozó útmutató). A felelősségteljes bányászattal foglalkozó szövetség
felelősségteljes kisüzemi és kis volumenű bányászattal foglalkozó sorozata, 1. szám.
Medellin.
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eredmények eléréséhez helyesen, következetesen és eredményesen történjen a feladatok
elvégzése, és amelyek folyamatos teljesítményjavítást biztosítanak.
Közepes és nagy volumenű bányászat: ezen útmutatás alkalmazásában a közepes és
nagy volumenű bányászat a kisüzemi és kis volumenű bányászatnak nem minősülő
aranybányászati műveletekre vonatkozik.
Újrahasznosító: az alább meghatározott finomítónak nem minősülő egyén vagy
szervezet, amely a finomítás előtti új életciklus megkezdése előtt (például mintákból vagy
kísérletekből származó) újrahasznosítható aranyat/hulladékaranyat gyűjt össze, konszolidál
és/vagy dolgoz fel.
Finomító: olyan egyén vagy szervezet, amely az aranyat a „doré” ötvözetből, az alluviális
aranyból, az újrahasznosítható/hulladék vagy más aranytartalmú nyersanyagokból más
anyagok eltávolításával kereskedelmi piaci minőségű arannyá tisztítja.
Beszállítók: a kifejezés az arany és más aranytartalmú anyagok ellátási lánca
résztvevőjének minősülő bármely egyénre vagy szervezetre vonatkozik.
Ellátási lánc: az „ellátási lánc” kifejezés a forrástól a végső fogyasztókig az arany
szállításában érintett összes tevékenység, szervezet, szereplő, technológia, információ,
erőforrás és szolgáltatás rendszerére vonatkozik.
Upstream ellátási lánc és upstream vállalatok: az „upstream ellátási lánc” az
aranyellátási láncnak a bányától a finomítókig terjedő szakasza. Az „upstream vállalatok”
többek között a bányászok (a kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató
11

vállalkozások vagy a közepes és nagy volumenű aranybányászatot folytató vállalatok) ,
az

arany

származási

országának

helyi

aranykereskedői

vagy

-exportőrei,

a

bányászott/újrahasznosítható arannyal foglalkozó nemzetközi aranykereskedők és a
finomítók. A kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató aranytermelőkkel, például
egyénekkel, informális munkacsoportokkal vagy közösségekkel szemben nem elvárás,
hogy az ezen útmutatás ajánlásai szerinti kellő gondosság követéséhez az upstream
vállalatok közé tartozzanak, bár érdemes továbbra is részt venniük az ügyfeleik kellő
gondosságra irányuló erőfeszítéseiben, és ezt érdemes hivatalosan megtenniük, hogy a
jövőben kellő gondosságot alkalmazhassanak.
Downstream ellátási lánc és downstream vállalatok: a „downstream ellátási lánc” az
aranyellátási láncnak a finomítóktól a kiskereskedőkig terjedő szakasza. A „downstream
vállalatok” többek között a finomított arannyal foglalkozó kereskedők, az aranypiacok, az
aranybankok és a tőzsdék vagy más olyan szervezetek, amelyek saját trezorukban
tárolják az aranyukat, az ékszergyártók és a kiskereskedők, valamint a termékgyártás
során aranyat felhasználó egyéb vállalatok (például elektronikai vagy orvostechnikai
eszközök gyártói és kiskereskedői).
Az ellátási láncban alkalmazott kellő gondosság: Különös tekintettel a felelősségteljes
ásványbeszerzés tekintetében az ellátási láncban alkalmazott kellő gondosságra, a
kockázatalapú kellő gondosság azokra a lépésekre utal, amelyeket a vállalatoknak meg kell
tenniük a tényleges és potenciális kockázatok azonosítása, megelőzése és csökkentése,
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valamint annak biztosítása érdekében, hogy tiszteletben tartsák az emberi jogokat és ne
67 68

járuljanak hozzá konfliktusokhoz

69

az ellátási láncban végzett tevékenységeikkel .

67 A kétségek eloszlatása érdekében ez az iránymutatás az esetlegesen kormányok vagy
más állami szervezetek által birtokolt, illetve más módon ellenőrzött vagy irányított
bányászokra, feldolgozókra és finomítókra terjed ki.
68 A kellő gondosságra vonatkozó OECD-útmutatás II. mellékletében meghatározottak
szerint.
69 OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások számára (OECD, 2011); az OECD
kockázattudatosítási eszköze erőtlenül irányított övezetekben működő multinacionális
vállalkozások számára (OECD, 2006); Az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére
vonatkozó irányelvek: a jogok védelmére, tiszteletben tartására és a jogorvoslatra
vonatkozó ENSZ-keretrendszer végrehajtása, 2011. március 21. (A/HRC/17/31).
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2. ábra A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó arany ellátási láncában
felmerülő kockázatok
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1. LÉPÉS: ERŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK
LÉTREHOZÁSA
CÉLKITŰZÉS: Annak biztosítása, hogy az aranyellátási láncon belüli vállalatok kellő
gondosságra vonatkozó, meglévő rendszere és meglévő irányítási rendszere az
eredményesen alkalmazott kellő gondosság figyelembevételével épüljön fel.

I. SZAKASZ – ÁLTALÁNOS AJÁNLÁS AZ ARANYELLÁTÁSI LÁNC
VALAMENNYI VÁLLALATA SZÁMÁRA
A. Az esetlegesen konfliktusok által érintett és nagy kockázatot
jelentő térségekből származó arany tekintetében felmerülő
kockázatok azonosítása és kezelése érdekében az ellátási láncra
vonatkozó szakpolitika elfogadása és ilyen szakpolitikára
irányuló kötelezettségvállalás. Az ellátási lánc valamennyi vállalata esetében
e szakpolitika kötelező elemei:
1. A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó arany
felelősségteljes ellátási láncaira vonatkozó közös elveket és normákat meghatározó
szakpolitikai kötelezettségvállalás, amelyekkel összevetve a vállalat értékeli magát és a
tevékenységeit, valamint a beszállítókkal fennálló kapcsolatait. Ennek a szakpolitikának
összhangban kell lennie azokkal a normákkal, amelyeket az útmutatás II. mellékletében
foglalt, ellátási láncban alkalmazott szakpolitikai modell rögzít.
2. A kockázatok megfelelő kezelésének biztosítását célzó, egyértelmű és következetes
irányítási folyamat. A vállalatnak el kell köteleződnie az e kiegészítésben meghatározott
különböző szinteknél vázolt, kellő gondosságra vonatkozó lépések és ajánlások mellett.

B. A belső irányítási rendszerek oly módon történő kialakítása,
hogy azok támogassák az ellátási láncon belül alkalmazott kellő
gondosságot. Az ellátási láncon belüli vállalatok kötelezettségei:
1. A szükséges hatáskörrel, ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező felső vezetőket fel
kell hatalmazniuk és felelősséggel kell felruházniuk az ellátási láncban alkalmazott kellő
gondosságra vonatkozó folyamat felügyelete érdekében.
2. Biztosítaniuk

kell

az

e

folyamatok

működtetésének

és

nyomon

követésének

támogatásához szükséges erőforrások rendelkezésre állását.
3. Olyan szervezeti felépítést és kommunikációs folyamatokat kell bevezetniük, amelyekkel
biztosítható, hogy a lényeges információk – többek között a vállalat szakpolitikája –
eljussanak a megfelelő alkalmazottakhoz és beszállítókhoz. Adott esetben képzést kell
nyújtaniuk, és a vállalatok figyelembe vehetnek ágazati programok vagy intézményesített
mechanizmusok által kidolgozott képzési modulokat.
4. Biztosítaniuk kell a belső elszámoltathatóságot az ellátási láncban alkalmazott kellő
gondosságra vonatkozó folyamat végrehajtása tekintetében.
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C. Az aranyellátási lánc átláthatóságára, az aranyellátási lánccal
kapcsolatos információgyűjtésre és az aranyellátási lánc
ellenőrzésére szolgáló rendszer létrehozása.
1. A kellő gondosságra vonatkozó folyamatokra, a megállapításokra és a létrejött
döntésekre vonatkozó belső dokumentumokat és nyilvántartásokat kell létrehozniuk.
Ennek keretében az 1. lépés szerinti kellő gondosságot kell követniük, valamint további
kellő gondosságot kell követniük a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekből származó arany ellátási láncai tekintetében (2–5. lépés).
2. Meg kell őrizniük a leltárkészletekre és az ügyletekre vonatkozó belső dokumentációt,
amely visszamenőlegesen tanulmányozható és felhasználható az aranyinput és -output
azonosításához és/vagy a felügyeleti láncra vonatkozó rendszer támogatásához (lásd a
3. lépés B. pontját). E dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:
a) az arany és az aranytartalmú anyagok formájára, típusára és fizikai leírására
vonatkozó információk, például aranyérc, aranykoncentrátum, arany doré, alluviális
arany, újrahasznosítható arany, veretlen arany, ékszergyártási inputanyagok és/vagy
termékek, elektronikus alkatrészek és aranyozási megoldások stb. (lásd e
kiegészítés fogalommeghatározásokat tartalmazó szakaszát);
b) a beszállító által az inputként használt arany és aranytartalmú anyagok tömegére és
vizsgálatára vonatkozóan közölt információk, valamint az aranyinputok és -outputok
tömege és vizsgálata;
c) a beszállító adatai, beleértve az „Ismerd az ügyfeledet” elven alapuló kellő
gondosságra vonatkozó információkat a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) 40
70

ajánlásával összhangban ;
d) minden egyes input és output egyedi hivatkozási száma;
e) az inputok és az outputok, a vásárlások és az értékesítések dátuma.
3. Az aranyért járó kifizetéseket hivatalos banki csatornákon keresztül kell teljesíteniük és
fogadniuk, amennyiben azok ésszerűen rendelkezésre állnak. Amennyiben lehetséges,
kerülniük kell a készpénzes vásárlást, és biztosítaniuk kell, hogy minden elkerülhetetlen
készpénzes vásárlást igazolható dokumentáció támasszon alá.
4. Teljes körűen és átlátható módon együtt kell működniük a bűnüldöző hatóságokkal az
arannyal kapcsolatos ügyletek tekintetében. A vámtisztviselők számára hozzáférést kell
biztosítaniuk a nemzetközi határokat átlépő vagy más módon a joghatóságuk alá tartozó
összes szállításra vonatkozó hiánytalan információkhoz.
5. Az összegyűjtött fenti információkat legalább öt évig, lehetőleg számítógépes
adatbázisban kell tárolniuk.

70 Lásd a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) 40 ajánlását (2003). Lásd még a
Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) nemesfém- és drágakő-kereskedőknek szóló,
kockázatalapú megközelítésen alapuló iránymutatását (2008).
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D.
A vállalatok beszállítókkal fennálló kapcsolatainak
megerősítése. Az ellátási láncon belüli vállalatoknak arra kell törekedniük, hogy
úgy befolyásolják a beszállítóikat, hogy azok kötelezettséget vállaljanak arra, hogy az
ellátási láncban alkalmazott szakpolitikájuk összhangban legyen ezen útmutatás
II. mellékletével és kellő gondosságra vonatkozó folyamataival. Ennek érdekében a
vállalatoknak:
1. Arra kell törekedniük, hogy hosszú távú kapcsolatokat létesítsenek a beszállítókkal
annak érdekében, hogy felelősségteljes beszerzési kapcsolatokat alakítsanak ki velük.
2. Az útmutatás II. mellékletével és e kiegészítéssel összhangban közölniük kell a
beszállítókkal a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származó

arany

felelősségteljes

ellátási

láncai

tekintetében

követendő

kellő

gondossággal kapcsolatos elvárásaikat. A vállalatoknak különösen azt az elvárást kell
közölniük, hogy az útmutatás II. mellékletével összhangban a beszállítóknak az ellátási
láncban azonosított kockázatok kezelésére vonatkozó stratégiát kell meghatározniuk.
3. Az ellátási láncban alkalmazott, ezen útmutatásban meghatározott szakpolitikát be kell
építeniük a beszállítókkal kötött, alkalmazható és nyomon követhető kereskedelmi
szerződésekbe és/vagy írásbeli megállapodásokba.
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4. Mérlegelniük kell azt, hogy hogyan támogathatják és építhetik ki a beszállítók
kapacitását a teljesítmény javítása és az ellátási láncra alkalmazott vállalati szakpolitika
betartása érdekében.
5. Kötelezettséget

72

kell

vállalniuk

a

kockázatkezelésre,

amelynek

részeként

–

kockázatcsökkentés keretében – mérhető fejlesztési tervet dolgozhatnak ki a
beszállítókkal, szükséges és adott esetben helyi és központi közigazgatási szervek,
nemzetközi szervezetek vagy a civil társadalom bevonásával.
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E. A vállalat és/vagy a bánya szintjére vonatkozó panaszkezelési
mechanizmus létrehozása.
A vállalatoknak az ellátási láncban elfoglalt helyüktől függően:
1. Kockázattudatosítást célzó korai előrejelző mechanizmust kell létrehozniuk, amely
lehetővé teszi az érdekelt felek (az érintett személyek vagy a visszaélést bejelentő
személyek) számára, hogy kifejezésre juttassák a konfliktusok által érintett vagy nagy
kockázatot jelentő térségekből származó arany kitermelésének, kereskedelmének,
kezelésének és kivitelének körülményeivel kapcsolatos aggodalmaikat. Ezáltal a
vállalatok – a saját tény- és kockázatértékelésükön felül – figyelmeztethetők az ellátási
láncukon belüli kockázatokra.
2. Ezt a mechanizmust közvetlenül, más vállalatokkal vagy szervezetekkel kötött
együttműködési megállapodások (például ágazati program vagy intézményesített

71 A beszállítók nyomon követésére és a meg nem felelés kezelésére vonatkozó
információkért lásd a 2–5. lépést.
72 Lásd a kockázatkezelésre vonatkozó 3. lépést.
73 Lásd a kockázatkezelésre vonatkozó 3. lépést.
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mechanizmus)

útján,

illetve

külső

szakértőhöz

vagy

szervhez

(például

az

ombudsmanhoz) fordulás megkönnyítésével kell biztosítaniuk.

II. SZAKASZ – KONKRÉT AJÁNLÁSOK
A. A közepes és nagy volumenű aranybányászatot folytató

vállalatok, valamint a kisüzemi és kis volumenű bányászatot
folytató vállalkozások számára:
1. Egyedi hivatkozási számot kell rendelniük minden outputhoz, például az arany doré
ötvözetből készült rudakhoz vagy az alluvális aranyat tartalmazó tárolóedényekhez, és
azokra a hivatkozási számot oly módon kell ráragasztani és/vagy rányomtatni, hogy a
manipulálása vagy az eltávolítása nyilvánvaló legyen.
2. Az aranyra vonatkozó fizikai biztonsági gyakorlatokat kell elfogadniuk, például a
szállításhoz oly módon lezárt biztonsági dobozokat kell használniuk, hogy a tartalmuk
szállítás közbeni manipulálása vagy eltávolítása nyilvánvaló legyen. Követelmény, hogy
a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekben ezeket a fizikai
biztonsági gyakorlatokat megfelelő és bizalmat élvező harmadik felek (például
vámhatóságok,

független

auditorok,

ágazati

programok

vagy

intézményesített

mechanizmusok) igazolják.
3. Támogatniuk

kell

a

nyersanyag-kitermelő

iparágak

átláthatóságára

irányuló
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kezdeményezésben (EITI) kifejtett elvek és kritériumok végrehajtását.

B. A bányászott arannyal és újrahasznosítható arannyal foglalkozó

helyi exportőrök, újrahasznosítók és nemzetközi kereskedők
számára:
1. Egyedi hivatkozási számot kell rendelniük minden inputhoz és outputhoz, elfogadott és
előállított aranyrudanként, -tömbönként és -tételenként, és azokra a hivatkozási számot
oly módon kell ráragasztani és/vagy rányomtatni, hogy a manipulálása vagy az
eltávolítása nyilvánvaló legyen.
2. Össze kell hangolniuk és támogatniuk kell a más upstream vállalatok által alkalmazott
fizikai biztonsági gyakorlatokat. Haladéktalanul jelenteniük kell a szállítmányok
manipulálására utaló jeleket, és a felnyitott szállítmányokat kizárólag az arra
felhatalmazott személyzet csomagolhatja ki.
3. Minden szállítmányt előzetesen meg kell vizsgálniuk abból a szempontból, hogy
megfelelnek-e

azoknak

az

információknak,

amelyeket

a

beszállító

közölt

az

aranytípusokkal (például alluviális arany, arany doré, feldolgozatlan újrahasznosítható
arany vagy kevert újrahasznosítható arany) kapcsolatban. Ellenőrizniük kell az
aranytermelő és/vagy -szállító által a tömegre és a minőségre vonatkozóan közölt

74 A nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezésre vonatkozó
információkért lásd: http://eiti.org/. A következő internetcímen arra vonatkozó útmutatás
található, hogy a vállalkozások hogyan támogathatják a nyersanyag-kitermelő iparágak
átláthatóságára irányuló kezdeményezést: http://eiti.org/document/ businessguide.
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információkat, és az ellenőrzést üzleti nyilvántartásban kell rögzíteniük. Haladéktalanul
jelenteniük kell a belső biztonságért felelős részlegnek és a vállalat kellő gondosságért
felelős munkatársainak a szállítmányok első vizsgálata és a szállító által közölt
információk

közötti

esetleges

eltéréseket,

és

az

eltérés

rendezéséig

további

intézkedéseket nem tehetnek.
4. Fizikailag el kell különíteniük és biztonságossá kell tenniük azokat a szállítmányokat,
amelyek esetében rendezetlen eltérés merül fel.
5. Arra kell törekedniük, hogy közvetlenül a jogszerűen működő kisüzemi és kis volumenű
bányászatot folytató aranytermelőkkel vagy – amennyiben lehetséges – a képviselőikkel
kössenek ügyletet az őket kizsákmányoló személyek által kínált arany kizárása
érdekében.

C. A finomítók kötelezettségei:
1. Egyedi hivatkozási számot kell rendelniük minden inputhoz és outputhoz, elfogadott és
előállított aranyrudanként, -tömbönként és -tételenként, és a hivatkozási számnak meg
kell felelnie az adott aranyinputra és -outputra vonatkozóan összegyűjtött és a kellő
gondosság keretében létrehozott összes információnak, beleértve a beszállító „Ismerd
az ügyfeledet” elven alapuló gyakorlatára és az arany származási helyére vonatkozó
információkat.
2. Össze kell hangolniuk és támogatniuk kell a más upstream vállalatok által alkalmazott
fizikai biztonsági gyakorlatokat. Haladéktalanul jelenteniük kell a szállítmányok
manipulálására utaló jeleket, és a felnyitott szállítmányokat kizárólag az arra
felhatalmazott személyzet csomagolhatja ki.
3. Minden szállítmányt előzetesen meg kell vizsgálniuk abból a szempontból, hogy
megfelelnek-e

azoknak

az

információknak,

amelyeket

a

beszállító

közölt

az

aranytípusokkal (például alluviális arany, arany doré, feldolgozatlan újrahasznosítható
arany vagy kevert újrahasznosítható arany) kapcsolatban. Ellenőrizniük kell az
aranytermelő és/vagy -szállító által a tömegre és a minőségre vonatkozóan közölt
információkat, és az ellenőrzést üzleti nyilvántartásban kell rögzíteniük.
4. Haladéktalanul jelenteniük kell a finomító biztonságért felelős részlegének és a vállalat
kellő gondosságért felelős munkatársainak a szállítmányok első vizsgálata és a szállító
által közölt információk közötti esetleges eltéréseket, és az eltérés rendezéséig további
intézkedéseket nem tehetnek.
5. Fizikailag el kell különíteniük és biztonságossá kell tenniük azokat a szállítmányokat,
amelyek esetében rendezetlen eltérés merül fel.
6. Rögzíteniük kell minden aranyoutputot, és azokat az alábbi információkkal kell
azonosíthatóvá tenniük (például az aranytermékek fizikai lebélyegzésével és/vagy a
csomagolóanyag oly módon történő leragasztásával, hogy a manipulálása vagy az
eltávolítása nyilvánvaló legyen):
a) a finomító neve és/vagy bélyegzője/logója;
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b) a finomítás/gyártás éve;
c) minden egyes outputhoz egyedi hivatkozás rendelése (például sorozatszámok,
elektronikus azonosító vagy más kivitelezhető eszköz).

D. Az aranybankok kötelezettségei:
1. Leltári jegyzékeket kell létrehozniuk az általuk birtokolt összes aranyról, és e
jegyzékeknek tartalmazniuk kell arra vonatkozó információkat, hogy az egyes
aranydarabok mikor és kitől érkeztek.
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A jegyzékeknek tartalmazniuk kell a szerzett

jogok tárgyát képező készletekre vonatkozóan rögzített adatokat.
2. Amennyiben lehetséges, az ügyfelek kérésének megfelelően olyan konkrét finomítóktól
származó aranyat kell biztosítaniuk, amelyeknek a kellő gondosságra vonatkozó
gyakorlatai független ellenőrzés keretében ezen útmutatással összhangban lévőnek
bizonyultak.
3. Nyilvántartást kell vezetniük az aranyra nyomott információkról és az arany downstream
vállalatok általi fizikai leszállítási időpontját tartalmazó ügyletszámokról.
4. Kérésre meg kell adniuk az aranyra nyomott információkat és a fizikai leszállítás
ügyletszámát az aranyat fizikailag leszállító, közvetlen downstream vállalatoknak.

E. Valamennyi egyéb downstream vállalat (például arany és
aranytárgyak downstream felhasználói és aranytartalmú árucikkek
gyártói) számára:
1. Arra kell kérniük a beszállítókat, hogy az aranytartalmú anyagok és termékek esetén
vagy úgy azonosítsák az upstream aranyfinomító(ka)t, vagy közvetlen beszerzést
folytatnak, illetve ha rendelkezésre áll, a finomított aranytermékre nyomott jelzésekkel,
vagy pedig úgy, hogy más downstream termékek beszállítói vagy aranybankok
információit közlik.
2. Az aranyfinomító(k) azonosítása esetén kérniük kell annak ellenőrzését, hogy a
finomító(k) e kiegészítésnek megfelelően kellő gondosságot alkalmazott (alkalmaztak).
Amennyiben lehetséges, keresniük kell olyan ágazati programok vagy intézményesített
mechanizmusok keretében elismert auditokra vonatkozó hivatkozást, amelyeknek az
auditprotokolljai beépítik az ezen útmutatásban foglalt normákat és folyamatokat.
3. Az aranytartalmú anyagok és termékek esetén át kell adniuk a downstream ügyfelek
részére az upstream aranyfinomító(k) azonosítására vonatkozó információkat.

75 A leltári jegyzékek általában teljes körű tájékoztatást tartalmaznak a következőkről:
tételszám; érkezési dátum; fém; Típus (például nagy aranyrudak); sorozatszám; „Good
Delivery”/„Non-Good Delivery” státusz; a raklapok teljes száma; a tételek teljes száma;
aktuális tömeg; raklap; rúd; finomító; bruttó tömeg; vizsgálat.
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2. LÉPÉS: AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN FELMERÜLŐ KOCKÁZATOK
AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE
CÉLKITŰZÉS: A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó
arany kitermelésének, egybegyűjtésének, szállításának, kereskedelmének és kivitelének
körülményeivel kapcsolatos kockázatok azonosítása és értékelése.
Az aranyellátási láncon belüli vállalatoknak az 1. lépés keretében bevezetett erős
irányítási rendszert kell alkalmazniuk azoknak a kockázatoknak az azonosításához és
értékeléséhez, hogy az ellátási láncukban általuk termelt vagy vásárolt arany hozzájárulhate konfliktusokhoz vagy az emberi jogok súlyos megsértéséhez.
Az e szakaszban foglalt ajánlások végrehajtása érdekében valamennyi vállalat közös
kezdeményezések keretében együttműködhet. A vállalatok azonban továbbra is egyedi
felelősséget viselnek az általuk követett kellő gondosságért, és biztosítaniuk kell, hogy
minden közös munka kellően figyelembe vegye az egyedi körülményeiket.

I.
SZAKASZ
–
A
KÖZEPES
ÉS
NAGY
VOLUMENŰ
ARANYBÁNYÁSZATOT FOLYTATÓ VÁLLALATOK, VALAMINT A
KISÜZEMI
ÉS
KIS
VOLUMENŰ
BÁNYÁSZATOT
FOLYTATÓ
VÁLLALKOZÁSOK (A TOVÁBBIAKBAN: ARANYTERMELŐK) ÁLTAL
VÉGREHAJTANDÓ KOCKÁZATÉRTÉKELÉS
A.

Annak meghatározása, hogy az aranytermelő folytat-e
aranybányászatot, illetve szállít-e aranyat konfliktusok által
érintett és nagy kockázatot jelentő térségben (a továbbiakban:
figyelmeztető jelzéssel ellátott műveletek). Ehhez felül kell vizsgálniuk az
arany egyes származási és szállítási helyein fennálló helyzetet, hiteles forrásokból
származó bizonyítékokra kell hagyatkozniuk,

76

és jóhiszemű erőfeszítéseket kell

tenniük annak érdekében, hogy a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségek e kiegészítés bevezetésében foglalt fogalommeghatározása alapján ésszerű
megállapításokat tegyenek.
1. Ha az aranytermelő az 1. lépés keretében összegyűjtött információk alapján ésszerűen

76 Felül kell vizsgálniuk a kormányok, nemzetközi szervezetek, nem kormányzati
szervezetek és a média által kiadott kutatási jelentéseket, a térképeket, az ENSZjelentéseket, az ENSZ Biztonsági Tanácsának szankcióit, az ásványkitermeléssel,
valamint az ásványkitermelésnek a potenciális származási országon belüli
konfliktusokra, emberi jogokra kifejtett hatásával vagy az ásványkitermelés által okozott
környezeti károkkal kapcsolatos ágazati szakirodalmat, illetve más nyilatkozatokat
(például etikus nyugdíjalapok nyilatkozatait). A vállalatoknak továbbá a konfliktusok által
érintett és nagy kockázatot jelentő térségek számos érdekelt felet bevonó
kezdeményezések – többek között az ezen útmutatás végrehajtásához kapcsolódó, az
OECD által elősegített, folyamatban lévő munka – keretében kidolgozott kritériumaira
és mutatóira kell hivatkozniuk.
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meg tudja állapítani, hogy nem folytat aranybányászatot, illetve nem szállít aranyat
konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségben, további kellő gondosság
nem szükséges. Az 1. lépés keretében létrehozott irányítási rendszereket fenn kell
tartani és rendszeresen felül kell vizsgálni.
2. Ha az aranytermelő megállapítja, hogy konfliktusok által érintett és nagy kockázatot
jelentő térségben termel vagy szállít aranyat, a 2. lépés B. pontját kell követnie.

B. Annak meghatározása, hogy az aranytermelő esetlegesen vásárol-e
aranyat (például kisüzemi vagy kis volumenű bányászatból
származó aranyat) konfliktusok által érintett és nagy kockázatot
jelentő térségből. Ehhez:
1. Meg kell nevezniük mindazokat a bányákat és/vagy bányákhoz tartozó aranyolvasztó
műhelyeket, ahol az aranytermelő más forrásokból származó – esetlegesen kisüzemi és
kis volumenű aranybányászatból is származó – bányászott aranyat vásárol.
2. Felül kell vizsgálniuk az érintett beszállítók „Ismerd az ügyfeledet” elven alapuló, az
1. lépés

keretében

előállított

információit,

valamint

–

első

kézből

származó

bizonyítékokra és hiteles forrásokra hagyatkozva – további információkat kell szerezniük
a bányászott arany egyéb forrásainak származási helyéről és szállításáról.
3. Jóhiszemű erőfeszítéseket kell tenniük annak meghatározásához, hogy a bányászott
arany egyéb forrásainak ellátási láncában érvényesül-e az alábbi figyelmeztető jelzések
bármelyike.

Az arany származási és átszállítási helyére vonatkozó figyelmeztető
jelzések:
Az arany konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származik, vagy azt ilyen térségeken szállítják át.
Az arany állítólag olyan országból származik, amelynek korlátozottak az ismert
aranytartalékai vagy -készletei, a valószínűsíthető erőforrásai vagy a várható
termelési szintje (azaz az adott országból származó arany bejelentett mennyisége
nincs összhangban az ismert tartalékaival vagy a várható termelési szintjével).
Az arany állítólag olyan országból származik, amelyről ismert vagy ésszerűen
gyanítható, hogy konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származó arany tranzitországa.
Az arany állítólag újrahasznosítható forrásból/hulladékból vagy vegyes forrásból
származik, és azt olyan országban finomították, amelyről ismert vagy ésszerűen
gyanítható, hogy konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származó arany tranzitországa.
A származási helyre vonatkozó figyelmeztető jelzéseken alapuló megfontolások mindegyike
esetén megnövekszik a kockázat, ha a pénzmosás elleni jogszabályok, a korrupció elleni
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jogszabályok,

a

vámellenőrzésekre

és

más

kormányzati

felügyeletre

vonatkozó

jogszabályok végrehajtása határozatlan; informális bankrendszerek működnek, és a
készpénz széles körben használatos.

A beszállítókra vonatkozó figyelmeztető jelzések:
A beszállítók vagy más ismert upstream vállalatok az arany fent említett
figyelmeztető jelzések szerinti származási és átszállítási helyén működnek, vagy
részesedést vagy más érdekeltséget szereztek az arany fent említett figyelmeztető
jelzések szerinti származási és átszállítási helyének egyikének beszállítóiban.
A beszállítókról vagy más ismert upstream vállalatokról ismert, hogy az elmúlt 12
hónap során a figyelmeztető jelzések szerinti származási helyről és átszállítási
helyről szereztek be aranyat.
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A körülményekre vonatkozófigyelmeztető jelzések:
Rendellenességeket vagy szokatlan körülményeket határoznak meg az 1. lépés
keretében összegyűjtött információk segítségével, amelyek alapján ésszerűen
gyanítható,

hogy

az

arany

a

kitermelésével,

a

szállításával

vagy

a

kereskedelmével összefüggő konfliktusokhoz és súlyos visszaélésekhez járulhat
hozzá.
a) Nincs azonosított figyelmeztető jelzés: Ha az aranytermelő ésszerűen meg tudja
állapítani, hogy ezek a figyelmeztető jelzések nem merülnek fel az adott ellátási
láncban, további kellő gondosság nem szükséges az ellátási lánchoz. Az 1. lépés
keretében létrehozott irányítási rendszereket fenn kell tartani és rendszeresen felül kell
vizsgálni.
b) Azonosított figyelmeztető jelzések vagy ismeretlen információk: Bármely olyan
aranytermelő, amely figyelmeztető jelzést tár fel az aranyellátási láncában, vagy e
figyelmeztető jelzések legalább egyikét nem tudja ésszerűen kizárni az aranyellátási
láncból, a 2. lépés alábbi C. pontját köteles követni.

C. Az aranytermelő figyelmeztető jelzéssel ellátott – folyamatban
lévő és tervezett – műveletei, valamint egyéb aranyforrásai
ténybeli körülményeinek feltérképezése.
1. Részletesen felül kell vizsgálniuk a figyelmeztető jelzéssel ellátott beszállítók
figyelmeztető jelzéssel ellátott helyszínein érvényesülő feltételeket és e beszállítók kellő
gondosságra vonatkozó gyakorlatait:
a) Felül kell vizsgálniuk többek között a kormányok, nemzetközi szervezetek, nem
kormányzati szervezetek és a média által kiadott kutatási jelentéseket, a térképeket,
az

ENSZ-jelentéseket,

az

ENSZ

Biztonsági

Tanácsának

szankcióit,

az

ásványkitermelésnek a potenciális származási országon belüli konfliktusokra, emberi
jogokra kifejtett hatásával vagy az ásványkitermelés által okozott környezeti károkkal
kapcsolatos ágazati szakirodalmat, illetve más nyilatkozatokat (például etikus
nyugdíjalapok nyilatkozatait).
b) Egyeztetniük kell a helyi és központi közigazgatási szervekkel, a helyi civil társadalmi
szervezetekkel, a közösségi hálózatokkal, az ENSZ-békefenntartó egységekkel és a
helyi beszállítókkal. Meg kell válaszolniuk az együttműködő vállalatok konkrét
kérdéseit vagy felvilágosítás iránti kérelmeit.
c) Meg kell határozniuk (többek között másodelemzéssel; az aranybeszállítóknál tett
helyszíni látogatással; a vásárlási bizonylatok kockázattal arányos véletlenszerű
mintáinak ellenőrzésével; valamint a vásárlási, illetve a pénzmosás és a
terrorizmusfinanszírozás

elleni

eljárások

és

irányelvek

felülvizsgálatával

és

értékelésével (amennyiben alkalmazandó), ha az upstream beszállítóknak vannak
olyan szakpolitikái és irányítási rendszerei, amelyek összhangban vannak ezzel az
útmutatással, és ezek a szakpolitikák és irányítási rendszerek működnek.
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2. Helyszíni értékelő munkacsoportokat kell létrehozniuk. Azoknak az aranytermelőknek,
amelyeknek a műveletei vagy az egyéb bányászott aranyforrásai figyelmeztető jelzés alá
tartoznak, helyszíni értékelő munkacsoportot kell létrehozniuk (a továbbiakban: értékelő
munkacsoport) az aranykitermelés, -kereskedelem, -kezelés, -finomítás és -kivitel
körülményeire vonatkozó információk létrehozása és azok naprakészen tartása
érdekében (lásd alább). Az aranytermelők továbbra is egyedi felelősséget vállalnak a
szükséges adatok összegyűjtésének biztosításáért, azonban előfordulhat, hogy ezt oly
módon kívánják elősegíteni, hogy az ügyfeleikkel vagy az e térségekből beszerzést
folytató vagy az e térségekben működő upstream ellátási lánc vállalataival közösen,
ágazati program vagy intézményesített mechanizmus igénybevételével hoznak létre
értékelő munkacsoportot. Ha nem hozhatók létre „közös” munkacsoportok, vagy a
vállalatok nem részesítik előnyben a közös munkát, a vállalatoknak független helyszíni
értékelést kell végezniük. A helyszíni értékelő munkacsoportokat létrehozó vállalatoknak
és más érintett feleknek:
a) A következő tényezőket kell figyelembe venniük, amikor más vállalatokkal közös
helyszíni értékelésekben működnek közre: a közreműködő vállalat mérete és a kellő
gondosság követéséhez rendelkezésre álló erőforrások; az egyes vállalatok
képesek-e hozzáférni a helyszíni információkhoz, illetve a vállalat ellátási láncban
elfoglalt helye; valamint a vállalat által követett kellő gondosság megbízhatósága, a
vállalat által az összes aranyinputra vonatkozóan közölt adatok keresztellenőrzése
alapján.

77

b) Biztosítaniuk kell, hogy az értékelést végzők függetlenek legyenek az értékelt
tevékenységtől és ne merüljön fel összeférhetetlenség.

78

A vállalat értékelést végző

munkatársainak kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy hiteles és pontos jelentést
tesznek, a legszigorúbb etikai követelményekhez tartják magukat és „megfelelő
szakmai gondossággal” járnak el.

79

c) Megfelelő szintű szaktudás biztosítása a következő területek közül több területen
ismeretekkel és készségekkel rendelkező szakértők alkalmazásával: az értékelt
működési környezet ( például nyelvi képességek, kulturális érzékenység), a
konfliktusokkal összefüggő kockázatok lényege ( például a II. mellékletben foglalt
normák,

emberi

jogok,

nemzetközi

humanitárius

jog,

korrupció,

pénzügyi

bűncselekmények, konfliktus, a konfliktust finanszírozó felek, átláthatóság), az
aranyellátási lánc jellege és formája, valamint az ezen útmutatásban foglalt normák
és folyamatok.

77 A nagy volumenű bányászatot folytató aranybányákból származó arany esetében
például előfordulhat, hogy az aranytermelő van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy
összegyűjtse a releváns helyszíni információkat a bányaterületen, míg a többi upstream
vállalat biztosítja, hogy az információk gyűjtése és naprakésszé tétele ezen
útmutatásnak megfelelően történjen, és további információkat köteles gyűjteni az
aranytermelők és -finomítók körülményeiről.
78 Az ISO 19011:2002 szabvány 4. cikke
79 Az ISO 19011:2002 szabvány 4. cikke
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d) Az értékelő munkacsoport számára hozzáférést kell biztosítaniuk a vállalat
ellenőrzése vagy befolyása alatt álló bányákhoz, közvetítőkhöz, egybegyűjtést végző
szereplőkhöz és/vagy fuvarozókhoz, ennek keretében:
i) fizikai hozzáférést kell biztosítaniuk azon, többek között más országbeli
telephelyekhez, ahol átszállítás vagy átcímkézés valószínűsíthető;
ii) betekintést kell biztosítaniuk a könyvelési dokumentációkba, a nyilvántartásokba
vagy a beszerzési gyakorlatokra vonatkozó egyéb bizonyítékokba, az adó-, díj- és
jogdíjfizetésre vonatkozó dokumentumokba és a kiviteli dokumentációba;
iii)

logisztikai támogatást és segítségnyújtást kell

biztosítaniuk; gondoskodniuk kell saját maguk és az
informátorok biztonságáról.
e) Az értékelő munkacsoportot információval ellátó közösségi monitoringhálózatokat
és/vagy számos érdekelt fél tájékoztatására szolgáló egységeket kell létrehozniuk,
vagy adott esetben támogatniuk kell ilyen hálózatok és/vagy egységek létrehozását.
Felül kell vizsgálniuk a bányák, a fegyveres csoportok, a kereskedelmi útvonalak, az
útlezárások és a repülőterek helyét feltüntető interaktív térképeket, és amennyiben
lehetséges, azokat ki kell egészíteniük vagy újakat kell készíteniük.
3. A NAGY VOLUMENŰ BÁNYÁSZATBÓL SZÁRMAZÓ (AKÁR KÖZEPES ÉS NAGY VOLUMENŰ
BÁNYÁSZATOT FOLYTATÓ VÁLLALATOK FIGYELMEZTETŐ JELZÉSSEL ELLÁTOTT
MŰVELETEIBŐL SZÁRMAZÓ, AKÁR MÁS FORRÁSOKTÓL VÁSÁROLT, NAGY VOLUMENŰ
BÁNYÁSZATBÓL SZÁRMAZÓ) ARANY ESETÉBEN a kockázat meghatározásához az
aranykitermelés, -kereskedelem, -kezelés, -finomítás és -kivitel (amennyiben alkalmazandó)
ténybeli körülményeire vonatkozó bizonyítékokat kell szerezniük többek között a következőkről:
a) minden output esetében az összes aranybánya hely és név szerinti azonosítása;
b) azok a helyek, ahol az aranyat feldolgozzák, például egybegyűjtik, keverik, zúzzák,
őrlik és arany doré vagy alluviális aranyoutputtá olvasztják;
c) az aranyfeldolgozási és -szállítási módszerek;
d) az arany szállításának módja, valamint az épségének biztosítása érdekében
alkalmazott eljárások, kellő figyelemmel a biztonsági aggodalmakra;
e) a szállítási útvonalak elhelyezkedése, az aranykereskedelmi helyszínek, valamint a
határátkelőhelyeken
alkalmazandó);

lévő

kiviteli

és

behozatali

helyszínek

(amennyiben

80

80 Olyan esetekben, ha a szállítók biztonsági okokból nem kívánják közzétenni ezeket az
információkat, az upstream vállalatoknak biztosítaniuk kell, hogy a szállítók ezen
útmutatásnak
megfelelően
elvégezzék
az
adott
szállítási
útvonalak
kockázatértékelését. Az upstream vállalatoknak jelentést kell kérniük a szállítóktól,
amelyben részletezik a szállítási útvonalakra vonatkozó kockázatértékelés
megállapításait (azaz az azonosított kockázatokat és a kockázatok kezelése érdekében
megtett lépéseket). Az upstream vállalatoknak az 5. lépésben vázoltak szerint kell
jelentést tenniük a kockázatokról. Amennyiben az upstream vállalatok nem vesznek
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f) a bánya (bányák) aktuális termelési kapacitása, a bányakapacitás és a rögzített
termelés komparatív elemzése, valamint bármely eltérésre vonatkozóan rögzített
adat;
g) a bányákhoz tartozó aranyolvasztó műhely(ek) aktuális termelési és feldolgozási
kapacitása, továbbá a feldolgozási kapacitás és a rögzített feldolgozás komparatív
elemzése, valamint bármely eltérésre vonatkozóan rögzített adat;
h) az aranyat kezelő, harmadik félnek minősülő összes szolgáltató (például logisztikai,
feldolgozó és szállító vállalatok) vagy a bányaterületeken és a szállítási útvonalak
mentén biztonsági szolgáltatást nyújtó vállalatok azonosítása és az azokra vonatkozó,
„Ismerd az ügyfeledet” elven alapuló információk. Az azonosításnak az alábbi
intézkedésekre kell kiterjednie, de az intézkedések végrehajtásának mértékét
kockázatérzékenységi alapon kell meghatározni:
i) a vállalatok tulajdonosi (ezen belül tényleges tulajdonosi) szerkezetének és
vállalatszerkezetének megnevezése, beleértve a vállalat tisztségviselőinek és
vezetőinek nevét;
ii) a velük kapcsolatban álló vállalkozások, leányvállalatok, anyavállalatok, kapcsolt
jogalanyok megnevezése;
iii) a vállalatok kilétének ellenőrzése megbízható, független forrásdokumentumok,
adatok vagy információk (például cégnyilvántartások, cégkivonatok, alapító okiratok)
segítségével;
iv) a kormányzati figyelőlistákban (például az ENSZ-szankciók listáiban, az OFAC
különös megjelölésű állampolgárokat tartalmazó listáiban, a World-Check keresésben)
szereplő információk ellenőrzése; v) a vállalat kormányokban, politikai pártokban,
katonaságban, bűnszövetkezetekben vagy nem állami fegyveres csoportokban való
tagságának azonosítása, beleértve a nem állami fegyveres csoportokban és/vagy az
állami vagy magánszektorbeli biztonsági erőkben való tagságra vonatkozóan bejelentett
eseteket;
i) működési engedélyek, (például bányászat, kivitel);
j) a kormányzat részére aranykitermeléssel, -kereskedelemmel, -szállítással és -kivitellel
kapcsolatban megfizetett összes adó, díj és jogdíj;
k) a kormánytisztviselők részére aranykitermelés, -kereskedelem, -szállítás és -kivitel
céljából megfizetett összes adó, díj és jogdíj;
l) a kitermelési szakasztól kezdődően az ellátási lánc valamennyi pontján állami vagy
magánszektorbeli biztonsági erők vagy más fegyveres csoportok részére teljesített
összes kifizetés, kivéve, ha az alkalmazandó jog tiltja;
m) a bányaterületeken, a szállítási útvonalakon, valamint az arany valamennyi kezelési
vagy feldolgozási pontján nyújtott biztonsági szolgáltatások;

igénybe szállítókat, vagy információt tudnak szerezni a szállítási útvonalakról,
maguknak kell elvégezniük a szállítási útvonalak kockázatértékelését, és a
kockázatokról az 5. lépésben vázoltak szerint kell jelentést tenniük.
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n) a biztonsági személyzet képzése és a képzésnek a biztonságra és az emberi jogokra
vonatkozó önkéntes elveknek való megfelelése;
o) a biztonsági személyzet minden tagjának átvilágítása és az általuk jelentett biztonsági
kockázatok értékelése a biztonságra és az emberi jogokra vonatkozó önkéntes
elveknek megfelelően;
p) a bányaterületek, a szállítási útvonalak és az aranykereskedelmi és -kiviteli helyszínek
militarizálása;
q) bármely fél által a bányákban, a szállítási útvonalak mentén és az aranykereskedelmi
és/vagy

-feldolgozási

helyszíneken

elkövetett

súlyos

visszaélésekre

(kínzásra,

kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódra, kényszer- vagy kötelező munkára, a
gyermekmunka legrosszabb formáira, az emberi jogok súlyos megsértésére, háborús
bűncselekményekre, az emberiesség elleni bűncselekményekre vagy népirtásra)
vonatkozó bizonyíték;
r) nem állami fegyveres csoportoknak vagy állami vagy magánszektorbeli biztonsági
erőknek (lásd a fogalommeghatározásokat) nyújtott közvetlen vagy közvetett
támogatásra vonatkozó információk;
s) amennyiben releváns, azoknak a telephelyeknek a száma és neve, ahol az
aranytermelő által biztosított koncesszió keretében kisüzemi és kis volumenű
bányászatot folytató bányászok működnek, a bányászok becsült száma, valamint
annak értékelése, hogy jogszerű kisüzemi és kis volumenű bányászatot (lásd a
fogalommeghatározásokat) folytatónak minősülhetnek-e;
t) amennyiben releváns, a közepes és nagy volumenű bányászatot folytató bányászok és
a kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató bányászok közötti konfliktusok vagy
feszültségek esetei;
u) amennyiben releváns, arra vonatkozó esetek, jelentések vagy gyanú, hogy kisüzemi és
kis volumenű bányászatból származó arany vagy más forrásokból származó arany
kerül az aranytermelő tudomásán kívül a feldolgozási műveleteibe (például a bányához
tartozó aranyolvasztó műhelybe) és/vagy az aranytermelő általi bányászatra vonatkozó
csalárd megtévesztés tárgyát képezi.
4. A KISÜZEMI ÉS VOLUMENŰ ARANYBÁNYÁSZATBÓL SZÁRMAZÓ (AKÁR KISÜZEMI
ÉS KIS VOLUMENŰ BÁNYÁSZATOT FOLYTATÓ VÁLLALKOZÁSOK FIGYELMEZTETŐ
JELZÉSSEL ELLÁTOTT MŰVELETEIBŐL SZÁRMAZÓ, AKÁR KÖZEPES ÉS NAGY
VOLUMENŰ ARANYBÁNYÁSZATOT FOLYTATÓ VÁLLALATOK ÁLTAL VÁSÁROLT)
ARANY ESETÉBEN az aranykitermelés, -kereskedelem, -kezelés, -finomítás és -kivitel
(amennyiben

alkalmazandó)

ténybeli

körülményeire

vonatkozó

bizonyítékokat

kell

szerezniük. A vállalatoknak az alábbi információk fokozatos összegyűjtéséhez tett
lépéseiket

a 3. lépés

C. pontjára és

e kiegészítés

függelékére hivatkozva kell

kiegészíteniük annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak a kisüzemi és kis volumenű
bányászatot folytató bányászoknak a biztonságos, átlátható és ellenőrizhető aranyellátási
láncok kialakításában, illetve lehetővé tegyék számukra ezt:
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a) a bányászott arany minden egyéb forrása beszállítóinak azonosítása megbízható,
független forrásdokumentumok, adatok vagy információk segítségével; e beszállítók
kormányzati, politikai vagy katonai szervezetekben való tagságára vonatkozó
információk, beleértve különösen a nem állami fegyveres csoportokban és/vagy az
állami vagy magánszektorbeli biztonsági erőkben való tagságra vonatkozóan
bejelentett eseteket; továbbá e beszállítók földrajzi beszerzési területe;
b) a származási bánya (bányák), a szállítási útvonalak és az aranykereskedelmi
helyszínek;
c) a kisüzemi bányászatot folytató munkacsoport vagy társulás, valamint annak
értékelése,

hogy

jogszerű

kisüzemi

és

kis

volumenű

bányászatot

(lásd

a

fogalommeghatározásokat) folytatónak minősülhetnek-e;
d) az aranyfeldolgozási és -szállítási módszerek;
e) a kormányzati szervek és tisztviselők részére fizetett adók, jogdíjak és díjak;
f)

az aranyat kezelő, harmadik félnek minősülő összes szolgáltató (például logisztikai,
feldolgozó és szállító vállalatok) vagy a bányaterületeken és a szállítási útvonalak
mentén biztonsági szolgáltatást nyújtó vállalatok azonosítása és az azokra vonatkozó,
„Ismerd az ügyfeledet” elven alapuló információk. Az azonosításnak az alábbi
intézkedésekre kell kiterjednie, de az intézkedések végrehajtásának mértékét
kockázatérzékenységi alapon kell meghatározni:
i) a tulajdonosi (ezen belül tényleges tulajdonosi) szerkezet és a vállalatszerkezet
megnevezése, beleértve a vállalat tisztségviselőinek és vezetőinek nevét;
ii) a velük kapcsolatban álló vállalkozások, leányvállalatok, anyavállalatok, kapcsolt
jogalanyok megnevezése;
iii) a vállalatok kilétének ellenőrzése megbízható, független forrásdokumentumok,
adatok vagy információk (például cégnyilvántartások, cégkivonatok, alapító okiratok)
segítségével;
iv) a kormányzati figyelőlistákban (például az ENSZ-szankciók listáiban, az OFAC
különös

megjelölésű

állampolgárokat

tartalmazó

listáiban,

a

World-Check

keresésben) szereplő információk ellenőrzése;
v) a vállalat kormányokban, politikai pártokban, katonaságban, bűnszövetkezetekben
vagy nem állami fegyveres csoportokban való tagságának azonosítása, beleértve
különösen a nem állami fegyveres csoportokban és/vagy az állami vagy
magánszektorbeli biztonsági erőkben való tagságra vonatkozóan bejelentett
eseteket;
g) a bányaterületek, a szállítási útvonalak és az aranykereskedelmi és -kiviteli helyszínek
militarizálása;
h) bármely fél által a bányákban, a szállítási útvonalak mentén és az aranykereskedelmi
és/vagy

-feldolgozási

helyszíneken

elkövetett

súlyos

visszaélésekre

(kínzásra,

kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódra, kényszer- vagy kötelező munkára, a
gyermekmunka legrosszabb formáira, az emberi jogok súlyos megsértésére, háborús
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bűncselekményekre, az emberiesség elleni bűncselekményekre vagy népirtásra)
81

vonatkozó bizonyíték ;
i) nem állami fegyveres csoportoknak vagy állami vagy magánszektorbeli biztonsági
erőknek (lásd a fogalommeghatározásokat) aranykitermelés, -szállítás, -kereskedelem,
-kezelés vagy -kivitel során nyújtott közvetlen vagy közvetett támogatásra vonatkozó
információk;
j) a közepes és nagy volumenű bányászatot folytató bányászok és a kisüzemi és kis
volumenű bányászatot folytató bányászok közötti konfliktusok vagy feszültségek esetei;
k) arra vonatkozó esetek, jelentések vagy gyanú, hogy más forrásokból származó arany
kerül az érdekelt felek tudomásán kívül az aranyellátási láncba és/vagy csalárd
megtévesztés tárgyát képezi.

D. Az ellátási láncban felmerülő kockázatok értékelése.

A vállalatnak

értékelnie kell a figyelmeztető jelzéssel ellátott ellátási lánca(i) ténybeli körülményeinek
feltérképezésével összegyűjtött és megszerzett információkat. A vállalatnak „kockázatnak” kell
tekintenie a megszerzett információk és a következők közötti, esetleges ésszerű eltéréseket:
1. az ellátási láncban alkalmazott vállalati szakpolitika, ezen útmutatás II. mellékletével
összhangban;

82

2. az ezen útmutatásban foglalt, kellő gondosságra vonatkozó normák és folyamatok,
valamint az ezen útmutatás 1. lépése keretében megszerzett információk;
3. a vállalat székhelye vagy (amennyiben alkalmazandó) tőzsdei jegyzése szerinti országok
nemzeti jogszabályai vagy az arany valószínűsíthető származási helye szerinti országok
nemzeti jogszabályai; valamint a tranzit- vagy újrakiviteli országok nemzeti jogszabályai.
4. a vállalat tevékenységeire és üzleti kapcsolataira irányadó jogi eszközök, például
finanszírozási megállapodások, vállalkozói szerződések és beszállítói megállapodások;
5. más

releváns

nemzetközi

jogi

eszközök,

például

az

OECD

multinacionális

vállalkozásoknak számára készült irányelvei, a nemzetközi emberi jogi jogszabályok és
a nemzetközi humanitárius jog, valamint a pénzmosás elleni nemzetközi ajánlások és
útmutatás.

II. SZAKASZ – A BÁNYÁSZOTT/ÚJRAHASZNOSÍTOTT ARANNYAL
FOGLALKOZÓ HELYI EXPORTŐRÖK, ÚJRAHASZNOSÍTÓK,
NEMZETKÖZI KERESKEDŐK ÁLTAL VÉGREHAJTANDÓ
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS
A. Az arany származási helyének meghatározása.
81 Lásd a kellő gondosságra vonatkozó OECD-útmutatás
1. bekezdését.
82 Lásd fent az 1. lépés A. pontját és a II. mellékletet.

Az ellátási láncban

(2011)

II. mellékletének
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felmerülő kockázatok értékelése a beszállított arany származási helyénél kezdődik. Az
eltérő származási helyek más-más kockázatot rejtenek, és különböző típusú
kockázatértékelést tesznek szükségessé (lásd e kiegészítés bevezetésében: 1. ábra –
A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó arany
ellátási láncában felmerülő kockázatok). Az arany származási helyét az 1. lépés
keretében

előállított

bizonyítékokra,

valamint

(a

beszállítók

részvételével

és

másodelemzéssel összegyűjtött) első kézből származó további bizonyítékokra és
hiteles forrásokra hagyatkozva kell a vállalat ésszerű és jóhiszemű erőfeszítései
83

alapján meghatározni. A helyi aranyexportőröknek, a nemzetközi aranykereskedőknek
és a finomítóknak a kockázatokkal arányos

83 Felül kell vizsgálniuk a kormányok, nemzetközi szervezetek, nem kormányzati
szervezetek és a média által kiadott kutatási jelentéseket, a térképeket, az ENSZjelentéseket, az ENSZ Biztonsági Tanácsának szankcióit, az ásványkitermeléssel,
valamint az ásványkitermelésnek a potenciális származási országon belüli
konfliktusokra, emberi jogokra kifejtett hatásával vagy az ásványkitermelés által okozott
környezeti károkkal kapcsolatos ágazati szakirodalmat, illetve más nyilatkozatokat
(például etikus nyugdíjalapok nyilatkozatait). A vállalatoknak a konfliktusok által érintett
és nagy kockázatot jelentő térségekre vonatkozó, számos érdekelt felet bevonó
kezdeményezések keretében kidolgozott kritériumokra és mutatókra is hivatkozniuk
kell.
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lépések megtételével kell értékelniük és ellenőrizniük a beszállítók állításait az arany
származási helyének ésszerű megállapításához.
1. A bányászott arany esetében a származási hely maga a bánya, akár kisüzemi és kis
volumenű bányászatot folytató bánya, akár közepes és nagy volumenű bányászatot
folytató bánya.
a) Ez alól kivételt a bányászati melléktermék képez, például a réz (az ezen útmutatás
hatályán kívül eső ásvány) bányászata során kinyert arany.

84

A bányászati

melléktermékként kinyert arany származási helyének az a hely tekintendő, ahol az
aranyat először választják el az eredeti ásványércétől (például a finomító). A finomító
által alkalmazott kellő gondosságnak biztosítania kell, hogy az újonnan bányászott
arany származási helyének bányászati melléktermékekkel történő eltitkolása
érdekében tett hamis állítások ne legyenek.
2. Az újrahasznosítható arany esetében a származási hely az arany újrahasznosíthatóvá
válásának helye (azaz akkor válik újrahasznosíthatóvá, amikor az aranyiparba
visszakerülése érdekében összegyűjtik a fémként képviselt értékének visszaszerzése
érdekében),

például

amikor

első

alkalommal

értékesítik

újra

az

arany-

újrahasznosító/aranyfinomító részére. Az arany újrahasznosíthatóvá válásának helyét,
azaz az újrahasznosítható aranykénti új származási helyét – az újonnan bányászott
arany származási helyének eltitkolása érdekében tett hamis állítások kizárása
érdekében – a finomító által alkalmazott kellő gondosság keretében felül kell vizsgálni.
3. A szerzett jogok tárgyát képező készletek, amennyiben az aktuális formájuk „igazolható
dátummal” bizonyíthatóan2012. január 1. előtt jöttek létre, nem teszik szükségessé a
származási hely meghatározását. Csak a „beszállítókra vonatkozó figyelmeztető
jelzések” (lásd alább) fennállása tesz szükségessé a beszállítókra vonatkozó további
kellő gondosságot annak biztosítása érdekében, hogy a szerzett jogok tárgyát képező
készletek kereskedelme és értékesítése ne sértse az ENSZ szankcionáló határozatait,
illetve ne tegye lehetővé a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekben lévő aranytartalékok értékesítéséből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
pénzmosást.

B.

Az aranyellátási láncon belüli figyelmeztető jelzések
meghatározása. Az arany származási helyére vonatkozó információk, valamint az
1. lépés keretében létrehozott információk alapján (beleértve a beszállítókra vonatkozó
„Ismerd az ügyfeledet” elven alapuló összes információt) a vállalatoknak meg kell
állapítaniuk, hogy a bányászott arany, az újrahasznosítható arany vagy a meglévő

84 Például a réz-szulfid ércben nyomokban előforduló arany nem vezet az érctől elkülönülő
és független formájú arany termeléséhez, amíg a rezet teljes egészében nem
finomították 99,99%-os tisztaságú katódrézzé. Ekkor a nyomokban előforduló arany a
maradékanyag elektrolitos finomításakor keletkező kamraiszapban esetlegesen 2%
koncentrációt ér el, és a kamraiszapot az aranytartalma miatt aranyfinomítók részére
értékesítik.
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aranykészletek ellátási láncában érvényesül-e az alábbi figyelmeztető jelzések
bármelyike:

Az arany származási és átszállítási helyére vonatkozó figyelmeztető
jelzések:
Az arany konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származik, vagy azt ilyen térségeken szállítják át.
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Az arany állítólag olyan országból származik, amelynek korlátozottak az ismert
aranytartalékai vagy -készletei, a valószínűsíthető erőforrásai vagy a várható
termelési szintje (azaz az adott országból származó arany bejelentett mennyisége
nincs összhangban az ismert tartalékaival vagy a várható termelési szintjével).
Az arany állítólag olyan országból származik, amelyről ismert vagy ésszerűen
gyanítható, hogy konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származó arany tranzitországa.
Az arany állítólag újrahasznosítható forrásból/hulladékból vagy vegyes forrásból
származik, és azt olyan országban finomították, amelyről ismert vagy ésszerűen
gyanítható, hogy konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származó arany tranzitországa.
A származási helyre vonatkozó figyelmeztető jelzéseken alapuló megfontolások mindegyike
esetén megnövekszik a kockázat, ha a pénzmosás elleni jogszabályok, a korrupció elleni
jogszabályok,

a

vámellenőrzésekre

és

más

kormányzati

felügyeletre

vonatkozó

jogszabályok végrehajtása határozatlan; informális bankrendszerek működnek, és a
készpénz széles körben használatos.

A beszállítókra vonatkozó figyelmeztető jelzések:
A beszállítók vagy más ismert upstream vállalatok az arany fent említett
figyelmeztető jelzések szerinti származási és átszállítási helyén működnek, vagy
részesedést vagy más érdekeltséget szereztek az arany fent említett figyelmeztető
jelzések szerinti származási és átszállítási helyének egyikének beszállítóiban.
A beszállítókról vagy más ismert upstream vállalatokról ismert, hogy az elmúlt 12
hónap során a figyelmeztető jelzések szerinti származási helyről és átszállítási
helyről szereztek be aranyat.

A körülményekre vonatkozófigyelmeztető jelzések:
Rendellenességeket vagy szokatlan körülményeket határoznak meg az 1. lépés
keretében összegyűjtött információk segítségével, amelyek alapján ésszerűen
gyanítható,

hogy

az

arany

a

kitermelésével,

a

szállításával

vagy

a

kereskedelmével összefüggő konfliktusokhoz és súlyos visszaélésekhez járulhat
hozzá.
a) Nincs azonosított figyelmeztető jelzés: Ha a helyi aranyexportőr, a nemzetközi
aranykereskedő vagy a finomító ésszerűen meg tudja állapítani, hogy ezek a
figyelmeztető jelzések nem merülnek fel az adott ellátási láncban, további kellő
gondosság nem szükséges az ellátási lánchoz. Az 1. lépés keretében létrehozott
irányítási rendszereket fenn kell tartani és rendszeresen felül kell vizsgálni.
b) Azonosított figyelmeztető jelzések vagy ismeretlen információk: Bármely olyan helyi
aranyexportőr, nemzetközi aranykereskedő vagy finomító, amely figyelmeztető jelzést
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tár fel az aranyellátási láncában, vagy e figyelmeztető jelzések legalább egyikét nem
tudja ésszerűen kizárni az aranyellátási láncból, a 2. lépés alábbi C. pontját köteles
követni.
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C. A vállalat figyelmeztető jelzéssel ellátott, meglévő és tervezett
ellátási lánca(i) ténybeli körülményeinek feltérképezése.
1. Részletesen felül kell vizsgálniuk a figyelmeztető jelzéssel ellátott beszállítók
figyelmeztető jelzéssel ellátott helyszínein érvényesülő feltételeket és e beszállítók kellő
gondosságra vonatkozó gyakorlatait.
a) Felül kell vizsgálniuk többek között a kormányok, nemzetközi szervezetek, nem
kormányzati szervezetek és a média által kiadott kutatási jelentéseket, a térképeket,
az

ENSZ-jelentéseket,

az

ENSZ

Biztonsági

Tanácsának

szankcióit,

az

ásványkitermeléssel, valamint az ásványkitermelésnek a potenciális származási
országon

belüli

konfliktusokra,

ásványkitermelés
szakirodalmat,

által
illetve

emberi

okozott
más

jogokra

kifejtett

hatásával

vagy

környezeti

károkkal

kapcsolatos

nyilatkozatokat

(például

etikus

az

ágazati

nyugdíjalapok

nyilatkozatait).
b) Egyeztetniük kell a helyi és központi közigazgatási szervekkel, a helyi civil társadalmi
szervezetekkel, a közösségi hálózatokkal, az ENSZ-békefenntartó egységekkel és a
helyi beszállítókkal. Meg kell válaszolniuk az együttműködő vállalatok konkrét
kérdéseit vagy felvilágosítás iránti kérelmeit.
c) Meg kell határozniuk (többek között másodelemzéssel; az aranybeszállítóknál tett
helyszíni látogatással; a vásárlási bizonylatok kockázattal arányos véletlenszerű
mintáinak ellenőrzésével; valamint a vásárlási, illetve a pénzmosás és a
terrorizmusfinanszírozás

elleni

eljárások

és

irányelvek

felülvizsgálatával

és

értékelésével (amennyiben alkalmazandó), ha az upstream beszállítóknak vannak
olyan szakpolitikái és irányítási rendszerei, amelyek összhangban vannak ezzel az
útmutatással, és ezek a szakpolitikák és irányítási rendszerek működnek.
2. A BÁNYÁSZOTT ARANY ESETÉBEN helyszíni értékelő munkacsoportokat kell
létrehozniuk. A helyi aranyexportőrök, a nemzetközi aranykereskedők, illetve az
azonosított figyelmeztető jelzésekkel ellátott finomítók továbbra is minden körülmények
között egyedi felelősséget vállalnak a figyelmeztető jelzéssel ellátott ellátási láncuk
(láncaik) ténybeli körülményeire vonatkozó információk összegyűjtésének biztosításáért.
A helyi aranyexportőröknek, a nemzetközi aranykereskedőknek, illetve az ellátási
láncukon belül azonosított figyelmeztető jelzésekkel ellátott finomítóknak helyszíni
értékelő munkacsoportokat kell létrehozniuk a beszállítókra és (amennyiben releváns) az
ásványkitermelés,

-kereskedelem,

-kezelés

és

-kivitel

körülményeire

vonatkozó

információk létrehozása és naprakészen tartása érdekében. Az upstream vállalatok az
ilyen térségekből beszerzést folytató vagy az ilyen térségekben működő egyéb upstream
vállalatokkal közösen, azokkal együttműködve, illetve ágazati vagy számos érdekelt felet
bevonó

mechanizmus

vagy

kezdeményezés

keretében

hozhatnak

létre

ilyen

munkacsoportot. Ha nem hozhatók létre „közös” munkacsoportok, vagy a vállalatok nem
a közös munkát részesítik előnyben, a vállalatoknak független helyszíni értékelést kell
végezniük. A helyszíni értékelő munkacsoportokat létrehozó vállalatoknak és más
érdekelt feleknek:
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a)A

következő

tényezőket

kell

figyelembe

venniük,

amikor

közös

helyszíni

értékelésekben működnek közre: az együttműködő vállalatok mérete és a kellő
gondosság követéséhez rendelkezésre álló erőforrások; a vállalat képes-e hozzáférni
a helyszíni információkhoz, illetve a vállalat ellátási láncban elfoglalt helye; más
upstream vállalatok, többek között az aranytermelők korábban létrehozott helyszíni
értékelő munkacsoportjainak minősége; valamint a vállalat által követett kellő
gondosság megbízhatósága, a vállalat által az összes aranyinputra vonatkozóan
közölt adatok keresztellenőrzése alapján.

85

b) Biztosítaniuk kell, hogy az értékelést végzők függetlenek legyenek az értékelt
tevékenységtől és összeférhetetlenségtől mentesek legyenek.

86

A vállalat értékelést

végző munkatársainak kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy hiteles és pontos
jelentést tesznek, a legszigorúbb etikai követelményekhez tartják magukat és
„megfelelő szakmai gondossággal” járnak el.

87

c) Megfelelő szintű szaktudás biztosítása a következő területek közül több területen
ismeretekkel és készségekkel rendelkező szakértők alkalmazásával: az értékelt
működési

háttér

(

például

nyelvi

képességek,

kulturális

érzékenység),

a

konfliktusokkal összefüggő kockázatok lényege ( például a II. mellékletben foglalt
normák,

emberi

jogok,

nemzetközi

humanitárius

jog,

korrupció,

pénzügyi

bűncselekmények, konfliktus, a konfliktust finanszírozó felek, átláthatóság), az
aranyellátási lánc jellege és formája, valamint a kellő gondosságra vonatkozó
útmutatásban foglalt normák és folyamatok.
d) Az értékelő munkacsoport számára hozzáférést kell biztosítaniuk a vállalat
ellenőrzése vagy befolyása alatt álló bányákhoz, közvetítőkhöz, egybegyűjtést végző
szereplőkhöz és/vagy fuvarozókhoz, ennek keretében:
i) hozzáférést kell biztosítaniuk többek között azon más országbeli telephelyekhez,
ahol átszállítás vagy átcímkézés valószínűsíthető;
ii) betekintést kell biztosítaniuk a könyvelési dokumentációkba, a nyilvántartásokba
vagy a beszerzési gyakorlatokra vonatkozó egyéb bizonyítékokba, az adó-, díj- és
jogdíjfizetésre vonatkozó dokumentumokba és a kiviteli dokumentációba;
iii) logisztikai támogatást és segítségnyújtást kell biztosítaniuk;
iv) gondoskodniuk kell saját maguk és az informátorok biztonságáról.
e) Az értékelő munkacsoportot információval ellátó közösségi monitoringhálózatokat
és/vagy számos érdekelt fél tájékoztatására szolgáló egységeket kell létrehozniuk,
85 A nagy volumenű bányászatot folytató aranybányákból származó arany esetében
például előfordulhat, hogy az aranytermelő van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy
összegyűjtse a releváns helyszíni információkat a bányaterületen, míg a többi upstream
vállalat biztosítja, hogy az információk gyűjtése és naprakésszé tétele ezen
útmutatásnak megfelelően történjen, és össze kell gyűjteniük az aranytermelők és finomítók körülményeire vonatkozóan rendelkezésre álló kiegészítő információkat.
86 Az ISO 19011:2002 szabvány 4. cikke
87 Az ISO 19011:2002 szabvány 4. cikke
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vagy adott esetben támogatniuk kell ilyen hálózatok és/vagy egységek létrehozását.
Felül kell vizsgálniuk a bányák, a fegyveres csoportok, a kereskedelmi útvonalak, az
útlezárások és a repülőterek helyét feltüntető interaktív térképeket, és amennyiben
lehetséges, azokat ki kell egészíteniük vagy újakat kell készíteniük.
3. A BÁNYÁSZOTT ARANY ESETÉBEN meg kell határozniuk, hogy az arany nagy
volumenű bányászatból vagy kisüzemi és kis volumenű bányászatból származik-e.
a) A nagy volumenű bányászatból származó arany esetében együtt kell működniük a
közepes és nagy volumenű bányászattal foglalkozó aranytermelőkkel annak
érdekében, hogy bizonyítékot szerezzenek adott esetben a vállalatnak az ellátási
láncban betöltött helyéről, valamint az arany kitermelésének, kereskedelmének,
kezelésének és kivitelének ténybeli körülményeiről, többek között a következőkről:
i) minden output esetében az összes aranybánya hely és név szerinti azonosítása;
ii) azok a helyek, ahol az aranyat feldolgozzák, például egybegyűjtik, keverik,
zúzzák, őrlik és arany doré vagy alluviális aranyoutputtá olvasztják;
iii) az aranyfeldolgozási és -szállítási módszerek;
iv) a szállítási útvonalak elhelyezkedése, az aranykereskedelmi helyszínek, valamint a
határátkelőhelyeken
alkalmazandó);

lévő

kiviteli

és

behozatali

helyszínek

(amennyiben

88

v) a bánya (bányák) aktuális termelési kapacitása, a bánya kapacitásának és –
amennyiben lehetséges – rögzített termelésének komparatív elemzése, valamint
bármely eltérésre vonatkozóan rögzített adat;
vi) a bányákhoz tartozó aranyolvasztó műhely(ek) aktuális termelési és feldolgozási
kapacitása, továbbá a feldolgozási kapacitás és – amennyiben lehetséges – a
rögzített

feldolgozás

komparatív

elemzése,

valamint

bármely

eltérésre

vonatkozóan rögzített adat;
vii) az upstream ellátási lánc valamennyi szereplőjének – többek között, de nem
kizárólag az aranytermelőknek, a közvetítőknek, az aranykereskedőknek, exportőröknek és -reexportőröknek, valamint az aranyat kezelő, harmadik félnek
minősülő

szolgáltatóknak

(például

a

logisztikai,

feldolgozó

és

szállító

vállalatoknak) vagy a bányaterületeken és a szállítási útvonalak mentén
biztonsági szolgáltatást nyújtó vállalatoknak – az azonosítása és az azokra

88 Olyan esetekben, ha a szállítók biztonsági okokból nem kívánják közzétenni ezeket az
információkat, az upstream vállalatoknak biztosítaniuk kell, hogy a szállítók ezen
útmutatásnak megfelelően elvégezzék az adott szállítási útvonalak kockázatértékelését.
Az upstream vállalatoknak jelentést kell kérniük a szállítóktól, amelyben részletezik a
szállítási útvonalakra vonatkozó kockázatértékelés megállapításait (azaz az azonosított
kockázatokat és a kockázatok kezelése érdekében megtett lépéseket). Az upstream
vállalatoknak az 5. lépésben vázoltak szerint kell jelentést tenniük a kockázatokról.
Amennyiben az upstream vállalatok nem vesznek igénybe szállítókat, vagy információt
tudnak szerezni a szállítási útvonalakról, maguknak kell elvégezniük a szállítási
útvonalak kockázatértékelését, és a kockázatokról az 5. lépésben vázoltak szerint kell
jelentést tenniük.
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vonatkozó, „Ismerd az ügyfeledet” elven alapuló információk; Az azonosításnak az
alábbi intézkedésekre kell kiterjednie, de az intézkedések végrehajtásának
mértékét kockázatérzékenységi alapon kell meghatározni:
1. a vállalatok tulajdonosi (ezen belül tényleges tulajdonosi) szerkezetének és
vállalatszerkezetének megnevezése, beleértve a vállalat tisztségviselőinek és
vezetőinek nevét;
2. a velük kapcsolatban álló vállalkozások, leányvállalatok, anyavállalatok,
kapcsolt jogalanyok megnevezése;
3. a vállalatok kilétének ellenőrzése megbízható, független forrásdokumentumok,
adatok vagy információk (például cégnyilvántartások, cégkivonatok, alapító
okiratok) segítségével;
4. a kormányzati figyelőlistákban (például az ENSZ-szankciók listáiban, az OFAC
különös megjelölésű állampolgárokat tartalmazó listáiban, a World-Check
keresésben) szereplő információk ellenőrzése;
5. a

vállalat

kormányokban,

bűnszövetkezetekben

vagy

nem

politikai
állami

pártokban,
fegyveres

katonaságban,

csoportokban

való

tagságának azonosítása, beleértve a nem állami fegyveres csoportokban
és/vagy az állami vagy magánszektorbeli biztonsági erőkben való tagságra
vonatkozóan bejelentett eseteket;
viii) működési engedélyek, (például bányászat, kivitel);
ix)

a kormányzat részére aranykitermeléssel, -kereskedelemmel, -szállítással és kivitellel kapcsolatban megfizetett összes adó, díj és jogdíj;

x)

a kormánytisztviselők részére aranykitermelés, -kereskedelem, -szállítás és kivitel céljából megfizetett összes adó, díj és jogdíj;

xi)

a kitermelési szakasztól kezdődően az ellátási lánc valamennyi pontján állami
vagy magánszektorbeli biztonsági erők vagy más fegyveres csoportok részére
teljesített összes kifizetés, kivéve, ha az alkalmazandó jog tiltja;

xii)

a bányaterületeken, a szállítási útvonalakon, valamint az arany valamennyi
kezelési vagy feldolgozási pontján nyújtott biztonsági szolgáltatások;

xiii) a biztonsági személyzet képzése és a képzésnek a biztonságra és az emberi
jogokra vonatkozó önkéntes elveknek való megfelelése;
xiv) a biztonsági személyzet minden tagjának átvilágítása és az általuk jelentett
biztonsági kockázatok értékelése a biztonságra és az emberi jogokra vonatkozó
önkéntes elveknek megfelelően;
xv)

a bányaterületek, a szállítási útvonalak és az aranykereskedelmi és -kiviteli
helyszínek militarizálása;

xvi) bármely fél által a bányákban, a szállítási útvonalak mentén és az
aranykereskedelmi

és/vagy

-feldolgozási

helyszíneken

elkövetett

súlyos

visszaélésekre (kínzásra, kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódra,
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kényszer- vagy kötelező munkára, a gyermekmunka legrosszabb formáira, az
emberi

jogok

súlyos

megsértésére,

háborús

bűncselekményekre,

az

emberiesség elleni bűncselekményekre vagy népirtásra) vonatkozó bizonyíték;
xvii) nem állami fegyveres csoportoknak vagy állami vagy magánszektorbeli
biztonsági erőknek (lásd a fogalommeghatározásokat) nyújtott közvetlen vagy
közvetett támogatásra vonatkozó információk;
xviii) amennyiben releváns, azoknak a telephelyeknek a száma és neve, ahol az
aranytermelők által biztosított koncesszió keretében kisüzemi és kis volumenű
bányászatot folytató bányászok működnek, a bányászok becsült száma,
valamint annak értékelése, hogy jogszerű kisüzemi és kis volumenű bányászatot
(lásd a fogalommeghatározásokat) folytatónak minősülhetnek-e;
xix) amennyiben releváns, a közepes és nagy volumenű bányászatot folytató
bányászok és a kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató bányászok közötti
konfliktusok vagy feszültségek esetei.
xx) amennyiben releváns, arra vonatkozó esetek, jelentések vagy gyanú, hogy
kisüzemi és kis volumenű bányászatból származó arany vagy más forrásokból
származó arany kerül az aranytermelő tudomásán kívül a feldolgozási
műveleteibe (például a bányához tartozó aranyolvasztó műhelybe) és/vagy az
aranytermelő általi bányászatra vonatkozó csalárd megtévesztés tárgyát képezi.
b) A kisüzemi és kis volumenű bányászatból származó arany esetében bizonyítékok
szerzése az arany kitermelésének, kereskedelmének, kezelésének és kivitelének
ténybeli

körülményeiről.

A

vállalatoknak

az

alábbi

információk

fokozatos

összegyűjtéséhez tett lépéseiket a 3. lépés C. pontjára és e kiegészítésre hivatkozva
kell kiegészíteniük annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak a kisüzemi és kis
volumenű

bányászatot

folytató

bányászoknak

a

biztonságos,

átlátható

és

ellenőrizhető aranyellátási láncok kialakításában, illetve lehetővé tegyék számukra
ezt:
i)

a kisüzemi és kis volumenű bányászatból származó aranyat beszállítók
azonosítása

megbízható,

független

forrásdokumentumok,

adatok

vagy

információk segítségével; e beszállítók kormányzati, politikai vagy katonai
szervezetekben való tagságára vonatkozó információk, beleértve különösen a
nem állami fegyveres csoportokban és/vagy az állami vagy magánszektorbeli
biztonsági erőkben való tagságra vonatkozóan bejelentett eseteket; továbbá e
beszállítók földrajzi beszerzési területe;
ii)

a származási bánya (bányák), a szállítási útvonalak és az aranykereskedelmi
helyszínek;

iii)

a kisüzemi bányászatot folytató munkacsoport vagy társulás, valamint annak
értékelése, hogy jogszerű kisüzemi és kis volumenű bányászatot (lásd a
fogalommeghatározásokat) folytatónak minősülhetnek-e;

iv) az aranyfeldolgozási és -szállítási módszerek;
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v) a kormányzati intézmények és tisztviselők részére fizetett adók, jogdíjak és díjak;
vi) az aranyexportőr, valamint az ellátási láncnak az aranyexportőrtől a finomítóig
terjedő szakaszában működő összes szereplő, többek között a nemzetközi
aranykereskedők és az aranyat kezelő, harmadik félnek minősülő összes
szolgáltató (például logisztikai, feldolgozó és szállító vállalatok) vagy a
bányaterületeken és a szállítási útvonalak mentén biztonsági szolgáltatást nyújtó
vállalatok azonosítása és az azokra vonatkozó, „Ismerd az ügyfeledet” elven
alapuló információk (amennyiben alkalmazandó). Az azonosításnak az alábbi
intézkedésekre kell kiterjednie, de az intézkedések végrehajtásának mértékét
kockázatérzékenységi alapon kell meghatározni:
1. a

tulajdonosi

(ezen

belül

tényleges

tulajdonosi)

szerkezet

és

a

vállalatszerkezet megnevezése, beleértve a vállalat tisztségviselőinek és
vezetőinek nevét;
2. a velük kapcsolatban álló vállalkozások, leányvállalatok, anyavállalatok,
kapcsolt jogalanyok megnevezése;
3. a vállalatok kilétének ellenőrzése megbízható, független forrásdokumentumok,
adatok vagy információk (például cégnyilvántartások, cégkivonatok, alapító
okiratok) segítségével;
4. a kormányzati figyelőlistákban (például az ENSZ-szankciók listáiban, az OFAC
különös megjelölésű állampolgárokat tartalmazó listáiban, a World-Check
keresésben) szereplő információk ellenőrzése;
5. a

vállalat

kormányokban,

bűnszövetkezetekben

vagy

politikai

nem

állami

pártokban,
fegyveres

katonaságban,

csoportokban

való

tagságának azonosítása, beleértve különösen a nem állami fegyveres
csoportokban és/vagy az állami vagy magánszektorbeli biztonsági erőkben
való tagságra vonatkozóan bejelentett eseteket;
vii) a bányaterületek, a szállítási útvonalak és az aranykereskedelmi és -kiviteli
helyszínek militarizálása;
viii) bármely fél

által

aranykereskedelmi

a bányákban,
és/vagy

a szállítási útvonalak

-feldolgozási

helyszíneken

mentén
elkövetett

és

az

súlyos

visszaélésekre (kínzásra, kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódra,
kényszer- vagy kötelező munkára, a gyermekmunka legrosszabb formáira, az
emberi jogok súlyos megsértésére, háborús bűncselekményekre, az emberiesség
89

elleni bűncselekményekre vagy népirtásra) vonatkozó bizonyíték ;
ix) nem állami fegyveres csoportoknak vagy állami vagy magánszektorbeli biztonsági
erők részére aranykitermelés, -szállítás, -kereskedelem, -kezelés vagy -kivitel
során

nyújtott

közvetlen

vagy

közvetett

támogatásra

(lásd

a

fogalommeghatározásokat) vonatkozó információk;
89 Lásd a kellő gondosságra vonatkozó OECD-útmutatás (2011) II. mellékletének
1. bekezdését.
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x)

arra vonatkozó esetek, jelentések vagy gyanú, hogy más forrásokból származó
arany kerül az érdekelt felek tudomásán kívül az aranyellátási láncba és/vagy
csalárd megtévesztés tárgyát képezi.

xi) amennyiben releváns, a közepes és nagy volumenű bányászatot folytató
bányászok és a kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató bányászok közötti
konfliktusok vagy feszültségek esetei.
90

4. AZ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ ARANY ESETÉBEN további információkat kell gyűjteniük
(többek között másodelemzéssel, az aranybeszállítóknál tett helyszíni látogatásokkal és
a vásárlási bizonylatok kockázattal arányos véletlenszerű mintáinak ellenőrzésével) a
figyelmeztető jelzésekkel ellátott ellátási láncokból származó újrahasznosítható aranyra
vonatkozóan, kockázatalapú megközelítés

91

alkalmazásával, előnyben részesítve a

magasabb kockázatot jelentő személyeket, helyeket és ügyleteket. A kockázatalapú kellő
gondosság fontos részeként azonosítani kell a beszállítókat és az ügyleteket, valamint
minden szinten nyilvántartásokat kell vezetni és azokat naprakészen kell tartani. Ezek a
kockázati tényezők többek között, de nem kizárólag a következők:
a) Ügyleti érték. 15 000 USA-dollár küszöbértéktől

92

a konfliktusok által érintett és nagy

kockázatot jelentő térségeken kívül újrahasznosított aranyat érintő ügyletek esetén a
kellő

gondosságnak

arányosnak

kell

lennie

az

értéknövekedéssel.

A

bányaterületeken vagy azok közelében bonyolított ügyletek azonban nagyon kis
mennyiségeket, például egy gramm aranyat is érinthetnek. Ezért a konfliktusok által
érintett és nagy kockázatot jelentő térségeken belüli, újrahasznosítható aranyat érintő
ügyletekre az értéküktől függetlenül fokozott ellenőrzés vonatkozhat.
b)

Az ügylet helye. Az arany kis mennyiségekben is értékes és könnyen

szállítható, így nincs olyan hely, amely teljesen kockázatmentes lenne, de magasabb
kockázatot jelentenek többek között azok a helyek, ahol az arany átszállításának és
kivitelének helyszíne(i) ésszerűen nem egyeztethető(k) össze az arany bejelentett
származási helyével; azok a helyek, ahol már adott a hozzáférés az arany bejelentett
származási helyéhez közelebbi versenypiacokhoz vagy feldolgozási műveletekhez;
azok a helyek, ahol a pénzmosás elleni jogszabályok, a korrupció elleni
jogszabályok, a vámellenőrzésekre és más kormányzati felügyeletre vonatkozó

90 Az újrahasznosított anyag önmagában nem ad okot olyan aggodalomra, hogy
konfliktusokhoz járul hozzá, az újrahasznosított anyag azonban a konfliktusok által
érintett és nagy kockázatot jelentő térségekben bányászott arany származási helyének
eltitkolása céljából végzett mosásának potenciális eszköze.
91 Noha ezek a bizonylatok nem feltétlenül kísérik az ellátási láncban mozgatott
anyagokat, későbbi figyelemmel kísérés és ellenőrzés céljából rendelkezésre kell, hogy
álljanak. A kormányoknak és az aranyellátási láncon belüli vállalatoknak a Pénzügyi
Akció Munkacsoport pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni 40 ajánlására, és
különösen a nemesfém- és drágakő-kereskedőknek szóló, kockázatalapú
megközelítésen alapuló (2008. júniusi) iránymutatására kell hivatkozniuk.
92 Lásd a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) 40 ajánlását (2003) és a Pénzügyi Akció
Munkacsoport nemesfém- és drágakő-kereskedőknek szóló, kockázatalapú
megközelítésen alapuló, 2008. június 17-i iránymutatását.
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jogszabályok végrehajtása határozatlan; valamint azok az országok, ahol informális
bankrendszerek működnek, beleértve a készpénzalapú gazdaságokat.93
c) Az anyag típusa. A feldolgozatlan újrahasznosítható arany kisebb valószínűséggel
tölti be konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó,
bányászott

arany

mosására

szolgáló

eszköz

szerepét,

mint

az

olvasztott

újrahasznosítható arany (lásd a fogalommeghatározásokat), bár vannak olyan
esetek, amikor a feldolgozatlan

újrahasznosítható

arany olyan térségekből

származik, ahol ismert gyakorlat, hogy közvetlenül bányászott aranyból gyártanak
aranytermékeket adókikerülés vagy aranymosás érdekében. A konfliktusok által
érintett térségekben magas koncentrációban bányászott arany (például 90%
tisztaságú alluviális arany) esetében nem valószínű, hogy azt olyan, alacsonyabb
értékű anyagok közbeiktatásával mossák, amelyek sokkal több eljárást igényelnek a
feljavításhoz és a finomításhoz, és jóval hosszabb időt igényelnek a piacképes arany
előállításához. A mosáshoz valószínűsíthetően nem használt kis értékű anyag
például az elektronikus hulladék vagy más fémek finomításakor maradékanyagként
keletkező

kamraiszap.

A

magas

koncentrációjú

aranyékszerek

ugyanakkor

rendelkezhetnek a konfliktusövezetekben bányászott aranyéhoz hasonló fizikai
jellemzőkkel.
d) Szokatlan körülmények. Az állítólag újrahasznosított anyagokat abból a szempontból
kell megvizsgálni, hogy a hátterük mennyire ésszerű. Magyarázatot kell adni például
az egy-egy beszállítótól vagy térségből származó kiváló minőségű anyagok
mennyiségének hirtelen és szokatlan megnövekedésére. Ha valamely országban
jellemzően 14 karátos (58% aranytartalmú) ékszereket hordanak, az állítólag 90%-os
aranytartalmú

újrahasznosított

ékszerekre

vonatkozó

ajánlatokat

meg

kell

kérdőjelezni.
e) Beszállító. Az újrahasznosítható arany különböző beszállítói más-más kockázatot
jelentenek a mosási tevékenységek esetén. A gyártás/feldolgozás során ellenőrzött
létesítményben előállított újrahasznosítható arany például alacsonyabb kockázatot
jelent, mint az olyan gyűjtőktől történő beszerzés, akik több forrásból szereznek be
újrahasznosítható aranyat. Más, magas kockázatot jelentő tényezők többek között a
következők: az ezen útmutatásban ajánlott, kellő gondosságra vonatkozó folyamatok
és a beszállítók gyakorlatai közötti ésszerű eltérések; vagy az, hogy a beszállító
„jelentős és megmagyarázatlan földrajzi távolságra” található az ellátási láncon belüli
beszállítótól vagy partnertől.
5. AZ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ ARANY ESETÉBEN a fokozott ellenőrzést igénylő
ügyleteknél

a

következő

információkat

kell

összegyűjteni,

többek

között

másodelemzéssel, az aranybeszállítóknál tett helyszíni látogatásokkal és a vásárlási
bizonylatok kockázattal arányos véletlenszerű mintáinak ellenőrzésével, valamint – adott
93 Lásd a Pénzügyi Akció Munkacsoport nemesfém- és drágakő-kereskedőknek szóló,
kockázatalapú megközelítésen alapuló, 2008. június 17-i iránymutatásának
109. bekezdését.
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esetben – a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni eljárások és irányelvek
részletesebb felülvizsgálatával és értékelésével:
a) vannak-e olyan gyártó létesítmények, amelyekben hulladék keletkezhet;
b) nagy arányú-e a magántulajdonban lévő aranyékszerek birtoklása és az azokból
származó árbevétel;
c) helyszíni látogatások és dokumentumok vizsgálata segítségével kell meghatározni az
újrahasznosítható

arannyal/hulladékarannyal

kapcsolatos

üzleti

tevékenység

ésszerűen közelítő szintjét, elismerve, hogy az változni fog, különösen az aranyár és
a gazdasági feltételek függvényében.

D. Az ellátási láncban felmerülő kockázatok értékelése.

A vállalatnak

értékelnie kell a figyelmeztető jelzéssel ellátott ellátási lánca(i) ténybeli körülményeinek
feltérképezésével

összegyűjtött

és

megszerzett

információkat.

A

vállalatnak

„kockázatnak” kell tekintenie a megszerzett információk és a következők közötti,
esetleges ésszerű eltéréseket:
1. az

ellátási

láncban

összhangban;

alkalmazott

vállalati

szakpolitika

normái,

a

II. melléklettel

94

2. az ezen útmutatásban foglalt, kellő gondosságra vonatkozó normák és folyamatok;
3. a vállalat székhelye vagy (amennyiben alkalmazandó) tőzsdei jegyzésének helye szerinti
országok; az arany valószínűsíthető származási helye szerinti országok; valamint a
tranzit- vagy újrakiviteli országok nemzeti jogszabályai;
4. a vállalat tevékenységeire és üzleti kapcsolataira irányadó jogi eszközök, például
finanszírozási megállapodások, vállalkozói szerződések és beszállítói megállapodások;
5. más

releváns

nemzetközi

jogi

eszközök,

például

az

OECD

multinacionális

vállalkozásoknak számára készült irányelvei, a nemzetközi emberi jogi jogszabályok és
a nemzetközi humanitárius jog, valamint a pénzmosás elleni nemzetközi ajánlások és
útmutatás.

III. SZAKASZ – A DOWNSTREAM VÁLLALATOK ÁLTAL
VÉGREHAJTANDÓ KOCKÁZATÉRTÉKELÉS
A downstream vállalatoknak oly módon kell azonosítaniuk az ellátási láncukban felmerülő
kockázatokat, hogy a finomítóik kellő gondosságra vonatkozó gyakorlatait ezen útmutatással
összevetve értékelik.

A. Minden lehetséges intézkedés megtétele az ellátási láncukon
(láncaikon) belüli aranyfinomító(k) azonosítása érdekében. A
downstream vállalatoknak törekedniük kell az ellátási láncukon belül felhasznált
finomított aranyat előállító aranyfinomítók azonosítására. Az aranyfinomítók – kérésre –
a downstream beszállítói láncon keresztül azonosíthatók, a downstream vállalatoknak
94 Lásd fent az 1. lépés A. pontját és a II. mellékletet.
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azonban a kockázatokkal arányos lépések megtételével kell értékelniük és ellenőrizniük
a beszállítók állításait. Egyes esetekben az arany már tartalmazza a finomító
megjelölését a rúdra, az érmére, a botra vagy más finomított aranytermékre rányomva.
1. Azonosított finomítók esetén a 2. lépés III. szakaszának B. pontját kell követniük.
2. Amennyiben a legjobb erőfeszítéseket követően sem azonosíthatók a finomítók, a 3.
lépés II. szakaszát kell követniük.

B. Előzetes bizonyítékok szerzése a finomítók által követett kellő
gondosságról annak vizsgálata érdekében, hogy feltártak-e vagy
ésszerűen fel kellett volna-e tárniuk figyelmeztető jelzéseket az
ellátási láncukban. Azt, hogy a finomítók feltártak-e vagy fel kellett volna-e
tárniuk figyelmeztető jelzéseket az ellátási láncukban, az 1. lépés keretében előállított
bizonyítékokra,

valamint

(a

beszállítók

részvételével

és

másodelemzéssel

összegyűjtött) további információkra hagyatkozva kell a vállalat ésszerű és jóhiszemű
erőfeszítései alapján meghatározni. A vállalatoknak az ésszerű megállapításokhoz a
kockázatokkal arányos külső bizonyítékforrásokkal kell ellenőrizniük a beszállítók
állításait.
1. A finomító nem tárt fel figyelmeztető jelzéseket: Ha az aranyellátási láncon belüli
downstream vállalat ésszerűen meg tudja állapítani, hogy ezek a figyelmeztető jelzések
nem merülnek fel az érintett finomító ellátási láncában, további kellő gondosságot nem
kell alkalmaznia az ellátási lánchoz. Az 1. lépés keretében létrehozott irányítási
rendszereket fenn kell tartani és rendszeresen felül kell vizsgálni.
2. A finomító feltárt figyelmeztető jelzéseket az aranyellátási láncában, vagy nincs
tudomása azokról:
Bármely olyan downstream vállalat, amely figyelmeztető jelzést tár fel az aranyellátási
láncában, vagy e figyelmeztető jelzések legalább egyikét nem tudja ésszerűen kizárni a
finomítója aranyellátási láncából, a 2. lépés III. részének C. pontját köteles követni.

C. Az ellátási láncukban figyelmeztető jelzésekkel ellátott finomítók
ellátási láncban alkalmazott kellő gondosságának értékelésével
végrehajtott kockázatértékelés. A vállalatoknak a kockázatértékelések
végrehajtásához értékelniük kell, hogy az ellátási láncukban figyelmeztető jelzésekkel
ellátott finomítók alkalmazták-e a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekből származó arany felelősségteljes ellátási láncai tekintetében követendő,
ezen útmutatásban ajánlott kellő gondossággal kapcsolatos összes lépést. A
downstream vállalatok kötelezettségei:
1. A finomítók ellátási láncban alkalmazott kellő gondosságra vonatkozó gyakorlataira
vonatkozó bizonyítékokat kell szerezniük.
2. Felül kell vizsgálniuk a kockázatértékelő munkacsoportok által létrehozott információkat.
3. A finomítók kellő gondosságra vonatkozó gyakorlataival kapcsolatos bizonyítékokat
keresztellenőrzés keretében kell összevetniük az ezen útmutatás szerinti, ellátási
láncban alkalmazott szakpolitikával és kellő gondosságra vonatkozó folyamatokkal. A
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vállalatoknak a beszállítók kellő gondosságra vonatkozó gyakorlatai és ellátási láncban
alkalmazott (a II. mellékletnek megfelelő) vállalati szakpolitika közötti ésszerű eltéréseket
a 3. lépés keretében kezelendő kockázatnak kell tekinteniük.
4. Meg kell állapítaniuk, hogy a finomító kellő gondosságra vonatkozó gyakorlatait ezen
útmutatásnak megfelelő szabvány szerint auditálták-e, és meg kell szerezniük az audit
eredményeit. Olyan esetekben, ha a finomító kellő gondosságra vonatkozó gyakorlatait
nem ezen útmutatásnak megfelelő szabvány szerint auditálták, vagy amennyiben a
finomító által követett kellő gondosság és az ezen útmutatásban foglalt normák és
eljárások közötti eltérés kerül megállapításra, a downstream vállalatoknak arra kell
törekedniük, hogy a 3. lépésnek megfelelően kezeljék a kockázatokat, és olyan
finomítóktól végezzenek beszerzést, amelyek auditálása ezen útmutatás 4. lépésének
megfelelő.

3. LÉPÉS: AZ AZONOSÍTOTT KOCKÁZATOKRA VALÓ REAGÁLÁST
CÉLZÓ STRATÉGIA
KIALAKÍTÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA
CÉLKITŰZÉS: Az azonosított kockázatok értékelése és kezelése a kedvezőtlen hatások
megelőzése vagy mérséklése érdekében. A vállalatok az e szakaszban foglalt ajánlások
végrehajtása érdekében közös kezdeményezések keretében együttműködhetnek. A
vállalatok azonban továbbra is egyedi felelősséget viselnek az általuk követett kellő
gondosságért, és biztosítaniuk kell, hogy minden közös munka kellően figyelembe vegye az
egyedi körülményeiket.

I. SZAKASZ – AZ UPSTREAM VÁLLALATOK ÁLTAL VÉGREHAJTANDÓ
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS
A. Jelentéstétel a megállapításokról az e célból kijelölt felső
vezetés számára, az ellátási láncra vonatkozó kockázatértékelés során összegyűjtött
információk és az azonosított tényleges és potenciális kockázatok felvázolásával.

B. Az 1. lépés C. pontja szerinti aranyellátási lánc beszállítóival való
kapcsolat javítása, valamint az aranyellátási lánc átláthatóságára,
az aranyellátási lánccal kapcsolatos információgyűjtésre és az
aranyellátási lánc ellenőrzésére szolgáló belső rendszerek
tökéletesítése. Az upstream vállalatok kötelezettségei:
1. Felügyeleti láncot és/vagy olyan nyomkövethetőségi rendszert kell létrehozniuk, amellyel
összegyűjti és megőrzi a 2. lépés C. pontjának I. és II. szakaszában a figyelmeztető
jelzéssel ellátott ellátási láncból származó összes aranyinput és -output esetében vázolt,
lebontott információkat.
2. A körülményeknek megfelelően javítaniuk kell a fizikai biztonsági gyakorlatokat (például
a szállítás biztonságát, a felsérthetetlen tárolóedényekbe történő lezárást stb.) a bánya
termelése és kapacitása, a feldolgozási teljesítmény és kapacitás, illetve a beszállítók
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által az aranyszállítmányokra vonatkozóan közölt információk tekintetében észlelt
eltérések esetében.
3. Fizikailag el kell különíteniük és biztonságossá kell tenniük azokat a szállítmányokat,
amelyeknél fennáll az a kockázat, hogy konfliktusokkal és az emberi jogok súlyos
megsértésével állnak összefüggésben.
4. A beszállítókkal kötött, alkalmazható és nyomon követhető kereskedelmi szerződésekbe
és/vagy írásbeli megállapodásokba bele kell foglalni azt a jogot, hogy be nem jelentett
helyszíni ellenőrzéseket lehessen végezni a beszállítóknál és be lehessen tekinteni a
releváns dokumentumaikba.

95

5. Minden aranyinput esetében meg kell osztani az értékelő munkacsoport által az
upstream ellátási láncban szerzett és naprakészen tartott alábbi információkat:
a) a származási bánya, a lehető legnagyobb pontossággal;
b) az

arany vagy

az

aranytartalmú

anyagok

egybegyűjtésének, keverésének,

zúzásának, őrlésének, olvasztásának és finomításának helyszínei;
c) a kitermelési módszer (kisüzemi és kis volumenű vagy közepes és nagy volumenű
bányászat), valamint az egybegyűjtés, az olvasztás és a finomítás dátuma;
d) a tömeg és a megvizsgált minőségi jellemzők;
e) az upstream ellátási láncnak a származási bányától a finomítóig terjedő szakaszában
az összes beszállító és az aranyat kezelő, érintett szolgáltatók kiléte; a
tulajdonviszonyok (beleértve a tényleges tulajdonost); a vállalatszerkezet, beleértve a
vállalat tisztségviselőinek és vezetőinek nevét; a konfliktusok által érintett és nagy
kockázatot jelentő térségekben működő vállalatok és a tisztségviselőik üzleti,
kormányzati, politikai és katonai szervezetekben való tagsága;
f) a kormányzat részére aranykitermeléssel, -kereskedelemmel. -szállítással és kivitellel kapcsolatban megfizetett összes adó, díj és jogdíj;
g) a kormánytisztviselők részére aranykitermelés, -kereskedelem, -szállítás és -kivitel
céljából megfizetett összes adó, díj és jogdíj;
h) a kitermelési szakasztól kezdődően az ellátási lánc valamennyi pontján állami vagy
magánszektorbeli biztonsági erők vagy más fegyveres csoportok részére teljesített
összes kifizetés, kivéve, ha az alkalmazandó jog tiltja;
i) az arany szállításának módja, valamint az épségének biztosítása érdekében
alkalmazott eljárások, kellő figyelemmel a biztonsági aggodalmakra.
6. A finomítóknak az auditorok rendelkezésére kell bocsátaniuk a kellő gondosságra
vonatkozó folyamatok során létrehozott információkat az ágazati programoknak

96

való

95 A beszállítók nyomon követésére és a meg nem felelés kezelésére vonatkozó
információkért lásd a 2–5. lépést.
96 Lásd például a London Bullion Market Association felelősségteljes aranyról szóló
útmutatását, az Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) által kidolgozott,
konfliktusmentes kohókra vonatkozó programot és az e-fenntarthatóságra vonatkozó
globális kezdeményezést (GeSI), valamint a Felelősségteljes Ékszerek Tanácsának a
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megfelelés, illetve a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származó aranyra vonatkozó információk összegyűjtése és feldolgozása céljából
létrehozott – regionális vagy globális – intézményesített mechanizmusoknak való
megfelelés érdekében. Amennyiben nincs ilyen program vagy mechanizmus, a releváns
információkat a downstream vevők rendelkezésére kell bocsátaniuk.

C. Kockázatkezelési terv kidolgozása és elfogadása.

A vállalatoknak az

ellátási láncra vonatkozó kockázatkezelési tervet kell elfogadniuk, amelyben vázlatosan
ismertetniük kell a 2. lépés keretében az útmutatás II. mellékletének megfelelően
azonosított kockázatokra tett válaszlépéseiket. A vállalatok a következőképpen
kezelhetik a kockázatokat: i) fenntartják a kereskedelmet a mérhető kockázatcsökkentő
erőfeszítések során; ii) ideiglenesen felfüggesztik a kereskedelmet, miközben
folyamatos, mérhető kockázatcsökkentést végeznek; vagy iii) megvalósíthatatlannak
vagy elfogadhatatlannak ítélt kockázatcsökkentés esetén megszakítják a kapcsolatot a
beszállítóval. Kockázatkezelési stratégia meghatározásához és kidolgozásához a
vállalatoknak:
1. Felül kell vizsgálniuk a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből
származó ásványok ellátási láncában alkalmazott, II. melléklet szerinti szakpolitikai
modellt annak meghatározásához, hogy az azonosított kockázatokat a beszállítókkal
létesített kapcsolat fenntartásával, felfüggesztésével vagy megszüntetésével kell-e
csökkenteniük.
2. Mérhető kockázatcsökkentés keretében kell kezelniük azokat a kockázatokat, amelyek
nem teszik szükségessé a beszállítóval létesített kapcsolat megszüntetését. A mérhető
kockázatcsökkentésnek arra kell irányulnia, hogy a kockázatkezelési terv elfogadásától
számított hat hónapon belül jelentős és mérhető javulást mozdítson elő. A
kockázatkezelési stratégia kidolgozása során a vállalatoknak:
a) Növelniük és/vagy gyakorolniuk kell a befolyásukat az ellátási lánc azon szereplői
felett, amelyek a leghatékonyabban és a legközvetlenebb módon csökkenthetik a
konfliktusokhoz hozzájárulás kockázatait. Előfordulhat, hogy az upstream vállalatok
már ténylegesen vagy potenciálisan befolyást gyakorolnak az ellátási lánc más
upstream szereplőire. Az upstream vállalatoknak találniuk kell arra szolgáló
módszereket, hogy konstruktív kapcsolatot létesítsenek a beszállítókkal és a
megfelelő érdekelt felekkel, és bebizonyítsák a kockázatkezelési terv elfogadásától
számított hat hónapon belül a kockázat felszámolása terén elért, jelentős és mérhető
97

javulást.

b) Egyeztetniük kell a beszállítókkal és az érintett felekkel, és meg kell állapodniuk a

felügyeleti láncra vonatkozó tanúsítását, ha összhangban van ezzel az útmutatással.
97 A vállalatoknak az ajánlott kockázatkezelési stratégiához az útmutatás III. mellékletére
kell hivatkozniuk. A III. melléklet javasolt kockázatcsökkentési intézkedéseket, valamint
néhány, a javulás mérésére szolgáló, javasolt mutatót tartalmaz. A
kockázatcsökkentésre vonatkozó részletesebb eligazítás az útmutatás végrehajtási
szakasza során várható.
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kockázatkezelési

terv

keretében

végrehajtandó,

mérhető

kockázatkezelési

stratégiáról. A mérhető kockázatkezelésnek igazodnia kell a vállalat konkrét
beszállítóihoz és a műveleteik hátteréhez, a kockázatkezelési terv elfogadásától
számított hat hónapon belül egyértelműen meg kell határoznia a teljesítményre
vonatkozó célkitűzéseket, és a javulás mérésére szolgáló, minőségi és/vagy
mennyiségi mutatókat kell tartalmaznia.

98

A vállalatoknak elegendő időt kell

biztosítaniuk az érintett felek számára a kockázatértékelés és a kockázatkezelési terv
felülvizsgálatára, valamint a kockázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, aggodalmak
és javaslatok megválaszolására és kellő figyelembevételére.
c) A felelősségteljes ellátási lánc irányítására vonatkozó ágazati programokban vagy
intézményesített mechanizmusokban kell részt venniük vagy adott esetben
támogatniuk

kell

azokat,

ugyanakkor

biztosítaniuk

kell,

hogy

ezek

a

kezdeményezések megfelelően figyelembe vegyék a fejlődő országokra kifejtett
társadalmi és gazdasági hatásaikat és a hatályos, nemzetközileg elismert
szabványokat.
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i) A figyelmeztető jelzéssel ellátott összes aranytermelőnek, valamint a kisüzemi és
kis

volumenű

bányászatból

származó

aranyat

beszerző

más

upstream

vállalatoknak – a függelékkel összhangban – segítséget kell nyújtaniuk a
beszerzésüket biztosító, jogszerű kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató
termelőknek (lásd a fogalommeghatározásokat) a biztonságos, átlátható és
ellenőrizhető aranyellátási láncok kialakításában, és lehetővé kell tenniük számukra
ezt.
ii) A figyelmeztető jelzéssel ellátott összes aranytermelőnek, valamint más upstream
vállalatoknak érdemes támogatniuk a függelékben javasolt intézkedéseket.

D. A II. mellékletben vázolt, ajánlott kockázatkezelési stratégiáknak
megfelelően
a
kockázatkezelési
terv
végrehajtása,
a
kockázatcsökkentés végrehajtásának nyomon követése és
98 Lásd az útmutatás „Javasolt kockázatcsökkentési intézkedések és a javulás mérésére
szolgáló, javasolt mutatók” című, III. mellékletét.
99 OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások számára (2011), II. fejezet, B. rész, (2)
bekezdés.
100 A vállalatoknak legalább három hónapra fel kell függeszteniük vagy meg kell
szüntetniük a kapcsolatot a beszállítóval, ha a kockázatkezelési terv elfogadásától
számított hat hónapon belül nincs jelentős, mérhető javulás az azonosított kockázat
megelőzése vagy mérséklése tekintetében.
101 A körülmények megváltozását kockázatérzékenységi alapon kell meghatározni a
vállalatok felügyeleti láncára vonatkozó dokumentáció, valamint az ásványok
származási és szállítási helyét jelentő, konfliktusok által érintett térségekben fennálló
helyzet folyamatos nyomon követésével. A körülmények megváltozása többek között
lehet a beszállító, a felügyeleti láncon belüli szereplő, a származási hely, a szállítási
útvonalak vagy a kiviteli hely megváltozása. Ezenkívül helyzetspecifikus tényezőket is
jelenthet, mint például a konfliktusok fokozódása konkrét térségekben, a térséget
felügyelő
katonai
állomány
változása,
valamint
a
származási
bánya
tulajdonviszonyainak vagy ellenőrzésének megváltozása.
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figyelemmel kísérése, jelentéstétel az erre a célra kijelölt felső
vezetés számára, valamint a sikertelen kockázatcsökkentő
kísérleteket követően a beszállítóval létesített kapcsolat
felfüggesztése vagy megszüntetése.44 Az upstream vállalatoknak a helyi és
a központi hatóságokkal, az upstream vállalatokkal, a nemzetközi vagy civil társadalmi
szervezetekkel és adott esetben az érintett harmadik felekkel együttműködésben
és/vagy azokkal egyeztetve kell végrehajtaniuk, nyomon követniük és figyelemmel
kísérniük a kockázatcsökkentés végrehajtását. Előfordulhat, hogy az upstream
vállalatok

közösségi

nyomonkövetési

hálózatokat

kívánnak

létrehozni

a

kockázatkezelés végrehajtásának nyomon követése vagy figyelemmel kísérése
érdekében, vagy támogatják ilyen hálózatok létrehozását.

E. Kiegészítő
tény-és
kockázatértékelés
a
csökkentendő
kockázatok esetében, vagy a körülmények megváltozását
követően.45 Az ellátási láncban alkalmazott kellő gondosság dinamikus folyamat, és
folyamatos kockázatfigyelést tesz szükségessé. A kockázatcsökkentési stratégia
végrehajtását követően a vállalatoknak az eredményes kockázatkezelés biztosítása
érdekében meg kell ismételniük a 2. lépést. Ezenfelül a vállalat ellátási láncában
bekövetkezett bármely változás szükségessé teheti néhány lépés megismétlését a
kedvezőtlen hatások megelőzése vagy mérséklése érdekében.

II. SZAKASZ – A DOWNSTREAM VÁLLALATOK ÁLTAL
VÉGREHAJTANDÓ KOCKÁZATÉRTÉKELÉS
A. Jelentéstétel a megállapításokról az e célból kijelölt felső vezetés
számára, az ellátási láncra vonatkozó kockázatértékelés során összegyűjtött
információk és az azonosított tényleges és potenciális kockázatok felvázolásával.

B. Az 1. lépés C. pontja szerinti aranyellátási lánc átláthatóságára,
az aranyellátási lánccal kapcsolatos információgyűjtésre és az
aranyellátási lánc ellenőrzésére szolgáló belső rendszer
tökéletesítése. A rendszernek tartalmaznia kell a finomítók kilétét (amennyiben
azonosításra

kerültek)

nyomon

követő,

lebontott

és

rendszeresen

frissített

információkat és a kellő gondosságra vonatkozó, a 2. lépés III. szakaszából fakadó
megállapításokat.

C. Kockázatkezelési terv kidolgozása és elfogadása.

A vállalatoknak a

2. lépés keretében azonosított kockázatokra tett válaszlépéseiket vázlatosan ismertető
kockázatkezelési tervet kell elfogadniuk. Ez a stratégia attól függően változik, hogy az
ellátási láncon belüli finomítók azonosításra kerültek-e vagy sem:
1. A finomítók nem azonosíthatók – Ha az 1. és 2. lépés keretében tett ésszerű lépéseket
és jóhiszemű erőfeszítéseket követően a downstream vállalatok továbbra sem tudják
azonosítani az ellátási láncukon (láncaikon) belüli finomítókat, kockázatkezelési tervet
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kell kidolgozniuk és elfogadniuk, amely lehetővé fogja tenni számukra az azonosítást. A
downstream vállalatoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy bebizonyítsák az ellátási
láncukon belüli finomítók azonosítása érdekében tett jóhiszemű erőfeszítéseik terén elért
jelentős, mérhető javulást. A downstream vállalatok az ellátási láncukon (láncaikon)
belüli finomítókat egyedi erőfeszítések vagy együttműködésen alapuló, ágazati
rendszerek keretében azonosíthatják:
a) A

downstream

vállalatoknak

a

közvetlen

beszállítóikkal

folytatott

bizalmas

megbeszélésekkel, a beszállítói bizalmas információk közzétételére vonatkozó
követelményeknek a beszállítói szerződésekbe foglalásával és/vagy a bizalmas
információk megosztására szolgáló rendszerek használatával kell azonosítaniuk a
finomítókat.
b) Azok a downstream vállalatok, amelyek (a méretük vagy más tényezők miatt)
esetlegesen

nehezen

azonosítják

a

közvetlen

beszállítóik

előtti

upstream

szereplőket, az ellátási láncukon belüli finomítók azonosítása, valamint a kellő
gondosságra vonatkozó gyakorlataik értékelése érdekében kapcsolatot létesíthetnek
vagy aktív együttműködést folytathatnak az ágazat más olyan tagjaival, amelyekkel
közösek a beszállítóik (vagy olyan downstream vállalatokkal, amelyekkel üzleti
kapcsolatot tartanak fenn). A finomítókat az ezen útmutatás követelményeinek
megfelelő ágazati validálási rendszerek segítségével is azonosíthatják annak
érdekében, hogy azoktól folytassanak beszerzést.
2. Olyan finomítók azonosítása, amelyeknek az ellátási láncában figyelmeztető jelzéssel
ellátott kockázatokat tártak fel – A downstream vállalatok a következőképpen kezelhetik
a kockázatokat: i) fenntartják a kereskedelmet a finomítóval a finomító által ezen
útmutatás II. mellékletének megfelelően végzett, mérhető kockázatcsökkentése során; ii)
ideiglenesen felfüggesztik a kereskedelmet a finomítóval, miközben a finomító
folyamatos, mérhető kockázatcsökkentést végez; vagy iii) megszakítják a kapcsolatot a
finomítóval olyan esetekben, ha a kockázatcsökkentés megvalósíthatatlannak tűnik,
vagy ha a finomító a II. mellékletben vázolt kockázatkezelési stratégia szerint
sikertelenül kezelte a kockázatokat:
a) Azonnali lépéseket kell tenniük a finomítóval (közvetlenül vagy albeszállítók
közreműködésével) fennálló kapcsolat megszakítása érdekében, ha a finomító nem
függesztette fel vagy nem szüntette meg a kapcsolatot a beszállítóval olyan esetben,
ha súlyos visszaélések ésszerű kockázata (lásd a II. melléklet 1. és 2. bekezdését)
vagy nem állami fegyveres csoportoknak nyújtott közvetlen vagy közvetett támogatás
ésszerű kockázata (lásd a II. melléklet 3. és 4. bekezdését) áll fenn.
b) Ha a finomítók a II. melléklet szerinti kockázatcsökkentést végeznek

102

, vagy ha még

102 Lásd az útmutatás 10. és 14. bekezdését az állami vagy magánszektorbeli biztonsági
erőknek nyújtott közvetlen vagy közvetett támogatással, a megvesztegetéssel és az
ásványok származási helyére vonatkozó csalárd megtévesztéssel, a pénzmosással,
valamint az adók, díjak és jogdíjak kormányok részére történő megfizetésével
kapcsolatos kockázatkezelésről.
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nem hajtották végre teljes körűen az ezen útmutatásban foglalt, kellő gondosságra
vonatkozó ajánlásokat, a downstream vállalatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a
finomítók bebizonyítsák a kockázatkezelési terv elfogadásától számított hat hónapon
belül

elért,

jelentős

és

mérhető

javulást.

A

downstream

vállalatoknak

a

kockázatkezelési tervük kidolgozása során:
i) Növelniük és/vagy gyakorolniuk kell a befolyásukat az ellátási láncuk (láncaik)
figyelmeztető jelzéssel ellátott finomítói felett, amelyek a leghatékonyabban és a
legközvetlenebb módon csökkenthetik a konfliktusokhoz hozzájárulás kockázatait.
A downstream vállalatok oly módon növelhetik a befolyásukat a finomítók felett,
hogy

(adott

esetben)

belefoglalják

a

szerződésekbe

a

kellő

gondosság

megvalósítását, vagy ágazati szövetségek és számos érdekelt felet bevonó
kezdeményezések keretében tevékenykednek, ugyanakkor biztosítják, hogy ezek a
kezdeményezések megfelelően figyelembe vegyék a fejlődő országokra kifejtett
társadalmi és gazdasági hatásaikat és a hatályos, nemzetközileg elismert
szabványokat.
ii) Az

103

erőfeszítéseiket

a

kellő

gondosság

finomító

általi

végrehajtásának

értékorientáció és kapacitásépítési képzés keretében történő javítására kell
összpontosítaniuk. A downstream vállalatoknak továbbá arra kell ösztönözniük a
képviseleti szervezeteiket és az upstream ágazati képviseleti szervezeteket, hogy a
megfelelő nemzetközi szervezetekkel, nem kormányzati szervezetekkel, érdekelt
felekkel és más szakértőkkel együttműködésben a kellő gondossággal kapcsolatos
kapacitásépítési képzési modulokat dolgozzanak ki és hajtsanak végre.
iii) Egyeztetniük kell a finomítókkal és más közös beszállítókkal a kockázatkezelési
terv keretében végrehajtandó, mérhető kockázatkezelésről történő megállapodás
érdekében. A mérhető kockázatkezelésnek igazodnia kell a vállalat konkrét
beszállítóihoz és a műveleteik hátteréhez, a kockázatkezelési terv elfogadásától
számított hat hónapon belül egyértelműen meg kell határoznia a teljesítményre
vonatkozó célkitűzéseket, és a javulás mérésére szolgáló, minőségi és/vagy
mennyiségi mutatókat kell tartalmaznia.

D. A kockázatkezelési terv végrehajtása, a kockázatcsökkentés
végrehajtásának nyomon követése és figyelemmel kísérése,
jelentéstétel az erre a célra kijelölt felső vezetés számára,
valamint a sikertelen kockázatcsökkentő kísérleteket vagy az
ezen útmutatás kellő gondosságra vonatkozó ajánlásainak
végrehajtását célzó korrekciós intézkedéseket követően a
beszállítóval
létesített
kapcsolat
felfüggesztése
vagy
megszüntetése (az útmutatás II. melléklete 10. és 14.
bekezdésének megfelelően).48

103 Lásd: OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások számára (2011), II. fejezet, B.
rész, (2) bekezdés.
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E. Kiegészítő tény-és kockázatértékelés a csökkentendő kockázatok
esetében, vagy a körülmények megváltozását követően.49 Az
ellátási láncban alkalmazott kellő gondosság dinamikus folyamat, és folyamatos
kockázatfigyelést tesz szükségessé. A kockázatcsökkentési stratégia végrehajtását
követően a vállalatoknak az eredményes kockázatkezelés biztosítása érdekében meg
kell ismételniük a 2. lépést. Ezenfelül a vállalat ellátási láncában bekövetkezett bármely
változás szükségessé teheti néhány lépés megismétlését a kedvezőtlen hatások
megelőzése vagy mérséklése érdekében.

104 105

4. LÉPÉS: A FINOMÍTÓK KELLŐ GONDOSSÁGRA VONATKOZÓ
GYAKORLATAIRA
IRÁNYULÓ, FÜGGTLEN HARMADIK FÉL ÁLTALI AUDIT
LEBONYOLÍTÁSA
CÉLKITŰZÉS: A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó
arany felelősségteljes ellátási láncai tekintetében a finomítók által követendő kellő
gondosságra vonatkozó gyakorlatokra irányuló, független harmadik fél általi audit
lebonyolítása, valamint hozzájárulás a finomítók és az upstream vállalatok kellő
gondosságra vonatkozó gyakorlatainak javításához, többek között intézményesített
mechanizmus vagy ágazati program igénybevételével.
Az ebben a szakaszban foglalt ajánlásoknak nem az a célja, hogy auditálási
előírásokként legyenek használatosak, hanem a finomító kellő gondosságra vonatkozó
gyakorlatainak végrehajtására irányuló, kifejezetten az ellátási lánchoz kapcsolódó,
független harmadik fél általi – új vagy már meglévő auditálási rendszerek segítségével
bonyolítandó – audit megrendeléséhez a vállalatok, az ágazati programok vagy bármely
intézményesített

mechanizmus

által

figyelembe

veendő

alapelveket,

hatókört,

szempontokat és más alapvető információkat vázolja. Az auditorok független harmadik felek
által az upstream ellátási lánc különböző pontjain más célból bonyolított egyéb auditok
(például az „Ismerd az ügyfeledet” elven alapuló auditok vagy veretlenarany-szállítókra
irányuló auditok) következtetéseire hagyatkozhatnak, amennyiben azok az auditok az
104 A vállalatoknak legalább három hónapra fel kell függeszteniük vagy meg kell
szüntetniük a finomítóval (közvetlenül vagy albeszállítók közreműködésével) fennálló
kapcsolatot, ha a kockázatkezelési terv elfogadásától számított hat hónapon belül nincs
jelentős, mérhető javulás i) a II. melléklet 10. és 14. bekezdésében foglaltak szerint az
azonosított kockázat megelőzése vagy csökkentése tekintetében; vagy ii) az ezen
útmutatásban foglalt, kellő gondosságra vonatkozó ajánlások végrehajtását célzó
korrekciós intézkedések tekintetében.
105 A körülmények megváltozását kockázatérzékenységi alapon kell meghatározni a
vállalatok felügyeleti láncára vonatkozó dokumentáció, valamint az ásványok
származási és szállítási helyét jelentő, konfliktusok által érintett térségekben fennálló
helyzet folyamatos nyomon követésével. A körülmények megváltozása többek között
lehet a beszállító, a felügyeleti láncon belüli szereplő, a származási hely, a szállítási
útvonalak vagy a kiviteli hely megváltozása. Ezenkívül helyzetspecifikus tényezőket is
jelenthet, mint például a konfliktusok fokozódása konkrét térségekben, a térséget
felügyelő
katonai
állomány
változása,
valamint
a
származási
bánya
tulajdonviszonyainak vagy ellenőrzésének megváltozása.
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alábbiakban vázolt területekre vonatkoznak, és megfelelnek az irányítási rendszerek
biztosítására vonatkozóan nemzetközileg elismert auditszabványoknak.

50

A. A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekből származó arany felelősségteljes ellátási láncai
tekintetében a finomító által követendő kellő gondosságra
vonatkozó gyakorlatokra irányuló, független harmadik fél általi
audit megtervezése. Az audit hatókörének, szempontjainak, alapelveinek és
tevékenységeinek a következőknek kell lenniük:
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1. Az audit hatóköre: Az audit hatóköre a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot
jelentő térségekből származó arany felelősségteljes ellátási lánca tekintetében a
finomító által a kellő gondosság megvalósításához alkalmazott összes tevékenységre,
folyamatra és rendszerre kiterjed. Többek között, de nem kizárólag a következőket
foglalja magában: a releváns szakpolitikák és eljárások, az aranyellátási láncnak a
finomító általi ellenőrzése, az aranyellátási lánc szereplőivel folytatott kommunikáció, a
downstream vállalatok részére a beszállítókra vonatkozóan közölt információk, a
felügyeleti lánccal és a nyomonkövethetőséggel kapcsolatos egyéb információk, a
finomító által végzett kockázatértékelések, többek között helyszíni kutatás és a finomító
kockázatkezelési stratégiái.
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2. Az audit szempontjai: az audit során meg kell állapítani, hogy a finomító kellő
gondosságra vonatkozó gyakorlatainak végrehajtása megfelel-e az ezen útmutatáson
alapuló auditálási előírásnak.
3. Az audit alapelvei:
a) Függetlenség: az auditok semlegességének és pártatlanságának megőrzéséhez az
auditáló szervezetnek és az auditáló munkacsoport minden tagjának (a továbbiakban:
auditorok) függetlennek kell lennie a finomítótól, valamint a finomító leányvállalataitól,
engedélyeseitől, vállalkozóitól, beszállítóitól és a közös audit során együttműködő
vállalatoktól. Ez különösen azt jelenti, hogy az auditorok esetében nem állhat fenn
összeférhetetlenség az auditált vállalattal, többek között – az auditot megelőző 24
hónapos időszakon belül – nem állhatnak üzleti vagy pénzügyi kapcsolatban
(részesedés, hitelviszony, értékpapírok formájában) az auditált vállalattal, és nem
nyújthatnak más szolgáltatást sem az auditált vállalat részére, a finomító kellő
gondosságra vonatkozó gyakorlatainak megtervezésével, létrehozásával vagy
végrehajtásával kapcsolatban és/vagy az ellátási lánc értékelt szereplői által
alkalmazott ellő gondosságra vonatkozó gyakorlatok megtervezésével, létrehozásával
vagy végrehajtásával kapcsolatban.

106 Nemzetközileg elismert auditszabványok – a teljesség igénye nélkül – például a
következők: ISO 19011, SA 8000, ISAE 3000, és SSEA 100.
107 Az auditprogramokra vonatkozó részletes követelmények (többek között a program
szerinti felelősségi körök, eljárások, nyilvántartás-vezetés, monitoring és felülvizsgálat),
valamint az auditálási tevékenységek lépésenkénti áttekintése tekintetében a vállalatok
a 19011:2002 számú nemzetközi ISO-szabványt (a továbbiakban: ISO 19011
szabvány) tanulmányozhatják.
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b) Hatáskör: az auditoroknak rendelkezniük kell a harmadik fél általi audit lefolytatásához
szükséges személyes tulajdonságokkal és az audit hatóköréhez igazodó konkrét
hatáskörökkel. A vállalatok az új auditálási előírások létrehozásakor, illetve a már
létező auditálási előírások felülvizsgálatakor az auditorok hatáskörére vonatkozó
részletes

követelményekhez

nemzetközileg

elismert

auditszabványokat
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tanulmányozhatnak. Személyes tulajdonságok többek között, de nem kizárólag a
következők: feddhetetlenség, tárgyilagosság, titoktartás, nyitottság és szakmai
felkészültség. Az audit hatóköréhez igazodó konkrét hatáskörök többek között, de
nem kizárólag a következők:
i) Auditálási alapelvek, eljárások és technikák.
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ii) Az ellátási láncban alkalmazott kellő gondosságra vonatkozó alapelvek, eljárások
és technikák.
iii)Az aranybeszerzési gyakorlatok és az aranyellátási láncok.
iv) Az arany származási és szállítási helyét jelentő, konfliktusok által érintett
térségekben érvényesülő társadalmi, kulturális és történelmi háttér, beleértve az
auditok lebonyolításához szükséges megfelelő nyelvi képességeket és a megfelelő
kulturális érzékenységet.
v) Az OECD-útmutatás és az aranyra vonatkozó kiegészítés, beleértve a konfliktusok
által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok ellátási
láncában alkalmazott szakpolitikai modellt (II. melléklet).
c) Elszámoltathatóság:

ágazati

programok/

vagy

intézményesített

mechanizmus

keretében rendszeresen felül kell vizsgálni, hogy az auditorok képesek-e lebonyolítani
az auditot az auditprogramnak megfelelően, az audit célkitűzései, hatóköre és
szempontjai alapján, az auditprogram korábbi eredményeihez viszonyítva.
4. Az auditálási tevékenységek:
a) Az audit előkészítése: az audit célkitűzéseit, hatókörét, nyelvét és szempontjait
egyértelműen közölni kell az auditorokkal, és a kétértelmű kérdéseket az audit
megkezdése előtt tisztázni kell az auditált vállalat és az auditorok között.
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Az

auditoroknak a rendelkezésre álló idő, erőforrások, információk és a megfelelő felek
együttműködése alapján meg kell határozniuk az audit megvalósíthatóságát.
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b) Helyszíni vizsgálatok: a helyszíni vizsgálatok megkezdése előtt az auditoroknak ki
kell dolgozniuk az auditálási tervet
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és minden munkadokumentumot
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. Az

auditoroknak releváns interjúk (többek között a vezetőkkel, valamint az értékelő
108 Nemzetközileg elismert auditszabványok – a teljesség igénye nélkül – például a
következők: ISO 19011, SA 8000, ISAE 3000, és SSEA 100.
109 A vállalatok figyelembe vehetik meglévő irányítási rendszerek akkreditációját és például
az ISO 9001 szabványra vagy az SA 8000 szabványra vonatkozó, elvégzett
auditorképzéseket.
110 Lásd az ISO 19011 szabvány 6.2. fejezetét.
111 Ugyanott.
112 Lásd az ISO 19011 szabvány 6.4.1. fejezetét.
113 Lásd az ISO 19011 szabvány 6.4.3. fejezetét.
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munkacsoportokkal folytatott interjúk) bonyolításával; észrevételek tételével; valamint
dokumentumok felülvizsgálatával (lásd alább) kell további bizonyítékokat gyűjteniük
és az információkat ellenőrizniük. A helyszíni vizsgálatoknak a következőkre kell
kiterjedniük:
i) A finomító azon létesítményei és telephelyei, ahol a finomító a konfliktusok által
érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó arany felelősségteljes
ellátási láncai tekintetében kellő gondosságot követ.
ii) A finomító beszállítóiból álló minta (beleértve az aranytermelőket, a helyi
exportőröket, a nemzetközi aranykereskedőket és a finomítókat), ha azt az
auditszabvány esetlegesen előírja.
iii)Az

értékelő

munkacsoporttal

(csoportokkal)

folytatott

(táv)konzultációk

az

ellenőrizhető, megbízható és naprakész információk létrehozására vonatkozó
normák és módszerek felülvizsgálata érdekében.
iv) Az érintett helyi és központi közigazgatási szervekkel, és – ha léteznek – az
ENSZ szakértői csoportjaival, az ENSZ békefenntartó misszióival és a helyi civil
társadalommal folytatott konzultációk, ahogyan azokat az aranyellátási láncban
fennálló körülmények és azonosított kockázatok szempontjából az auditor
megfelelőnek ítéli.
c) Dokumentumok felülvizsgálata: a konfliktusok által érintett térségekből származó
arany ellátási lánca tekintetében a finomító által alkalmazott kellő gondosságra
vonatkozó gyakorlatok keretében létrehozott összes dokumentációból vett mintákat
felül kell vizsgálni „annak meghatározásához, hogy a dokumentált rendszer megfelele az audit szempontjainak.”
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E dokumentumok többek között, de nem kizárólag a

következők: az ellátási lánc belső ellenőrzésére vonatkozó dokumentáció (a
felügyeleti

láncra

beszállítókkal

vonatkozó

folytatott

dokumentumminták,

releváns

kommunikáció

fizetési
és

a

nyilvántartások),

beszállítókkal

a

létrejött

szerződéses rendelkezések, a downstream vállalatokkal közölt információkra
vonatkozó dokumentáció, a finomító által végzett kockázatértékelésekre vonatkozó
bizonyítékok (többek között az üzleti partnerekre és a beszállítókra, az interjúkra és a
helyszíni értékelésekre vonatkozó összes nyilvántartás), valamint a kockázatkezelési
stratégiákra vonatkozó bármely dokumentum (például a beszállítókkal a javítási
mutatókra

vonatkozóan

kötött

megállapodások).

A

dokumentumokból

az

auditoroknak véletlenszerű mintát kell venniük a helyszíni vizsgálat során. A
kiválasztott mintának figyelembe kell vennie a beszállítókhoz és/vagy az aranyellátási
láncokhoz kapcsolódó kockázatokat; az év csúcsidőszakait és az azokon kívüli
időszakokat; valamint az egyes beszállítóktól származó anyagforrások mennyiségét.
A megvizsgált dokumentumoknak tartalmazniuk kell az egyes beszállítóktól vett
mintákat, és annál több dokumentumot kell megvizsgálni, minél magasabb az üzleti
partnerekhez, a beszállítókhoz vagy az arany származási országaihoz kapcsolódó

114 Lásd az ISO 19011 szabvány 6.3. fejezetét.
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kockázatok szintje. A minták méretét növelni kell, ha az auditor a finomító kellő
gondosságra vonatkozó intézkedéseivel kapcsolatos aggodalmakat állapít meg.
d) Az audit következtetései: Az auditoroknak olyan megállapításokat kell tenniük,
amelyek az összegyűjtött bizonyítékok alapján meghatározzák, hogy a konfliktusok
által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó arany felelősségteljes
ellátási láncai tekintetében követendő kellő gondosságra vonatkozó finomítói
gyakorlatok összhangban vannak-e az útmutatás e szakaszában foglalt ajánlásoknak
megfelelő auditálási előírással. Az auditoroknak az auditjelentésben a finomító kellő
gondosságra

vonatkozó

gyakorlatainak

javítását

célzó

ajánlásokat

kell

megfogalmazniuk. Az auditoroknak az 5. lépésnek megfelelően közzétételre szánt
összefoglaló jelentést is kell készíteniük az auditról.

B. Az audit végrehajtása a fent meghatározott hatókörének,
szempontjainak, alapelveinek és tevékenységeinek megfelelően.
Az ellátási lánc valamennyi szereplőjének együtt kell működnie annak biztosítása
érdekében, hogy az auditra a fent felsorolt hatókörének, szempontjainak, alapelveinek
és tevékenységeinek megfelelően kerüljön sor. Ezt ágazati programok vagy
intézményesített

mechanizmusok

keretében

ajánlatos

megtenniük

az

alábbi

tevékenységek egy részének vagy mindegyikének végrehajtása érdekében:
1. auditálási előírások szövegezése ezen útmutatás ajánlásainak megfelelően;
2. az auditorok akkreditálása;
3. az auditprogram felügyelete, ezen belül annak rendszeres időközönkénti felülvizsgálata
és nyomonkövetése, hogy az auditorok képesek-e az auditot az auditprogramnak
megfelelően lebonyolítani;
4. nyilvánosságra kell hozniuk az összefoglaló auditjelentésüket, az üzleti titoktartás és a
versennyel vagy a biztonsággal kapcsolatos egyéb szempontok kellő figyelembevétele
mellett. Az összefoglaló auditjelentésnek a következőket kell tartalmaznia:
a) a finomító adatai, az audit dátuma és az auditált időszak;
b) a 4. lépés A. részének 4. pontjában meghatározott auditálási tevékenységek és
módszertan;
c) az audit során a 4. lépés A. részének 4. pontjában meghatározottak szerint az ezen
útmutatás egyes lépéseihez kapcsolódóan levont következtetések.
5. KONKRÉT AJÁNLÁSOK – Valamennyi upstream vállalat számára
a) Ezen útmutatásnak megfelelően engedélyezniük kell a vállalat telephelyeire való
bejutást, valamint az ellátási láncban alkalmazott kellő gondosságra vonatkozó
gyakorlatokkal kapcsolatos releváns dokumentációkba és nyilvántartásokba való
betekintést.
b) Elő kell segíteniük a kapcsolattartást és a logisztikát az auditot végző munkacsoport
által kiválasztott szállítókkal és beszállítókkal, továbbá elő kell segíteniük az auditor
által meghatározott érdekelt felekkel folytatandó konzultációt.
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c) Ha helyszíni látogatásra van szükség, elő kell segíteniük a kapcsolattartást és a
logisztikát.
6. KONKRÉT AJÁNLÁSOK – Valamennyi downstream vállalat számára
a) A downstream vállalatok számára ajánlott, hogy részt vegyenek a finomító kellő
gondosságra vonatkozó gyakorlataira irányuló, független harmadik fél általi auditban
és támogassák azt, és ezt az útmutatás hatékonyabb végrehajtása érdekében
érdemes ágazati programok keretében tenniük. Ennek keretében meghatározhatnak
az ezen útmutatásban foglalt ajánlásokkal összhangban lévő auditálási előírásokat. A
kis- és középvállalkozásoknak érdemes ilyen ágazati szervezetekhez csatlakozniuk
vagy partnerséget kiépíteniük azokkal.
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5. LÉPÉS: ÉVENKÉNTI
JELENTÉSTÉTEL AZ ELLÁTÁSI
LÁNCBAN ALKALMAZOTT
KELLŐ GONDOSSÁGRÓL
CÉLKITŰZÉS: Nyilvános jelentéstétel a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekből származó arany felelősségteljes ellátási láncai tekintetében követendő kellő
gondosságról a vállalatok intézkedései iránti közbizalom kialakítása érdekében.

A. Évenkénti jelentéstétel vagy a konfliktusok által érintett és nagy
kockázatot
jelentő
térségekből
származó
ásványok
felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő
gondosságra vonatkozó kiegészítő információk belefoglalása a
fenntarthatóságról szóló éves jelentésbe vagy a vállalati
felelősségvállalásról szóló éves jelentésbe, az üzleti titoktartás és
a versennyel vagy a biztonsággal kapcsolatos egyéb szempontok
kellő figyelembevétele mellett.115
A.1. Valamennyi upstream vállalat kötelezettségei
1. Vállalatirányítási rendszerek: Jelentést kell tenniük az 1. lépés végrehajtása érdekében
tett lépésekről. E jelentéstétel keretében a vállalatoknak meg kell határozniuk az ellátási
láncban alkalmazott kellő gondosságra vonatkozó szakpolitikájukat; ki kell fejteniük a
vállalat által alkalmazott kellő gondosságért felelős irányítási struktúrát és azt, hogy a
vállalaton belül ki visel közvetlen felelősséget; ismertetniük kell az 1. lépés C. pontja és
a 3. lépés B. pontja szerinti aranyellátási lánc átláthatóságára, az aranyellátási lánccal
kapcsolatos információgyűjtésre és az aranyellátási lánc ellenőrzésére szolgáló belső
rendszereket, kifejtve azok működését és azt, hogy a jelentéstételi időszakban hogyan
fokozták a kellő gondosságra irányuló erőfeszítéseiket; be kell mutatniuk az
adatbázisukat és a nyilvántartás-vezetési rendszerüket, és ki kell fejteniük a származási
bányáig bezárólag az összes beszállító azonosítására használt módszereket és az
ellátási láncban alkalmazott kellő gondosságra vonatkozó információk megosztására
szolgáló módszereket; (adott esetben) a nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára
irányuló kezdeményezésben foglalt kritériumokkal és alapelvekkel összhangban
nyilvánosságra kell hozniuk a kormányoknak teljesített kifizetésekre vonatkozó

115 Az üzleti titoktartás és a versennyel kapcsolatos egyéb szempontok a következőket
jelentik, a később kialakított értelmezés sérelme nélkül: árakkal kapcsolatos
információk; a beszállítók kiléte és kapcsolatai (a figyelmeztető jelzéssel ellátott
helyeken található finomító és helyi exportőr kilétét azonban a kapcsolat
megszakításának eseteitől eltekintve mindig nyilvánosságra kell hozni); szállítási
útvonalak; valamint a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő
térségekben lévő információforrások és visszaélést bejelentő személyek azonosítása,
amennyiben e források azonosítása veszélyeztetné a biztonságukat. Minden
információt át kell adniuk a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő
térségekből származó ásványokra vonatkozó információk összegyűjtése és
feldolgozása céljából létrehozott bármely – regionális vagy globális – intézményesített
mechanizmusnak.
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információkat.
2. Az ellátási láncban felmerülő kockázatoknak a vállalat általi értékelése: Jelentést kell
tenniük a 2. lépés végrehajtása érdekében tett lépésekről. E jelentéstétel keretében a
vállalatoknak ki kell fejteniük, hogy hogyan azonosították a műveleteikre vagy az ellátási
láncukra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket, beleértve azt is, hogy hogyan ellenőrizték a
beszállítók állításait a kockázatokkal arányosan. ismertetniük kell az aranyellátási láncon
belül meghatározott figyelmeztető jelzéseket; ismertetniük kell a figyelmeztető
jelzésekkel ellátott műveletek és ellátási láncok ténybeli körülményeinek feltérképezése
érdekében tett lépéseket; vázlatosan be kell mutatniuk a helyszíni értékelő
munkacsoport

által

alkalmazott

módszertant,

gyakorlatokat

és

a

megszerzett

információikat, többek között azt, hogy a vállalat együttműködött-e és hogyan működött
együtt más upstream vállalatokkal, és hogyan biztosította, hogy minden közös munka
kellően figyelembe vegye az egyedi körülményeiket; nyilvánosságra kell hozniuk az
azonosított tényleges vagy potenciális kockázatokat. Az egyértelműség érdekében a
vállalatok nem tehetnek jelentést olyan potenciális beszállítók esetében azonosított
kockázatokról, amelyekkel nem voltak üzleti kapcsolatban.
3. Kockázatkezelés: Jelentést kell tenniük a 3. lépés végrehajtása érdekében tett
lépésekről. E jelentéstétel keretében a vállalatoknak ismertetniük kell, hogy hogyan
erősítették meg a belső ellenőrzési rendszereiket, például a felügyeleti láncot vagy a
nyomkövethetőségi rendszereket annak érdekében, hogy megbízható információkat
gyűjtsenek a figyelmeztető jelzéssel ellátott aranyellátási láncokról, és azokat
naprakészen tartsák; ismertetniük kell a kockázatkezelés érdekében tett lépéseket,
többek között a kockázatkezelési terv keretében végrehajtandó kockázatkezelési
stratégia összefoglalását és a kapacitásépítési képzést, ha volt ilyen, valamint az érintett
felek részvételét. nyilvánosságra kell hozniuk a kockázatkezelés végrehajtásának
nyomon követése és figyelemmel kísérése érdekében tett erőfeszítéseiket, valamint a
jelentős és mérhető javulás értékelése érdekében 6 hónap elteltével végzett utókövetés
minden esetét és eredményét. Nyilvánosságra kell hozniuk, hogy hány esetben
döntöttek úgy, hogy a II. mellékletnek megfelelően megszakítják a kapcsolatot a
beszállítókkal és/vagy az ellátási láncokkal, de kizárólag akkor kell nyilvánosságra
hozniuk az érintett beszállítók kilétét, ha ezt az alkalmazandó jogszabályoknak
megfelelően elfogadhatónak tartják. A vállalatoknak arra kell törekedniük, hogy – a
jelentéstétel

potenciális

káros

hatásaira

figyelemmel

és

az

alkalmazandó

jogszabályoknak megfelelően – jelentsék a kapcsolatmegszakítás minden esetét a
megfelelő

nemzetközi

és

nemzeti

vizsgálati

szerveknek

és/vagy

bűnüldöző

hatóságoknak.

A.2. A finomítók kötelezettségei: A fentieken túl a finomítók további

kötelezettségei:
1. Audit: Nyilvánosságra kell hozniuk az összefoglaló auditjelentésüket, az üzleti titoktartás
és

a

versennyel

vagy

a

biztonsággal

kapcsolatos

egyéb

szempontok
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figyelembevétele mellett. Az összefoglaló auditjelentésnek a következőket kell
tartalmaznia:
a) a finomító adatai és az audit dátuma;
b) a 4. lépés A. részének 4. pontjában meghatározott auditálási tevékenységek és
módszertan, ha az ezen útmutatásnak megfelelő és a 4. lépés B. részének 2.
pontjában meghatározott ágazati program vagy intézményesített mechanizmus nem
hozta nyilvánosságra ezeket az adatokat;
c) az audit során a 4. lépés A. részének 4. pontjában meghatározottak szerint az ezen
útmutatás egyes lépéseihez kapcsolódóan levont következtetések.

A.3. Valamennyi downstream vállalat kötelezettségei
1. Vállalatirányítási rendszerek: Jelentést kell tenniük az 1. lépés végrehajtása érdekében
tett lépésekről. E jelentéstétel keretében a vállalatoknak meg kell határozniuk az ellátási
láncban alkalmazott kellő gondosságra vonatkozó szakpolitikájukat; ki kell fejteniük a
vállalat által alkalmazott kellő gondosságért felelős irányítási struktúrát és azt, hogy a
vállalaton belül ki visel közvetlen felelősséget; ismertetniük kell az aranyellátási lánc
ellenőrzésére bevezetett rendszereiket, kifejtve azok működését és azt, hogy a
jelentéstételi időszakban hogyan fokozták a kellő gondosságra irányuló erőfeszítéseiket;
be kell mutatniuk az adatbázisukat és a nyilvántartás-vezetési rendszerüket.
2. Kockázatértékelés: Jelentést kell tenniük a 2. lépés végrehajtása érdekében tett
lépésekről. E jelentéstétel keretében a vállalatoknak ismertetniük kell az ellátási
láncukon belüli finomítók azonosítása érdekében tett lépéseket; ismertetniük kell a kellő
gondosságra vonatkozó gyakorlataik értékelését; ki kell fejteniük az ellátási láncban
felmerülő kockázatok értékeléséhez alkalmazott módszertanukat; nyilvánosságra kell
hozniuk az azonosított tényleges vagy potenciális kockázatokat.
3. Kockázatkezelés: Jelentést kell tenniük a 3. lépés végrehajtása érdekében tett
lépésekről.
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E jelentéstétel keretében ismertetniük kell a kockázatkezelés érdekében

tett lépéseket, többek között a kockázatkezelési terv keretében végrehajtandó
kockázatkezelési stratégia összefoglalását és a kapacitásépítési képzést, ha volt ilyen,
valamint az érintett felek részvételét. nyilvánosságra kell hozniuk a kockázatkezelés
végrehajtásának

nyomon

követése

és

figyelemmel

kísérése

érdekében

tett

erőfeszítéseiket, valamint a jelentős és mérhető javulás értékelése érdekében 6 hónap
elteltével végzett utókövetés minden esetét és eredményét.

116 A downstream vállalatok kellő gondosságra vonatkozó gyakorlatairól készült
auditjelentéseket vagy -összefoglalókat kell közzétenniük, ha voltak ilyenek, vagy ha
ezeket az alkalmazandó jogszabályok előírják.
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FÜGGELÉK

A kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató
bányászok gazdasági és fejlesztési lehetőségeinek
megteremtésére javasolt intézkedések
A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekben a kisüzemi és kis
volumenű bányászatot folytató bányászok különösen ki vannak szolgáltatva az arany
kitermelésével,

szállításával,

kereskedelmével,

kezelésével

vagy

kivitelével

összefüggőkáros határoknak és súlyos visszaéléseknek. A kisüzemi és kis volumenű
bányászatot folytató bányászok kiszolgáltatottsága növekszik, ha a kisüzemi és kis
volumenű bányászat olyan támogató szabályozási környezet nélkül működik, amely
felelősségteljes,

konfliktusérzékeny

aranytermelést

és

jogszerű

kereskedelmet

eredményezne.
E függelék célja, hogy minimálisra csökkentse a kisüzemi és kis volumenű bányászati
ágazat – különösen a zsarolás áldozatai – marginalizálódásának kockázatát, ugyanakkor
konfliktusmentes aranyellátási láncokat mozdítson elő, ezáltal gazdasági és fejlesztési
lehetőségeket teremtsen a kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató bányászok
számára. Ez a függelék a bányáktól a piacokig biztonságos, átlátható és ellenőrizhető
aranyellátási láncok kialakítását célzó intézkedéseket javasol, és lehetővé teszi, hogy a
jogszerű kisüzemi és kis volumenű bányászat tekintetében alkalmazott kellő gondosság –
többek között hivatalossá tételi és legalizálási erőfeszítések révén – elérje ezeket a
célkitűzéseket.
A kormányok, a nemzetközi szervezetek, a donorok, az ellátási láncon belüli
vállalatok és a civil társadalmi szervezetek mérlegelhetik azt a lehetőséget, hogy
felkutassák az itt javasolt lehetőségek vagy – a nemzeti jogszabályok és szakpolitikák
alapján általuk megfelelőnek ítélt – más kiegészítő megközelítések együttműködésen
alapuló kiaknázásának módszereit.
1. A bányaterületek értékelése a kellő gondosságra vonatkozó OECD-útmutatásban foglalt
normáknak megfelelően:

61

a) A civil társadalom, az ágazat, a helyi önkormányzatok és a központi kormányzat
fókuszpontjaiból álló, számos érdekelt felet bevonó helyi bizottságokat kell létrehozni,
részt kell venni e bizottságokban és támogatni kell azokat a bányaterület értékelési
folyamatának felügyelet érdekében:
i)

62

egyértelmű paramétereket kell kidolgozni a bányaterületeknek, a szállítási

útvonalaknak és az aranykereskedelmi helyszíneknek a kellő gondosságra
vonatkozó OECD-útmutatás II. mellékletében foglalt normákkal összhangban

AZ OECD ÚTMUTATÁSA A KONFLIKTUSOK ÁLTAL ÉRINTETT ÉS NAGY KOCKÁZATOT JELENTŐ TÉRSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ ÁSVÁNYOK
FELELŐSSÉGTELJES ELLÁTÁSI LÁNCA TEKINTETÉBEN KÖVETENDŐ KELLŐ GONDOSSÁGRÓL © OECD 2013

119

AZ ARANYRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉS

történő értékeléséhez, és ezeket a paramétereket nyilvánosságra kell hozni;

63

ii) a számos érdekelt felet bevonó bizottságokból kialakított munkacsoportokat kell
létrehozni a bányaterületek e paraméterek alapján történő értékeléséhez, és az
eredményeket közzé kell tenni;
iii)a számos érdekelt felet bevonó bizottságokból kialakított fókuszpontoknak a
helyszíni

hálózataikon

keresztül

naprakész

információkat

kell

kérniük

a

bányaterületeken, a szállítási útvonalakon és az aranykereskedelmi helyszíneken
érvényesülő feltételekről. Az információkat központi logisztikai koordinációs
központban kell tárolni. Az információkat az értékelő munkacsoportok, a
kormányzati hivatalok és a térségekből beszerzést folytató upstream vállalatok
rendelkezésére kell bocsátani.
b) A bányaterületeken megvalósítandó biztonsági lehetőségek mérlegelése során:
i) terjeszteni kell ezt az útmutatást, és a biztonsági erőket tájékoztatni kell az
aranykitermelésben, -kereskedelemben, -kezelésben és -kivitelben való jogellenes
részvételért kirótt büntetőjogi szankciókról és más szankciókról; valamint
ii) a kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató közösségek, a helyi önkormányzat
és

az

állami

vagy

magánszektorbeli

biztonsági

erők

közötti

biztonsági

megállapodások hivatalossá tételének támogatása – adott esetben – civil
társadalmi és nemzetközi szervezetekkel együttműködésben annak biztosítása
érdekében, hogy minden kifizetés önkéntesen történjen és arányos legyen a
nyújtott szolgáltatáshoz képest, és hogy a kapcsolatra vonatkozó szabályok a
biztonságra és az emberi jogokra vonatkozó önkéntes elveknek, az ENSZ
bűnüldöző szervekre vonatkozó magatartási kódexének, valamint az erőszak és a
lőfegyverek bűnüldöző szervek általi használatáról szóló ENSZ-alapelveknek
megfelelően egyértelművé váljanak.
64

2. A műveletek hivatalossá tétele, többek között:
a) a hivatalossá tétel ösztönzését és lehetővé tételét célzó, legjobb stratégiák
meghatározása érdekében azoknak az okoknak a megismerésével, hogy meglévő
kisüzemi termelési és kereskedelmi rendszerek miért nem hivatalosak;
b) a kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató bányászok hivatalossá tételét célzó
technikai segítségnyújtással;

117 118 119 120

117 A Nagy-tavak régióban ezt a Nagy-tavak Régió Nemzetközi Értekezletének (ICGLR)
regionális tanúsítási mechanizmusát végrehajtó nemzeti tanúsítási programok
keretében kell elvégezni. Lásd még: Vision for Responsible Artisanal and Small-Scale
Mining in Alliance for Responsible Mining (A felelősségteljes bányászatot célzó
szövetség keretében folytatott felelősségteljes kisüzemi és kis volumenű bányászatra
vonatkozó jövőkép) (Echavarria, C. és társai szerk.), (2008) The Golden Vein - A guide
to responsible artisanal and small-scale mining (Az arany szelleme – A felelősségteljes
kisüzemi és kis volumenű bányászatra vonatkozó útmutató). A felelősségteljes
bányászattal foglalkozó szövetség felelősségteljes kisüzemi és kis volumenű
bányászattal foglalkozó sorozata, 1. szám. Medellin.
118 Lásd az ICGLR regionális tanúsítási kézikönyvét (2011).
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c) a kisüzemi és a kis volumenű bányászati tevékenység sokféle típusának és
méretének elismerésével;
d) a hivatalossá tételi folyamatban történő segítségnyújtás érdekében a támogatási
források feltételeinek és finanszírozásának létrehozását célzó együttműködési
kezdeményezések létrehozásával és azokban való részvétellel.
3. A műveletek legalizálása.

66

65

Segítséget kell nyújtani a kisüzemi és kis volumenű

bányászatot folytató bányászoknak ahhoz, hogy jogszerű folyamatok keretében jogokat
és más kapcsolódó engedélyeket szerezzenek. A kisüzemi és kis volumenű bányászatot
folytató bányászok műveleteinek legalizálását célzó, egyéb szabályozási intézkedéseket
kell mérlegelni. Amennyiben a bányászati koncessziókkal kapcsolatban jogellenes
bányászatra vonatkozó kihívások merülnek fel, minden érintett félnek érdemes
konstruktív párbeszédet elősegítenie a jogosultak és a kisüzemi és kis volumentű
bányászatot folytató termelők között, ha a felek jóhiszeműen járnak el. A jogosultsággal
kapcsolatos vitás kérdések esetén – a kormánnyal és más érdekelt felekkel
együttműködésben – közvetített megoldásokra kell törekedni.
4. A kereskedelmi csomópontok értékelése és a szállítási útvonalak rendszeres
feltérképezése:
a) A számos érdekelt felet bevonó bizottságokból kialakított munkacsoportokat (lásd
fent)

kell

létrehozni

aranykereskedelmi

és

ilyen

helyszínek

és

munkacsoportokban
a szállítási

kell

részt

venni

az

útvonalak fent meghatározott

paraméterek alapján történő, évenkénti értékelése érdekében.
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119 Lásd az ICGLR regionális tanúsítási kézikönyvének (2011) 3. és 4. függelékét.
120 Lásd: Felix Hruschka és Cristina Echavarría, Rock-Solid Chances for Responsible
Artisanal Mining (A felelősségteljes kisüzemi bányászat sziklaszilárd esélyei) (2011),
amely elérhető a következő címen: http://www.communitymining.org/index.php/ en/armpublications. A Nagy-tavak régióban lásd az ICGLR természeti erőforrások jogellenes
kiaknázása elleni regionális kezdeményezésének negyedik eszközét: „A kisüzemi
bányászati ágazat hivatalossá tétele”.
121 Lásd a Felelősségteljes Ékszerek Tanácsa által kidolgozott, szabványokról szóló
útmutatás kisüzemi és kis volumenű bányászatra vonatkozó 2.14 számú gyakorlati
szabályzatát, amely a következő hasonló lehetőségeket sorolja fel a nagy volumenű
bányászatra és a kisüzemi és kis volumenű bányászatra vonatkozó kezdeményezések
esetén: „Finanszírozás biztosítása (hitelnyújtás) műszaki és egyéb fejlesztésekre; a
bányászok támogatása és képzése különféle témakörökkel kapcsolatban (például
foglalkozás-egészségügy, regenerálás, bányászati és feldolgozási módszerek,
hozzáadott értéket képviselő folyamatok, szervezetirányítás és pénzügyi irányítás,
robbanóanyag-kezelés); a bányászok segítése az ásványkészletek meghatározásában
(a finanszírozáshoz jutáshoz nyújtott támogatással ötvözve); katasztrófaelhárítási
szolgáltatások nyújtása; feldolgozási szolgáltatások nyújtása a bányászok számára
vagy kapacitásépítési szolgáltatások nyújtása annak érdekében, hogy maguk
vezessenek be jobb technológiát alkalmazó, hatékony feldolgozó létesítményeket.
további támogatás megszerzése érdekében kapcsolattartás kormányhivatalokkal, nem
kormányzati szervezetekkel, szakszervezetekkel és nemzetközi ügynökségekkel; a
marketingre és a forgalmazásra vonatkozó útmutatás, többek között a tisztességes
kereskedelemre vonatkozó megállapodások biztosítása; az alternatív megélhetési
lehetőségeinek, a gazdasági fejlődés és más fejlesztések proaktív támogatása a
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b) A források esetleges szennyeződésének elkerülése érdekében a fontosabb
aranykereskedelmi

helyszíneken

biztonságos

lerakóhelyeket

kell

építeni

és

fenntartani. Az aranykereskedelmi helyszíneken és a szállítási útvonalak mentén
megvalósítandó megfelelő biztonsági lehetőségek mérlegelésekor:
i) terjeszteni kell ezt az útmutatást, és a biztonsági erőket tájékoztatni kell az
aranykitermelésben, -kereskedelemben, -kezelésben és -kivitelben való jogellenes
részvételért kirótt büntetőjogi szankciókról és más szankciókról; valamint
ii) a kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató közösségek, a helyi önkormányzat
és

az

állami

vagy

magánszektorbeli

biztonsági

erők

közötti

biztonsági

megállapodások hivatalossá tételének támogatása – adott esetben – civil
társadalmi és nemzetközi szervezetekkel együttműködésben annak biztosítása
érdekében, hogy minden kifizetés önkéntesen történjen és arányos legyen a
nyújtott szolgáltatáshoz képest, és hogy a kapcsolatra vonatkozó szabályok a
biztonságra és az emberi jogokra vonatkozó önkéntes elveknek, az ENSZ
bűnüldöző szervekre vonatkozó magatartási kódexének, valamint az erőszak és a
lőfegyverek bűnüldöző szervek általi használatáról szóló ENSZ-alapelveknek
megfelelően egyértelművé váljanak.
5. Nyomkövethetőségi és/vagy felügyeletilánc-rendszerek létrehozása, amelyek biztosítják
a szállítmányok biztonságát és lehetővé teszik az értékelt bányaterületekről származó
összes aranyra vonatkozó adatgyűjtést. Ajánlott, hogy közvetlenül a bányaterületek
értékelése után megbízható felügyeletilánc- vagy nyomkövethetőségi rendszerek
kerüljenek bevezetésre. A felügyeletilánc- és/vagy nyomkövethetőségi rendszereknek
fokozatosan kell információkat gyűjteniük az értékelt bányaterületekről kiinduló összes
aranyszállítmányról, és az információkat naprakészen kell tartaniuk.
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6. Pénzügyi támogatás nyújtása i) a számos érdekelt felet bevonó bizottságok részére a
bányaterületek,

a

szállítási

útvonalak

és

az

aranykereskedelmi

helyszínek

értékeléséhez; valamint ii) a felügyeletilánc- és/vagy nyomkövethetőségi rendszerekhez.

kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató közösségekben; a szélesebb közösség
támogatása a lehető legtöbb áru és szolgáltatás helyi beszerzésével; a gyermekmunka
felszámolása a közösségben való szerepvállalás feltételeként; a nők kisüzemi és kis
volumenű bányászatot folytató közösségeken belüli körülményeinek javítása a nemi
tudatosságra és az emancipációra irányuló programokkal.”
122 A felelősségteljes kisüzemi és kis volumenű bányászatnak eleget kell tennie a nemzeti
jogi kereteknek. Az alkalmazandó jogi keret végrehajtásának elmaradása esetén, illetve
ilyen keret hiányában figyelembe kell venni a kisüzemi és kis volumenű bányászatot
folytató bányászok és vállalkozások arra irányuló jóhiszemű erőfeszítéseit, hogy az
alkalmazandó jogi keret szerint működjenek (amennyiben létezik ilyen), továbbá
figyelembe kell venni azt, hogy igénybe veszik-e a hivatalossá tételük elérhetővé váló
lehetőségeit (szem előtt tartva, hogy az esetek többségében a kisüzemi és kis
volumenű bányászatot folytató bányászoknak igen korlátozott a kapacitásuk, a műszaki
képességük, vagy nincs kapacitásuk, műszaki képességük, illetve nincs elegendő
pénzügyi forrásuk ehhez).
123 A konkrét ásványokra vonatkozó felügyeletilánc- és/vagy nyomkövethetőségi
rendszerekbe betáplálandó információkra vonatkozó részletes listáért lásd az aranyra
vonatkozó kiegészítést 2. lépésének C. szakaszát.
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Pénzügyi támogatás különféle formában nyújtható, többek között kezdeményezésekhez
nyújtott közvetlen támogatás, vagy a felügyeletilánc- és/vagy nyomkövethetőségi
rendszerrel rendelkező, értékelt bányaterületekről és szállítási útvonalakról származó
aranyért fizetett jogdíjak és felárak formájában.
7. Az értékelt bányaterületekről beszállított, kisüzemi és kis volumenű bányászatból
származó arany közvetlen és versenyfeltételek melletti forgalmazását célzó programok
népszerűsítése és részvétel ilyen programokban. Az értékelt bányaterületeken működő,
kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató termelők, a kohók/finomítók közötti
kapcsolatteremtés elősegítése és közöttük partnerségek kiépítése, az értékelt
bányaterületekről származó, biztonságos és ellenőrizhető szállítási útvonalakon áthaladó
arany közvetlen forgalmazása.
8. Az e kiegészítés 1. lépésének E. pontjával összhangban lévő panaszkezelési
mechanizmus létrehozásának támogatása, valamint lépések tétele annak érdekében,
hogy a kisüzemi és kis volumenű bányászatot folytató termelők igénybe vehessék ezt a
mechanizmust, és így figyelmeztethessék a vállalatokat és a kormányzati hatóságokat a
konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó arany
kitermelésének,

kereskedelmének,

kezelésének

és

kivitelének

körülményeivel

kapcsolatos aggodalmaikra.
9. Az exportőr és az importőr országok vámhatóságai közötti együttműködés előmozdítása.
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