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PRATARMĖ

Pratarmė
EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų iškasenų iš
konfliktinių ir didelės rizikos zonų tiekimo grandinių (toliau – rekomendacijos) yra pirmasis
vyriausybių remiamos daugiašalės bendradarbiavimo iniciatyvos, pradėtos dėl naudingųjų
iškasenų iš konfliktinių zonų tiekimo grandinių atsakingo valdymo, pavyzdys. Jų tikslas yra
padėti įmonėms gerbti žmogaus teises ir stengtis neprisidėti prie konfliktų perkant
naudingąsias iškasenas. Šiomis rekomendacijomis taip pat siekiama kurti skaidrias
naudingųjų iškasenų tiekimo grandines ir skatinti tvarų įmonių dalyvavimą naudingųjų
iškasenų sektoriaus veikloje, kad valstybės galėtų gauti naudos iš savo naudingųjų
iškasenų išteklių, o naudingųjų iškasenų gavyba ir prekyba jomis negalėtų tapti konfliktų,
žmogaus teisių pažeidimų ir nesaugumo priežastimi. Šiose EBPO rekomendacijose kartu
su jų priedėliais dėl alavo, tantalo, volframo ir aukso įmonėms pateiktos visos reikiamos
nuostatos, kad jos atsakingai pirktų naudingąsias iškasenas, o prekiaujant tomis
naudingosiomis iškasenomis būtų remiama taika ir vystymasis, o ne konfliktai.
Šios rekomendacijos parengtos per daugiašalį procesą, kuriame visapusiškai
dalyvavo EBPO ir vienuolika Didžiųjų ežerų regiono tarptautinės konferencijos šalių
(Angola, Burundis, Centrinės Afrikos Respublika, Kenija, Kongo Demokratinė Respublika,
Kongo Respublika, Ruanda, Sudanas, Tanzanija, Uganda ir Zambija), pramonė ir pilietinė
visuomenė, taip pat Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais
grupė. Dėl šių rekomendacijų ir dviejų jų priedėlių rengimo įvyko penkios konsultacijos su
daugeliu suinteresuotųjų subjektų, keturios iš jų – Paryžiuje 2009 m. gruodžio mėn. ir
2010 m. balandžio mėn., taip pat 2011 m. gegužės ir lapkričio mėn., o 2010 m.
rugsėjo mėn. Nairobyje įvyko Didžiųjų ežerų regiono tarptautinės konferencijos (ICGLR) ir
EBPO bendros konsultacijos, kuriose taip pat dalyvavo Brazilijos, Malaizijos ir Pietų Afrikos
atstovai. To rezultatas – šios rekomendacijos, kurios yra skirtos praktinei veiklai, jose
akcentuojami bendradarbiavimu grindžiami konstruktyvūs sudėtingų problemų sprendimo
būdai.
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1952 (2010) [S/RES/1952(2010)]
pritarta, kad būtų priimtos išsamaus patikrinimo rekomendacijos, pateiktos Jungtinių Tautų
ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupės galutinėje ataskaitoje ir
suderintos su EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijomis.
Šias rekomendacijas patvirtino EBPO Investicijų komitetas ir EBPO Paramos
vystymuisi komitetas, o 2010 m. gruodžio 15 d. priimtoje Lusakos deklaracijoje joms pritarė
vienuolika Didžiųjų ežerų regiono tarptautinės konferencijos (ICGLR) šalių narių. EBPO
rekomendacija dėl išsamaus patikrinimo rekomendacijų buvo 2011 m. gegužės 25 d.
patvirtinta EBPO Tarybos ministrų lygiu ir vėliau iš dalies pakeista 2012 m. liepos 17 d. į ją
įtraukus nuorodą į Priedėlį dėl aukso. Nors ši rekomendacija nėra teisiškai privaloma, ji
atitinka bendrąją EBPO šalių narių ir ne narių, kurios laikosi šios rekomendacijos, poziciją
ir politinį įsipareigojimą.
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Tarybos rekomendacija dėl išsamaus
patikrinimo rekomendacijų dėl atsakingo
naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės
rizikos zonų tiekimo grandinių1
Su 2012 m. liepos 17 d. pakeitimais
TARYBA,
atsižvelgdama į 1960 m. gruodžio 14 d. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos konvencijos 5 straipsnio b punktą;
atsižvelgdama į Rekomendacijas daugiašalėms įmonėms, kurios įtrauktos į
Deklaraciją dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių;
primindama,

kad

vyriausybių,

rekomenduojančių

laikytis

Rekomendacijų

daugiašalėms įmonėms, ir vystymosi srities bendruomenės bendras tikslas yra skatinti
laikytis atsakingo verslo elgesio principų ir standartų;
pažymėdama, kad atsakingas naudingųjų iškasenų pirkimas apima vystymosi ir
verslo aspektus;
atsižvelgdama į 2006 m. patvirtintus Investicijų politikos principus, kuriais siekiama
sutelkti privačias investicijas, kad jomis būtų remiamas tolygus ekonomikos augimas ir
darnus vystymasis;
primindama apie Paramos vystymuisi komiteto darbą, susijusį su tarptautiniais
veiksmais nestabiliose valstybėse, siekiant nepadaryti žalos, kai imamasi veiksmų
nestabilioje ir konfliktų paveiktoje aplinkoje, įskaitant

1

2007 m. balandžio 3–4 d. šio

komiteto aukšto lygio posėdyje patvirtintus Tinkamų tarptautinių veiksmų nestabiliose
valstybėse ir pažeidžiamumo situacijose principus;
primindama apie tarptautinės bendruomenės pastangas bendradarbiauti kovojant su
korupcija, be kita ko, pagal EBPO konvenciją dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų
papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose ir Jungtinių Tautų konvenciją prieš
1 Tuo metu, kai patvirtinta ši rekomendacija, Brazilija padarė tokį pareiškimą: „Laikydamasi
šios rekomendacijos, Brazilija supranta, kad išsamaus patikrinimo rekomendacijos yra
parengtos remiantis Afrikos Didžiųjų ežerų regione įgyta patirtimi. Brazilijos nuomone,
įmonės, spręsdamos, ar kitas veiklos zonas galima laikyti konfliktinėmis arba didelės
rizikos zonomis, turėtų deramai atsižvelgti į atitinkamus Jungtinių Tautų sprendimus,
įskaitant JT Saugumo Tarybos rezoliucijas.“
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korupciją;
pripažindama, kad vyriausybės, tarptautinės organizacijos ir įmonės, remdamosi savo
atitinkamų sričių kompetencija ir vaidmenimis, gali padėti užtikrinti, kad prekyba gamtos
ištekliais ir investicijos į juos būtų naudingos plačiajai visuomenei;
atsižvelgdama į tarptautinės bendruomenės, ypač Didžiųjų ežerų regiono tarptautinės
konferencijos, pastangas kovoti su neteisėtu gamtos išteklių eksploatavimu konfliktinėse ir
didelės rizikos zonose;
pripažindama,
eksploatuojamos

kad

gamtos

konfliktinėse
naudingosios

ir

didelės
iškasenos

rizikos
ir

kad

zonose
įmonės,

yra

intensyviai

kurios

perka

naudingąsias iškasenas iš tų zonų arba pačios tiesiogiai vykdo veiklą tose zonose, gali
labiau rizikuoti prisidėti prie konfliktų;
pažymėdama, kad atsakingo naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos
zonų tiekimo grandinių išsamus patikrinimas yra nuolatinis, iniciatyvus ir reagavimu
grindžiamas procesas, kurį atlikdamos įmonės gali užtikrinti, kad jos gerbia žmogaus teises
ir neprisideda prie konfliktų;
atsižvelgdama į EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas dėl atsakingo
naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų tiekimo grandinių (toliau –
rekomendacijos),

kurios

parengtos

bendradarbiaujant

su

Didžiųjų

ežerų

regiono

tarptautinės konferencijos dalyviais ir patvirtintos Investicijų komiteto ir Paramos vystymuisi
komiteto;
atsižvelgdama į Priedėlį dėl alavo, tantalo ir volframo ir Priedėlį dėl aukso, kurie yra
neatskiriama šių rekomendacijų dalis, ir pažymėdama, kad šios rekomendacijos ateityje
galės būti papildytos priedėliais dėl kitų naudingųjų iškasenų;
pažymėdama, kad šiose rekomendacijose išdėstyta, kokių veiksmų turėtų imtis
įmonės, nustatydamos ir šalindamos esamą arba galimą riziką, kad išvengtų su savo
veikla ar ryšiais susijusio neigiamo poveikio arba jį sumažintų, ir kartu pripažindama, kad
šias rekomendacijas reikia taikyti lanksčiai, priklausomai nuo individualių aplinkybių ir tokių
veiksnių kaip įmonės dydis, veiklos vieta, padėtis konkrečioje valstybėje, atitinkamas
sektorius ir susijusių produktų arba paslaugų pobūdis;
pripažindama, kad nederėtų taikstytis su šios rekomendacijos II priede išvardytais
sunkiais pažeidimais, susijusiais su naudingųjų iškasenų gavyba, transportavimu arba
prekyba, ypač kai jų aukomis tampa moterys ir vaikai;
dėl pasiūlymo, kurį pateikė Investicijų komitetas išplėstinės sesijos metu (dalyvaujant
ir šalims, kurios nėra EBPO narės, tačiau yra prisijungusios prie Deklaracijos dėl
tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių) ir Paramos vystymuisi komitetas,
REKOMENDUOJA, kad šalys narės ir ne narės, kurios yra prisijungusios prie
Deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių, aktyviai skatintų šių
rekomendacijų laikytis įmones, vykdančias veiklą jų teritorijose arba iš jų teritorijų ir
perkančias naudingąsias iškasenas iš konfliktinių arba didelės rizikos zonų, taip siekiant
užtikrinti, kad tos įmonės gerbtų žmogaus teises, stengtųsi neprisidėti prie konfliktų ir
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sėkmingai prisidėtų prie darnaus, teisingo ir sėkmingo vystymosi;
REKOMENDUOJA, visų pirma, kad šalys narės ir ne narės, kurios yra prisijungusios
prie Deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių, imtųsi priemonių aktyviai
skatinti į įmonių valdymo sistemas įtraukti rizika grindžiamo naudingųjų iškasenų tiekimo
grandinės išsamaus patikrinimo 5 žingsnių modelį, deramai atsižvelgiant į pavyzdinės
tiekimo grandinės politiką, kaip išdėstyta atitinkamai I ir II prieduose, kurie yra neatskiriama
šios rekomendacijos dalis;
REKOMENDUOJA, kad šalys narės ir ne narės, kurios yra prisijungusios prie
Deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių, remiamos EBPO (be kita ko,
jai

vykdant

veiklą

kartu

su

Jungtinėmis

Tautomis

ir

tarptautinėmis

vystymosi

organizacijomis), užtikrintų, kad šios rekomendacijos būtų kuo labiau išplatintos ir jomis
aktyviai naudotųsi ir kiti suinteresuotieji subjektai, įskaitant profesines asociacijas, finansų
įstaigas ir pilietinės visuomenės organizacijas;
RAGINA kitas šalis, kurios nėra EBPO narės, deramai atsižvelgti į šią rekomendaciją
ir jos laikytis;
PAVEDA Investicijų komitetui ir Paramos vystymuisi komitetui stebėti šios
rekomendacijos įgyvendinimą, ne vėliau kaip po trejų metų po jos patvirtinimo pateikti
ataskaitą Tarybai ir tinkamai teikti ataskaitas vėliau.
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Įvadas

Konfliktinėse ir didelės rizikos zonose naudingųjų iškasenų kasyba ir prekyba jomis užsiimančios
įmonės turi galimybių iš to gauti pajamų, skatinti ekonomikos augimą ir gerovę, išsaugoti žmonių
pragyvenimo šaltinius ir remti vietos plėtrą. Tokiomis aplinkybėmis įmonės taip pat gali rizikuoti
prisidėti prie didelio neigiamo poveikio arba būti susietos su tokiu poveikiu, įskaitant sunkius
žmogaus teisių pažeidimus ir konfliktus.
Šiose rekomendacijose pateikiami principai, kaip atlikti išsamų patikrinimą, kuriuo
grindžiamas atsakingas alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir mineralinių darinių, taip pat aukso (toliau
1

– naudingosios iškasenos) pasaulinių tiekimo grandinių valdymas . Šių rekomendacijų paskirtis yra
padėti įmonėms gerbti žmogaus teises ir neprisidėti prie konfliktų savo sprendimais dėl pirkimo,
įskaitant tiekėjų pasirinkimą. Taip šiomis rekomendacijomis įmonėms bus padedama prisidėti prie
darnaus vystymosi ir atsakingai pirkti iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, o kartu bus sudaromos
palankios sąlygos konstruktyviai bendradarbiauti su tiekėjais. Šios rekomendacijos turėtų tapti
bendru pagrindu visiems tiekėjams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams naudingųjų iškasenų
tiekimo grandinėje, taip pat bet kokioms sistemoms, kurios gali būti sukurtos pramonės iniciatyva,
kad būtų aiškūs lūkesčiai dėl to, koks turi būti atsakingas tiekimo grandinių valdymas tiekiant
naudingąsias iškasenas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų.
Šios rekomendacijos parengtos pagal bendradarbiavimo iniciatyvą dalyvaujant vyriausybėms,
tarptautinėms organizacijoms, pramonei ir pilietinei visuomenei, siekiant skatinti atskaitomybę ir
2

skaidrumą naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų tiekimo grandinėje .

Konfliktinės ir didelės rizikos zonos
Konfliktinės ir didelės rizikos zonos nustatomos ten, kur vyksta ginkluoti konfliktai,
yra paplitęs smurtas arba yra kitokia rizika, kad gali būti padaryta žalos žmonėms.
Ginkluotieji konfliktai gali būti įvairių formų: pavyzdžiui, tarptautinio arba
ne tarptautinio pobūdžio konfliktai, į kuriuos gali įsitraukti dvi arba daugiau valstybių,
arba išsivadavimo karai, sukilimai, pilietiniai karai ir kt. Didelės rizikos zonos gali būti
politinio nestabilumo ar vykdomų represijų zonos, kuriose yra silpna institucinė
sistema, visuotinis nesaugumas, suardyta civilinė infrastruktūra ir paplitęs smurtas.
Tokioms zonoms dažnai būdingi labai paplitę žmogaus teisių ir nacionalinės arba
2 Šios rekomendacijos netaikomos metalams, kurie pagrįstai laikomi perdirbtais. Perdirbti metalai –
tai regeneruoti galutinių vartotojų produktai ar po vartojimo perdirbti produktai arba gaminant
produktą iš laužo perdirbti metalai. Perdirbti metalai yra ir perteklinės, pasenusios, turinčios
trūkumų ir metalo laužo medžiagos, kurių sudėtyje yra rafinuotų arba apdorotų metalų, tinkamų
perdirbti gaminant alavą, tantalą, volframą ir (arba) auksą. Iš dalies apdorotos, neapdorotos ar
kaip šalutinis produktas iš kitos rūdos gautos naudingosios iškasenos nėra perdirbti metalai.
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tarptautinės teisės pažeidimai.

Kas yra naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės
išsamus patikrinimas ir kodėl jis reikalingas?
Išsamus patikrinimas yra nuolatinis, iniciatyvus ir reagavimu grindžiamas procesas,
kurį atlikdamos įmonės gali užtikrinti, kad jos gerbia žmogaus teises ir neprisideda prie
3

konfliktų . Atliekant išsamų patikrinimą įmonėms taip pat yra lengviau įsitikinti, kad jos
laikosi tarptautinės teisės ir nacionalinių įstatymų, be kita ko, dėl kovos su neteisėta
prekyba naudingosiomis iškasenomis ir Jungtinių Tautų sankcijų. Rizika grindžiamas
išsamus patikrinimas – tai veiksmai, kuriuos turėtų atlikti įmonės, nustatydamos ir
šalindamos esamą arba galimą riziką, kad išvengtų neigiamo poveikio, susijusio su savo
veikla ar sprendimais dėl naudingųjų iškasenų pirkimo, arba jį sumažintų.
Šiose rekomendacijose „rizika“ apibrėžiama kaip susijusi su galimai neigiamu įmonės
veiksmų poveikiu, kuris patiriamas dėl pačios įmonės veiklos arba jos ryšių su trečiosiomis
šalimis, įskaitant tiekėjus ir kitus tiekimo grandinėje dalyvaujančius subjektus. Neigiamas
poveikis gali apimti žmonėms daromą žalą (t. y. išorinis poveikis) arba žalą įmonės
reputacijai ar teisinę atsakomybę (t. y. vidinis poveikis), arba abiejų rūšių žalą. Toks vidinis
ir išorinis poveikis dažnai yra tarpusavyje susijęs: kartu su išorine žala padaroma žalos
įmonės reputacijai arba tenka prisiimti teisinę atsakomybę.
Įmonė vertina riziką nustatydama savo veiklos ir ryšių faktines aplinkybes ir
įvertindama tuos faktus pagal atitinkamus standartus, pateiktus pagal nacionalinę ir
tarptautinę teisę, tarptautinių organizacijų rekomendacijas dėl atsakingo verslo elgesio,
valdžios remiamas priemones, savanoriškas privačiojo sektoriaus iniciatyvas ir pačios
įmonės vidaus politiką bei sistemas. Pagal tokį požiūrį taip pat yra lengviau nustatyti
tinkamą išsamaus patikrinimo proceso mastą, atsižvelgiant į įmonės veiklos dydį ar ryšius
tiekimo grandinėje.
Įmonės gali patirti riziką savo naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėse dėl naudingųjų
iškasenų gavybos, prekybos arba tvarkymo aplinkybių – su šia veikla iš esmės, dėl jos
pobūdžio, siejama didesnė rizika, kad bus padarytas didelis neigiamas poveikis, toks kaip
konflikto finansavimas arba konflikto kurstymas, palankių sąlygų jam sudarymas ar su juo
susijusios padėties sunkinimas. Nepaisant to, kad gamybos procesas yra išskaidytas

3 EBPO (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises (EBPO rekomendacijos
daugiašalėms įmonėms), EBPO, Paryžius; EBPO (2006), OECD Risk Awareness Tool
for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones (EBPO perspėjimo apie riziką
priemonė, skirta daugiašalėms įmonėms silpno valdymo zonose), EBPO, Paryžius;
Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations
“Protect, Respect and Remedy” Framework („Verslo ir žmogaus teisių pagrindiniai
principai: Jungtinių Tautų programos „Ginti, gerbti ir taisyti“ įgyvendinimas“ – JT
generalinio sekretoriaus specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių, tarptautinių korporacijų ir
kitų verslo įmonių klausimu Johno Ruggie’o ataskaita, A/HRC/17/31, 2011 m. kovo
21 d.).
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tiekimo grandinėje, ir nepriklausomai nuo savo padėties ar įtakos tiekėjams, įmonės nėra
apsaugotos nuo rizikos, kad gali prisidėti prie neigiamo poveikio, patiriamo įvairiose
naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės dalyse, ar būti su tuo poveikiu siejamos. Dėl to
įmonės turėtų imtis pagrįstų veiksmų ir sąžiningai stengtis atlikti išsamų patikrinimą, kad
būtų nustatyta rizika ir jos būtų išvengta arba būtų sumažinta bet kokia rizika padaryti
neigiamą poveikį, kuri yra susijusi su naudingųjų iškasenų gavybos sąlygomis ir tiekėjų
ryšiais vykdant veiklą konfliktinėse arba didelės rizikos zonose.

Naudingųjų iškasenų tiekimo grandinė
Naudingųjų iškasenų (mineralinių žaliavų) tiekimo vartotojų rinkai procese
dalyvauja daug subjektų; paprastai tai apima jų gavybą, transportavimą, tvarkymą,
prekybą, apdorojimą, lydymą, rafinavimą ir legiravimą, galutinio produkto
pagaminimą ir pardavimą. Sąvoka „tiekimo grandinė“ reiškia sistemą, į kurią įeina
visa ši veikla, organizacijos, subjektai, technologijos, informacija, ištekliai ir
paslaugos, susiję su naudingosios iškasenos gabenimu iš jos gavybos vietos
tolesnėje jos tiekimo grandinėje, iki ji patenka į galutiniams vartotojams skirto
galutinio produkto sudėtį.

Išsamų patikrinimą praktikoje sudaro veiksmai, kurių įmonės
turėtų imtis:
•

nustatydamos su naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų gavyba,
transportavimu, tvarkymu, prekyba, apdorojimu, lydymu, rafinavimu ir legiravimu ir
produktų, kurių sudėtyje yra tų iškasenų, gamyba arba pardavimu susijusias faktines
aplinkybes;

•

nustatydamos ir vertindamos bet kokią esamą arba galimą riziką, tuo tikslu įvertindamos
faktines aplinkybes pagal standartus, kurie nustatyti pagal įmonės tiekimo grandinės
politiką (žr. pavyzdinės tiekimo grandinės politiką II priede);

•

neleisdamos atsirasti nustatytai rizikai arba ją mažindamos, tuo tikslu patvirtindamos ir
įgyvendindamos rizikos valdymo planą. Taip gali būti priimtas sprendimas tęsti prekybą
visu tuo laikotarpiu, kai stengiamasi sumažinti riziką, arba laikinai sustabdyti prekybą, kol
vykdomas rizikos mažinimas, arba nutraukti ryšius su tiekėju, jeigu bandymai sumažinti
riziką yra nesėkmingi arba jeigu įmonė mano, kad jos sumažinti neįmanoma arba ta
rizika yra nepriimtina.

Kas turėtų atlikti išsamų patikrinimą?
Šios rekomendacijos skirtos visoms naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje
dalyvaujančioms įmonėms, kurios tiekia arba naudoja iš konfliktinių ar didelės rizikos zonų
gaunamą alavą, tantalą, volframą ir jų rūdas arba mineralinius darinius, taip pat auksą. Nors
atliekamą išsamų patikrinimą reikėtų derinti prie konkrečios įmonės veiklos ir ryšių,
kaip antai jos padėties tiekimo grandinėje, visos įmonės turėtų atlikti išsamų patikrinimą
siekdamos užtikrinti, kad jos neprisideda prie žmogaus teisių pažeidimų ar konfliktų.
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Šiose rekomendacijose pripažįstama, kad atliekant išsamų patikrinimą konfliktinėse ir
didelės rizikos zonose kyla praktinių sunkumų. Išsamaus patikrinimo procedūrą reikia taikyti
lanksčiai. Tinkamas išsamaus patikrinimo pobūdis ir mastas priklausys nuo individualių
aplinkybių, tam gali turėti įtakos tokie veiksniai kaip įmonės dydis, veiklos vieta, padėtis
konkrečioje valstybėje, atitinkamas sektorius ir susijusių produktų ar paslaugų pobūdis.
Šiuos sunkumus galima įveikti įvairiais, be kita ko, šiais būdais:
• visos pramonės bendradarbiavimu, stiprinant gebėjimus atlikti išsamų patikrinimą;
• išlaidų pasidalijimu pramonėje atliekant konkrečias išsamaus patikrinimo užduotis;
4

• dalyvavimu atsakingo tiekimo grandinės valdymo iniciatyvose ;
• pramonės dalyvių, turinčių tuos pačius tiekėjus, tarpusavio koordinavimu;
• pradinės grandies ir galutinės grandies įmonių bendradarbiavimu;
• partnerystės ryšių su tarptautinėmis ir pilietinės visuomenės organizacijomis stiprinimu;
• pavyzdinės tiekimo grandinės politikos (II priedas) ir konkrečių šios rekomendacijose
pateiktų išsamaus patikrinimo rekomendacijų įtraukimu į esamą politiką ir valdymo
sistemas, įmonėje įprastą išsamaus patikrinimo praktiką (tokią kaip pirkimo praktika,
sąžiningumo ir kliento – „pažink savo klientą“ – išsamaus patikrinimo priemonės) ir
tvarumo, įmonės socialinės atsakomybės arba kitas metines ataskaitas.
Šiose rekomendacijose pateikti ne tik įmonėms skirti principai ir procesai, bet ir
rekomenduojami išsamaus patikrinimo procesai bei procedūros, kurių reikėtų laikytis
imantis bendrų visos pramonės tiekimo grandinių iniciatyvų, siekiant pereiti prie atsakingo
pirkimo praktikos, pagal kurią būtų atsižvelgiama į konfliktus; jomis galima remtis ir papildyti
kuriamas ir įgyvendinamas visapusiškas sertifikavimo sistemas, tokias kaip Didžiųjų ežerų
5

regiono tarptautinėje konferencijoje sukurta sertifikavimo sistema ir priemonės .

Rekomendacijų struktūra
Šiose rekomendacijose pateikiama: 1) bendra atsakingo naudingųjų iškasenų iš
konfliktinių ir didelės rizikos zonų tiekimo grandinių išsamaus patikrinimo sistema
(žr. I priedą); 2) pavyzdinės naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės politika, pagal kurią
pateikiami bendrieji principai (žr. II priedą); 3) siūlomos rizikos mažinimo priemonės ir
pažangos vertinimo rodikliai, kuriuos galėtų taikyti pradinės grandies įmonės, galbūt
padedamos galutinės grandies įmonių (žr. III priedą); 4) du priedėliai: dėl alavo, tantalo ir
volframo ir dėl aukso, parengti atsižvelgiant į problemas, susijusias su šių naudingųjų
iškasenų tiekimo grandinės struktūra. Šiuose priedėliuose pateiktos konkrečios išsamaus

4 Pavyzdžiui, ITRI tiekimo grandinės iniciatyva (ITRI Supply Chain Initiative, iTSCi); Su
konfliktais nesusijusių lydyklų programa (Conflict-Free Smelter Program), parengta
Pilietiškos elektronikos pramonės koalicijos (EICC) ir pagal pasaulinę e. tvarumo
iniciatyvą (GeSI); Su konfliktais nesusijusio aukso standartas (Conflict-Free Gold
Standard), kurį parengė Pasaulio aukso taryba (2012 m.), ir Atsakingos juvelyrikos
tarybos (2012 m.) nustatytas valdymo grandinės sertifikavimas (Chain-of-Custody
Certification); tiekimo grandinių darbo grupė pagal Pasaulinę atsiskaitymo iniciatyvą
(Global Reporting Initiative Supply Chain Working Group, 2010 m.).
5 Žr. Didžiųjų ežerų regiono tarptautinės konferencijos (ICGLR) regioninę iniciatyvą prieš
neteisėtą gamtos išteklių naudojimą (Regional Initiative against the Illegal Exploitation of
Natural Resources), www.icglr.org.
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patikrinimo rekomendacijos, parengtos atsižvelgiant į skirtingą įmonių padėtį ir vaidmenis jų
tiekimo grandinėse. Įmonės, naudojančios šias naudingąsias iškasenas arba iš jų išgrynintų
(rafinuotų) metalų darinius, pirmiausia turėtų atsižvelgti į kiekviename priedėlyje išvardytas
grėsmes (pažymėtas vėliavėlėmis) ir nustatyti, ar reikėtų taikyti ten aprašytus išsamaus
patikrinimo procesus.

Rekomendacijų pobūdis
Šis rekomendacijų dokumentas parengtas remiantis principais ir standartais, įtrauktais
į EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms ir EBPO perspėjimo apie riziką priemonę,
skirtą daugiašalėms įmonėms silpno valdymo zonose, ir atitinka tuos principus bei
standartus. Jame pateiktos valstybių vyriausybių kartu parengtos rekomendacijos įmonėms,
vykdančioms veiklą konfliktinėse ir didelės rizikos zonose arba iš jų perkančioms
naudingąsias iškasenas; joms pateikta rekomendacijų dėl principų ir išsamaus patikrinimo
procesų, taikytinų naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų atsakingo
tiekimo grandinėse, laikantis taikytinų teisės aktų ir atitinkamų tarptautinių standartų. Šių
rekomendacijų galima laikytis savanoriškai, tai nėra teisiškai privaloma.
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I PRIEDAS

Rizika grindžiamo naudingųjų iškasenų
tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo
penkių žingsnių modelis
Nors išsamaus patikrinimo konkretūs reikalavimai ir procesai skiriasi priklausomai nuo
naudingosios iškasenos ir nuo įmonės padėties tiekimo grandinėje (tai išsamiai išdėstyta
priedėliuose dėl konkrečių naudingųjų iškasenų), įmonės turėtų persvarstyti tai, kaip jos
renkasi tiekėjus, ir pirkimo sprendimus ir įtraukti į savo valdymo sistemas šį naudingųjų
iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų atsakingo tiekimo grandinių išsamaus
patikrinimo, grindžiamo rizika, penkių žingsnių modelį:
1. Sukurti patikimas įmonės valdymo sistemas. Įmonės turėtų:
A) patvirtinti įmonės politiką dėl naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos
zonų tiekimo grandinės ir aiškiai pranešti apie šią politiką tiekėjams ir visuomenei. Į
šią politiką turėtų būti įtraukti standartai, pagal kuriuos atliekamas išsamus
patikrinimas, atitinkantys pagal pavyzdinės tiekimo grandinės politiką II priede
nustatytus standartus;
B) taip organizuoti savo vidaus valdymą, kad juo būtų padedama atlikti tiekimo
grandinės išsamų patikrinimą;
C) sukurti kontrolės ir skaidrumo sistemą, apimančią visą naudingųjų iškasenų tiekimo
grandinę. Tai apima valdymo grandinę, atsekamumo sistemą arba tiekimo grandinės
pradinės grandies dalyvių tapatybės nustatymą. Galima tai įgyvendinti dalyvaujant
pramonės inicijuotose programose;
D) stiprinti įmonės ryšius su tiekėjais. Tiekimo grandinės politika turėtų būti įtraukta į
sutartis ir (arba) susitarimus su tiekėjais. Kai įmanoma, reikėtų padėti tiekėjams
stiprinti gebėjimus, siekiant gerinti išsamaus patikrinimo rezultatus;
E) įmonės arba visos pramonės lygmeniu sukurti informavimo (skundų teikimo)
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mechanizmą kaip išankstinio perspėjimo, informuotumo apie riziką sistemą.
2. Nustatyti ir vertinti riziką tiekimo grandinėje. Įmonės turėtų:
A) nustatyti riziką savo tiekimo grandinėje taip, kaip rekomenduojama priedėliuose;
B) vertinti riziką, kad gali būti padarytas neigiamas poveikis, pagal savo tiekimo
grandinės politikos standartus, atitinkančius II priedą, ir šiame rekomendacijų
dokumente pateiktas išsamaus patikrinimo rekomendacijas.
3. Parengti ir įgyvendinti strategiją kaip atsaką į nustatytą riziką. Įmonės
turėtų:
A) pranešti paskirtiems įmonės aukštesnio rango vadovams apie tiekimo grandinės
rizikos vertinimo išvadas;
B) parengti ir patvirtinti rizikos valdymo planą. Parengti rizikos valdymo strategiją, pagal
kurią būtų: i) tęsiama prekyba visu tuo laikotarpiu, kai stengiamasi išmatuojamai
sumažinti riziką, arba ii) prekyba laikinai sustabdoma, kol vykdomas išmatuojamas
rizikos mažinimas, arba iii) nutraukiami ryšiai su tiekėju, jeigu bandymai sumažinti
riziką yra nesėkmingi arba jeigu įmonė mano, kad rizikos sumažinti neįmanoma arba
ji yra nepriimtina. Nustatydamos tinkamą strategiją įmonės turėtų peržiūrėti II priedą
(Pavyzdinės

tiekimo

grandinės

politika

siekiant

kurti

atsakingas

visuotines

naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų tiekimo grandines) ir
apsvarstyti savo galimybes daryti įtaką, o kai reikia, imtis priemonių didinant įtaką
tiekėjams, kurie gali veiksmingiausiai išvengti nustatytos rizikos arba ją sumažinti.
Jeigu įmonės, stengdamosi mažinti riziką, kartu tęsia arba laikinai sustabdo prekybą,
jos turėtų konsultuotis su tiekėjais ir suinteresuotaisiais subjektais, kuriems tai
svarbu, įskaitant, kai tinka, vietos ir centrinės valdžios institucijas, tarptautines ar
pilietinės visuomenės organizacijas ir trečiąsias šalis, kurioms tai turi įtakos, ir
susitarti dėl išmatuojamo rizikos mažinimo strategijos, įtrauktinos į rizikos valdymo
planą. Įmonės gali remtis šių Išsamaus patikrinimo rekomendacijų III priede
siūlomomis priemonėmis ir rodikliais rengdamos dėmesiu konfliktams ir didelei rizikai
grindžiamo rizikos mažinimo strategijas pagal rizikos valdymo planą ir vertindamos
daromą pažangą;
C) įgyvendinti rizikos valdymo planą, stebėti ir sekti rizikos mažinimo pastangų
rezultatus ir dėl to teikti ataskaitas paskirtiems aukštesnio rango vadovams. Galima
tai daryti bendradarbiaujant ir (arba) konsultuojantis su vietos ir centrinės valdžios
institucijomis, pradinės grandies įmonėmis, tarptautinėmis arba pilietinės visuomenės
organizacijomis ir trečiosiomis šalimis, kurios patiria poveikį, kai rizikos valdymo
planas įgyvendinamas ir stebimas konfliktinėse ir didelės rizikos zonose;
D) atlikti papildomus faktinių aplinkybių ir rizikos vertinimus, kai yra rizika, kurią reikia
mažinti, arba pasikeitus aplinkybėms.
4. Atlikti nepriklausomos trečiosios šalies auditą, kuriuo būtų patikrintas tiekimo
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grandinės išsamus patikrinimas tam tikrose nustatytose tiekimo grandinės dalyse.
Įmonių, esančių tam tikrose nustatytose tiekimo grandinės dalyse (kaip nurodyta
priedėliuose), išsamaus patikrinimo praktika turėtų būti patikrinta nepriklausomų trečiųjų
šalių auditu. Tokie auditai gali būti patvirtinami pagal nepriklausomą institucinį
mechanizmą.
5. Ataskaitose pranešti apie tiekimo grandinės išsamų patikrinimą. Įmonės turėtų
viešai pranešti apie savo tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo politiką ir praktiką ir gali
tai daryti išplėsdamos savo teikiamas tvarumo, įmonės socialinės atsakomybės arba
metines ataskaitas, į jas įtraukdamos papildomos informacijos apie naudingųjų iškasenų
tiekimo grandinės išsamų patikrinimą.
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II PRIEDAS

Pavyzdinės tiekimo grandinės politika siekiant
kurti atsakingą visuotinę naudingųjų
iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų
tiekimo grandinę1
Pripažindami su naudingųjų iškasenų gavyba, prekyba, tvarkymu ir eksportu iš
konfliktinių ir didelės rizikos zonų galimai susijusią riziką, kad gali būti padarytas didelis
neigiamas poveikis, ir pripažindami, kad mūsų pareiga yra gerbti žmogaus teises ir
neprisidėti prie konfliktų, įsipareigojame patvirtinti, plačiai paskleisti ir į susitarimus ir (arba)
sutartis su tiekėjais įtraukti šią atsakingo naudingųjų iškasenų pirkimo iš konfliktinių ir
didelės rizikos zonų politiką, kaip bendrąjį pagrindą tokiai naudingųjų iškasenų pirkimo
praktikai, pagal kurią būtų atsižvelgiama į konfliktus, ir tiekėjų informuotumui apie riziką nuo
naudingųjų iškasenų gavybos vietos iki galutinio vartotojo. Įsipareigojame nesiimti jokių
veiksmų, kuriais būtų padedama finansuoti konfliktus, ir įsipareigojame laikytis atitinkamų
Jungtinių Tautų rezoliucijų dėl sankcijų arba, kai tinka, nacionalinių įstatymų, kuriais tokios
rezoliucijos įgyvendinamos.

Dėl sunkių pažeidimų, susijusių su naudingųjų iškasenų gavyba,
transportavimu arba prekyba
1. Pirkdami naudingąsias iškasenas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų arba vykdydami
veiklą tose zonose nesitaikstysime su toliau nurodytais veiksmais, vykdomais bet kokių
asmenų, jokiais būdais nesipelnysime iš šių veiksmų, prie jų neprisidėsime, jų
neremsime ir nepalengvinsime:
i)

bet kokių formų kankinimų, žiauraus, nežmoniško ir žeminančio elgesio;

ii)

bet kokių formų priverčiamojo ar privalomojo darbo – tai toks darbas ar tarnyba, kai
asmuo priverčiamas tai daryti, grasinant bausmėmis, ir tas asmuo nėra pasisiūlęs to
6

daryti savo noru ;

6 Ši pavyzdinės tiekimo grandinės politika siekiant kurti atsakingą visuotinę naudingųjų
iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų tiekimo grandinę turėtų tapti bendru
pagrindu, kuriuo remtųsi visi subjektai visoje naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje.
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iii)

7

blogiausių formų vaikų darbo ;

iv) kitų šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų ir išnaudojimo, pavyzdžiui, paplitusio
seksualinio smurto;
v) karo nusikaltimų ar kitų sunkių tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų,
nusikaltimų žmoniškumui arba genocido.

Dėl sunkių pažeidimų rizikos valdymo
2. Nedelsdami sustabdysime arba nutrauksime bendradarbiavimą su pradinės grandies
tiekėjais, kai nustatysime pagrįstai numanomą riziką, kad jie perka iš bet kokių asmenų,
darančių 1 dalyje apibrėžtus sunkius pažeidimus, arba yra su tais asmenimis susiję.

Dėl tiesioginės ar netiesioginės paramos nevalstybinėms ginkluotoms
grupuotėms8
3. Nesitaikstysime su jokia tiesiogine ar netiesiogine parama nevalstybinėms ginkluotoms
grupuotėms, kuri būtų susijusi su naudingųjų iškasenų gavyba, transportavimu, prekyba,
tvarkymu

arba

eksportu.

„Tiesioginė

ar

netiesioginė

parama“

nevalstybinėms

ginkluotoms grupuotėms, teikiama vykdant naudingųjų iškasenų gavybą, transportavimą,
prekybą, tvarkymą arba eksportą, apima, be kita ko, naudingųjų iškasenų pirkimą iš jų,
mokėjimus joms ar kitokią logistinę paramą arba įrangos tiekimą nevalstybinėms
9

ginkluotoms grupuotėms arba jų sąjungininkams, kurie :
i)

neteisėtai kontroliuoja kasyklų teritorijas arba kitaip kontroliuoja transportavimo
kelius, naudingųjų iškasenų prekybos vietas ir tiekimo grandinės pradinės grandies
10

dalyvius , ir (arba)
ii)

neteisėtai apmokestina arba prievarta išgauna

11

pinigus ar naudingąsias iškasenas

Įmonės raginamos įtraukti šią pavyzdinę politiką į savo nustatytą įmonės socialinės
atsakomybės, tvarumo ar lygiavertę kitos srities politiką.
7 Žr. Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 182 dėl nepriimtino vaikų darbo
uždraudimo (1999 m.).
8 Nustatydamos nevalstybines ginkluotąsias grupuotes įmonės turėtų remtis atitinkamomis
JT Saugumo Tarybos rezoliucijomis.
9 „Sąjungininkai“ yra derybininkai, produkcijos surinkėjai, tarpininkai ir kiti tiekimo
grandinės dalyviai, kurie, siekdami palengvinti naudingųjų iškasenų gavybą, prekybą
arba tvarkymą, tiesiogiai bendradarbiauja su ginkluotomis grupuotėmis.
10 Kasyklų, transportavimo kelių, naudingųjų iškasenų prekybos vietų ir tiekimo grandinės
pradinės grandies dalyvių „kontrolė“ yra: i) naudingųjų iškasenų gavybos priežiūra, be
kita ko, leidžiant į kasyklų teritorijas patekti ir (arba) tolesnę prekybą koordinuoti
tarpininkams, eksporto įmonėms ar tarptautiniams prekiautojams; ii) bet kokių formų
priverčiamojo arba privalomojo darbo naudojimas naudingųjų iškasenų kasybos,
transportavimo, prekybos ar pardavimo tikslais arba iii) pradinės grandies įmonių ar
kasyklų direktoriaus ar pareigūno pareigų ėjimas arba tikrosios nuosavybės ar kitokių
nuosavybės interesų turėjimas jose.
11 „Išgavimas prievarta“ (turto prievartavimas) kasyklose, transportavimo keliuose,
naudingųjų iškasenų prekybos vietose ar iš pradinės grandies įmonių yra reikalavimas,
grasinant smurtu ar kokia nors kita bausme, kad asmuo (kuris nėra savo noru pasisiūlęs
to daryti) atiduotų pinigų sumas arba naudingąsias iškasenas, dažnai mainais už
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kasyklų prieigose, transportavimo keliuose ar naudingųjų iškasenų prekybos
vietose, ir (arba)
iii)

neteisėtai apmokestina tarpininkus, eksporto įmones ar tarptautinius prekiautojus
arba prievarta išgauna iš jų turtą.

Dėl rizikos, kad gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai teikiama
parama nevalstybinėms ginkluotoms grupuotėms, valdymo
4. Nedelsdami sustabdysime arba nutrauksime bendradarbiavimą su pradinės grandies
tiekėjais, kai nustatysime pagrįstai numanomą riziką, kad jie perka iš bet kokių asmenų,
teikiančių tiesioginę ar netiesioginę paramą nevalstybinėms ginkluotoms grupuotėms,
kaip apibrėžta 3 dalyje, arba yra su tais asmenimis susiję.

Dėl valstybinių arba privačių saugumo pajėgų
5. Sutinkame pagal 10 dalį nutraukti tiesioginę ar netiesioginę paramą valstybinėms arba
privačioms saugumo pajėgoms, kurios neteisėtai kontroliuoja kasyklų teritorijas,
transportavimo kelius ir tiekimo grandinės pradinės grandies dalyvius, neteisėtai
apmokestina arba prievarta išgauna pinigus ar naudingąsias iškasenas kasyklų
prieigose, transportavimo keliuose ar naudingųjų iškasenų prekybos vietose arba
neteisėtai apmokestina tarpininkus, eksporto įmones ar tarptautinius prekiautojus arba
12

prievarta išgauna iš jų turtą .
6. Pripažįstame, kad valstybinių arba privačių saugumo pajėgų užduotis kasyklose,
aplinkinėse teritorijose ir (arba) transportavimo keliuose turėtų būti tik teisės viršenybės
palaikymas, įskaitant žmogaus teisių apsaugą, rūpinimąsi kasyklos darbuotojų, įrangos ir
infrastruktūros saugumu ir kasyklos teritorijos arba transportavimo kelių apsaugą, kad
nebūtų trukdoma teisėtai naudingųjų iškasenų gavybai ir prekybai jomis.
7. Tuo atveju, jeigu mūsų įmonė ar bet kuri kita įmonė mūsų tiekimo grandinėje sudarytų
valstybinių arba privačių saugumo pajėgų samdymo sutartis, įsipareigojame arba
numatome

reikalauti,

kad

tokios

saugumo

pajėgos

būtų

naudojamos

pagal

Savanoriškuosius saugumo ir žmogaus teisių principus. Ypač remsime griežtos atrankos
politiką arba imsimės priemonių, kad tokia politika būtų nustatyta, siekiant užtikrinti, kad
nebūtų samdomi tokie asmenys ar saugumo pajėgų daliniai, kurie, kaip žinoma, yra
atsakingi už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.
8. Remsime pastangas arba imsimės priemonių bendradarbiauti su centrinės ar vietos
valdžios

institucijomis,

tarptautinėmis

organizacijomis

ir

pilietinės

visuomenės

organizacijomis, kad jos prisidėtų ieškant tinkamų sprendimų, kaip būtų galima padidinti
valstybinėms saugumo pajėgoms už saugumo palaikymą mokamų atlyginimų skaidrumą,

galimybę eksploatuoti kasyklą, naudotis transportavimo keliais arba transportuoti, pirkti
ar parduoti naudingąsias iškasenas.
12 „Tiesioginė arba netiesioginė parama“ nereiškia teisiškai privalomų formų paramos,
įskaitant teisėtus mokesčius, rinkliavas ir (arba) honorarus, įmonių mokamus valstybės,
kurioje vykdo veiklą, valdžiai (žr. tolesnę 13 dalį dėl informacijos apie tokius mokėjimus
atskleidimo).
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proporcingumą ir atskaitomybę.
9. Remsime pastangas arba imsimės priemonių bendradarbiauti su vietos valdžios
institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir pilietinės visuomenės organizacijomis,
kad būtų išvengta neigiamo poveikio pažeidžiamoms grupėms, visų pirma kasybos
amatininkams (kai naudingosios iškasenos, kurios patenka į tiekimo grandinę, yra
gaunamos iš amatininkų arba smulkiosios kasybos), arba būtų kuo labiau sumažintas šis
poveikis, susijęs su valstybinių arba privačių saugumo pajėgų buvimu kasyklų
teritorijose.

Dėl su valstybinėmis arba privačiomis saugumo pajėgomis susijusios
rizikos valdymo
10. Priklausomai nuo konkrečios savo įmonės padėties tiekimo grandinėje, nedelsdami
kartu su pradinės grandies tiekėjais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais parengsime,
patvirtinsime ir įgyvendinsime rizikos valdymo planą siekdami išvengti rizikos arba
sumažinti riziką, kad gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai remiamos valstybinės ar privačios
saugumo pajėgos, kaip nustatyta 5 dalyje, jeigu nustatysime, kad yra tokia pagrįstai
numanoma rizika. Tokiais atvejais, jei bandymai sumažinti riziką per šešis mėnesius po
rizikos valdymo plano patvirtinimo bus nesėkmingi, laikinai sustabdysime arba
13

nutrauksime bendradarbiavimą su pradinės grandies tiekėjais . Jei nustatysime
pagrįstai numanomą riziką, kad veikla gali būti nesuderinama su 8 ir 9 dalių
nuostatomis, reaguosime taip pat.

Dėl kyšininkavimo ir apgaulingo naudingųjų iškasenų kilmės nurodymo
11. Nesiūlysime, nežadėsime, neduosime ir nereikalausime jokių kyšių ir neleisime
kyšininkauti siekiant nuslėpti ar užmaskuoti naudingųjų iškasenų kilmę arba iškreipti
informaciją apie mokesčius, rinkliavas ir honorarus, mokamus valdžios institucijoms dėl
14

naudingųjų iškasenų gavybos, prekybos, tvarkymo, transportavimo ir eksporto .

Dėl kovos su pinigų plovimu
12. Remsime pastangas arba imsimės priemonių prisidėti prie veiksmingo pinigų plovimo
naikinimo, kai nustatysime, kad yra pagrįstai numanoma pinigų plovimo rizika dėl

13 Kaip išdėstyta I priede aprašyto 3 žingsnio D dalyje, įmonės turėtų atlikti papildomą
rizikos vertinimą dėl tos rizikos, kurią reikia mažinti po rizikos valdymo plano patvirtinimo.
Jei per šešis mėnesius po rizikos valdymo plano patvirtinimo nebūtų padaryta svarbios ir
išmatuojamos pažangos siekiant išvengti rizikos arba sumažinti riziką, kad gali būti
tiesiogiai ar netiesiogiai remiamos valstybinės arba privačiosios saugumo pajėgos, kaip
nustatyta 5 dalyje, įmonės turėtų bent trims mėnesiams laikinai sustabdyti arba nutraukti
bendradarbiavimą su tuo tiekėju. Laikinai sustabdžius bendradarbiavimą galima kartu
parengti patikslintą rizikos valdymo planą, jame nustatant laipsniškos pažangos rezultatų
tikslus, kurie turėtų būti pasiekti prieš atnaujinant tuos prekybos ryšius.
14 Žr. EBPO konvenciją dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimu
tarptautiniuose verslo sandoriuose (1997 m.) ir Jungtinių Tautų konvenciją prieš
korupciją (2004 m.).

22

EBPO IŠSAMAUS PATIKRINIMO REKOMENDACIJOS DĖL ATSAKINGO NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ IŠ KONFLIKTINIŲ

... © EBPO, 20

EBPO IŠSAMAUS PATIKRINIMO REKOMENDACIJOS DĖL ATSAKINGO TIEKIMO GRANDINIŲ

naudingųjų iškasenų gavybos, prekybos, tvarkymo, transportavimo ar eksporto arba su
tuo susijusi rizika, kai naudingosios iškasenos neteisėtai apmokestinamos arba
prievarta išgaunamos kasyklų prieigose, transportavimo keliuose arba tose vietose,
kuriose naudingosiomis iškasenomis prekiauja pradinės grandies tiekėjai.

Dėl reikiamų mokesčių, rinkliavų ir honorarų mokėjimo
valdžios institucijoms
13. Užtikrinsime, kad valdžios institucijoms būtų sumokėti visi mokesčiai, rinkliavos ir
honorarai, susiję su naudingųjų iškasenų gavyba, prekyba ir eksportu iš konfliktinių ir
didelės rizikos zonų, taip pat priklausomai nuo savo įmonės padėties tiekimo grandinėje
įsipareigojame atskleisti informaciją apie tokius mokėjimus laikydamiesi pagal Gavybos
pramonės skaidrumo iniciatyvą (GPSI) nustatytų principų.

Dėl su kyšininkavimu ir apgaulingu naudingųjų iškasenų kilmės
nurodymu, pinigų plovimu, taip pat mokesčių, rinkliavų ir honorarų
mokėjimu valdžios institucijoms susijusios rizikos valdymo
14. Priklausomai nuo konkrečios savo įmonės padėties tiekimo grandinėje, įsipareigojame,
kai tinka, bendradarbiauti su tiekėjais, centrinės ar vietos valdžios institucijomis,
tarptautinėmis organizacijomis, pilietine visuomene ir trečiosiomis šalimis, kurioms tai
svarbu, siekdami gerinti ir stebėti rezultatus, kad būtų išvengta rizikos arba būtų
sumažinta rizika, kad gali būti padarytas neigiamas poveikis, ir tai būtų pasiekta tokiais
veiksmais, kuriuos būtų galima įvertinti, ir per pagrįstą laikotarpį. Po nesėkmingų
bandymų sumažinti riziką nutrauksime bendradarbiavimą su pradinės grandies
15

tiekėjais .

15 Kaip išdėstyta I priede aprašyto 3 žingsnio D dalyje, įmonės turėtų atlikti papildomą
rizikos vertinimą dėl tos rizikos, kurią reikia mažinti po rizikos valdymo plano
patvirtinimo. Jei per šešis mėnesius po rizikos valdymo plano patvirtinimo nebūtų
padaryta svarbios ir išmatuojamos pažangos siekiant išvengti rizikos arba sumažinti
riziką, susijusią su kyšininkavimu ir apgaulingu naudingųjų iškasenų kilmės nurodymu,
pinigų plovimu, taip pat mokesčių, rinkliavų ir honorarų mokėjimu valdžios institucijoms,
įmonės turėtų bent trims mėnesiams laikinai sustabdyti arba nutraukti
bendradarbiavimą su tuo tiekėju. Laikinai sustabdžius bendradarbiavimą galima kartu
parengti patikslintą rizikos valdymo planą, jame nustatant laipsniškos pažangos
rezultatų tikslus, kurie turėtų būti pasiekti prieš atnaujinant tuos prekybos ryšius.
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III PRIEDAS

Siūlomos rizikos mažinimo priemonės ir pažangos
vertinimo rodikliai

TIEKIMO GRANDINĖS POLITIKA. SAUGUMO
IR SUSIJĘ KLAUSIMAI
RIZIKOS MAŽINIMAS
Pradinės grandies įmonės galėtų įgyvendinti šias siūlomas rizikos mažinimo
priemones savarankiškai arba per asociacijas, bendras vertinimo grupes ar kitais
tinkamais būdais vykdydamos tokią veiklą:
• pranešdamos atitinkamai centrinės valdžios institucijai (pvz., kasyklų ministerijai)
apie piktnaudžiavimo ir išnaudojimo praktiką tiekimo grandinėje;
• tose vietovėse, kuriose naudingosios iškasenos neteisėtai apmokestinamos ar
prievarta išgaunamos, iškart imdamosi priemonių užtikrinti, kad pradinės grandies
tarpininkai ir produkcijos surinkėjai tolesniems tiekimo grandinės dalyviams
atskleistų arba paviešintų informaciją apie mokėjimus valstybinėms ar privačioms
saugumo pajėgoms už saugumo palaikymą;
• bendradarbiaudamos su tarpininkais ir produkcijos surinkėjais ir taip padėdamos
stiprinti jų gebėjimus dokumentais patvirtinti duomenis apie apsaugos darbuotojų
elgesį ir mokėjimus saugumo pajėgoms;
• kai naudingosios iškasenos perkamos iš amatininkų ir smulkiosios kasybos (toliau
– ASK) vietų, padėdamos įforminti ASK bendruomenių, vietos valdžios ir
valstybinių arba privačių saugumo pajėgų susitarimus dėl apsaugos, kai tinka,
bendradarbiaujant su pilietine visuomene ir tarptautinėmis organizacijomis, kad
būtų užtikrinta, jog visi mokėjimai būtų atliekami savanoriškai ir proporcingi
teikiamai paslaugai, ir būtų išaiškintos šių pajėgų veiksmų taisyklės pagal
Savanoriškuosius saugumo ir žmogaus teisių principus, Jungtinių Tautų
teisėsaugos pareigūnų elgesio kodeksą ir JT pagrindinius teisėsaugos pareigūnų
jėgos ir šaunamųjų ginklų naudojimo principus;

TIEKIMO GRANDINĖS POLITIKA. SAUGUMO IR SUSIJĘ KLAUSIMAI
(tęsinys)
• padėdamos kurti bendruomenių forumus, skirtus dalytis informacija ir ją perduoti;
• padėdamos, kai tinka, įsteigti patikos fondą ar kitą panašų fondą, per kurį
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saugumo pajėgoms būtų mokama už jų paslaugas;
• stiprindamos partnerystės ryšius su tarptautinėmis organizacijomis arba pilietinės
visuomenės organizacijomis, kai tinka, padėdamos stiprinti saugumo pajėgų
gebėjimus pagal Savanoriškuosius saugumo ir žmogaus teisių principus, joms
dirbant kasyklų teritorijose, ir pagal JT teisėsaugos pareigūnų elgesio kodeksą bei
JT pagrindinius teisėsaugos pareigūnų jėgos ir šaunamųjų ginklų naudojimo
principus.
Jei norite gauti daugiau rekomendacijų, žr. Daugiašalės investicijų garantijų
agentūros The Voluntary Principles on Security and Human Rights: An
Implementation Toolkit for Major Sites („Savanoriškieji saugumo ir žmogaus teisių
principai: dideliems objektams skirtas įgyvendinimo priemonių rinkinys“, 2008 m.),
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto mokymo išteklius ginkluotiems policijos ir
apsaugos darbuotojams ir Tarptautinį privačių apsaugos paslaugų teikėjų elgesio
kodeksą (International Code of Conduct for Private Security Service Providers,
2010 m.).
REKOMENDUOJAMI PAŽANGOS VERTINIMO RODIKLIAI: žr., pvz., pagal
Pasaulinę atsiskaitymo iniciatyvą parengto rodiklių protokolų rinkinio žmogaus teisių
srityje (Indicator Protocols Set: Human Rights) priedėlį dėl kasybos ir metalų
sektoriaus (3.0 versiją), HR8 rodiklį: kiek proc. apsaugos darbuotojų yra išmokyti
laikytis organizacijos politikos arba procedūrų dėl vykdomai veiklai svarbių žmogaus
teisių aspektų. Išsamesnius rodiklių aprašymus žr. prie atitinkamo rodiklio pridėtose
pastabose. Jei norite gauti rekomendacijų dėl atsiskaitymo pagal rodiklius ir
reikiamos informacijos rinkimo, be kita ko, apie riziką bendruomenėms ir moterims,
žr. Pasaulinės atsiskaitymo iniciatyvos gaires dėl tvarumo ataskaitų (Sustainability
Reporting Guidelines) ir pagal šią iniciatyvą parengtą priedėlį, skirtą kasybos ir
metalų sektoriui (GRI Mining and Metals Sector Supplement – 3.0 versiją).
Dėl naudingųjų iškasenų, gautų iš tų kasyklų arba transportuojamų tais keliais,
kuriuose yra saugumo pajėgų, nustatytas toks rodiklis: kiek proc. naudingųjų
iškasenų arba pinigų sumų (išskaidžius partijomis) yra valstybinių ar privačių
saugumo pajėgų neteisėtai apmokestinama arba prievarta išgaunama iš pradinės
grandies subjektų; mokėjimų už valstybinę arba privačią apsaugą pobūdis ir rūšis,
įskaitant bet kokio saugumo palaikymo susitarimo ir mokėjimo už jį pobūdį ir rūšį.

TIEKIMO GRANDINĖS POLITIKA. KASYBĄ VYKDANČIŲ
AMATININKŲ SAUGUMAS IR NEIGIAMO POVEIKIO JIEMS RIZIKA
RIZIKOS MAŽINIMAS
Kai naudingosios iškasenos perkamos iš amatininkų kasybos vietų, pradinės
grandies įmonės galėtų įgyvendinti šias siūlomas rizikos mažinimo priemones
savarankiškai arba per asociacijas, bendras vertinimo grupes ar kitais tinkamais
būdais vykdydamos tokią veiklą:
• stengdamosi kuo labiau sumažinti kasybą vykdančių amatininkų riziką nukentėti
nuo išnaudojimo praktikos ir tuo tikslu remdamos priimančiųjų valstybių valdžios
pastangas pamažu didinti amatininkų sektoriaus profesionalumą ir įforminimą,
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steigiant kooperatyvus, asociacijas ar kitas narystės sistemas.
Jei norite gauti daugiau rekomendacijų, kaip turi vykti šis rizikos mažinimas,
žr. Atsakingos juvelyrikos tarybos standartų gaires (Standards Guidance), punktą
COP 2.14

–

amatininkų

ir

smulkioji

kasyba,

įskaitant

„paramą

platesnei

bendruomenei, stengiantis kuo daugiau reikiamų prekių ir paslaugų pirkti vietoje;
vaikų darbo panaikinimą, kaip būtiną sąlygą pradedant bendradarbiauti su
bendruomene; moterų padėties gerinimą ASK bendruomenėse su lytimi susijusio
sąmoningumo ugdymu ir įgalėjimo programomis“.
REKOMENDUOJAMI PAŽANGOS VERTINIMO RODIKLIAI: žr., pvz., pagal
Pasaulinę atsiskaitymo iniciatyvą parengto rodiklių protokolų rinkinio visuomenės
srityje (Indicator Protocols Set: Society) priedėlio dėl kasybos ir metalų sektoriaus
(3.0 versijos) MM8 rodiklį: veiklos vietų, kuriose arba arti kurių vykdoma amatininkų
ir smulkioji kasyba (ASK), skaičius (ir procentinė dalis); susijusi rizika ir veiksmai,
kurių imamasi siekiant šią riziką valdyti ir mažinti. Išsamesnius rodiklių aprašymus
žr. prie atitinkamo rodiklio pridėtose pastabose. Jei norite gauti rekomendacijų dėl
atsiskaitymo pagal rodiklius ir reikiamos informacijos rinkimo, be kita ko, apie riziką
bendruomenėms ir moterims, žr. Pasaulinės atsiskaitymo iniciatyvos gaires dėl
tvarumo ataskaitų ir priedėlį dėl kasybos ir metalų sektoriaus (3.0 versiją).
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TIEKIMO GRANDINĖS POLITIKA. KYŠININKAVIMAS IR
APGAULINGAS NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ KILMĖS NURODYMAS
RIZIKOS MAŽINIMAS
Pradinės grandies įmonės gali bendradarbiaudamos per asociacijas, vertinimo
grupes ar kitais tinkamais būdais stiprinti tiekėjų, ypač MVĮ, gebėjimus atlikti
naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų atsakingo tiekimo grandinių
išsamų patikrinimą.
REKOMENDUOJAMI PAŽANGOS VERTINIMO RODIKLIAI: pažangos rodikliai
turėtų būti nustatomi pagal šiose rekomendacijose aprašytus procesus. Pavyzdžiui,
rodikliai gali apimti informaciją, atskleidžiamą tolesniems tiekimo grandinės
dalyviams; esamos valdymo grandinės arba tiekimo grandinės skaidrumo sistemos
pobūdį; tiekimo grandinės rizikos vertinimų ir valdymo pobūdį ir formą, ypač tikrinant
iš valdymo grandinės ir skaidrumo sistemų gautą informaciją; įmonės dalyvavimą
mokymo, kuriuo siekiama stiprinti gebėjimus, veikloje ir (arba) kitose pramonės
iniciatyvose dėl tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo.

TIEKIMO GRANDINĖS POLITIKA. KOVA SU
PINIGŲ PLOVIMU
RIZIKOS MAŽINIMAS
Pradinės grandies įmonės galėtų įgyvendinti šias siūlomas rizikos mažinimo
priemones savarankiškai arba per asociacijas, bendras vertinimo grupes ar kitais
tinkamais būdais vykdydamos tokią veiklą:
• nustatydamos su tiekėjais, pirkėjais ir sandoriais susijusias grėsmes, kad galėtų
atpažinti įtartiną elgesį ir veiklą;
• nustatydamos ir patikrindamos visų tiekėjų, verslo partnerių ir pirkėjų tapatybę;
• vietos, nacionalinėms, regioninėms ir tarptautinėms teisėsaugos tarnyboms
pranešdamos apie įtartiną elgesį, kuris gali būti nusikalstama veika.
Jei norite gauti daugiau rekomendacijų, žr. Finansinių veiksmų darbo grupės
gaires dėl rizika grindžiamo požiūrio kovojant su pinigų plovimu ir teroristų
finansavimu (Guidance on the risk-based approach to combating money laundering
and terrorist financing).
REKOMENDUOJAMI PAŽANGOS VERTINIMO RODIKLIAI: pažangos rodikliai
turėtų būti nustatomi pagal šiose rekomendacijose aprašytus procesus. Pavyzdžiui,
galimi rodikliai gali apimti tiekimo grandinės politiką; informaciją, atskleidžiamą
tolesniems tiekimo grandinės dalyviams; esamos valdymo grandinės arba tiekimo
grandinės skaidrumo sistemos pobūdį; tiekimo grandinės rizikos vertinimų ir valdymo
pobūdį ir formą, ypač tikrinant iš valdymo grandinės ir skaidrumo sistemų gautą
informaciją; įmonės dalyvavimą mokymo, kuriuo siekiama stiprinti gebėjimus,
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veikloje ir (arba) kitose pramonės iniciatyvose dėl tiekimo grandinės išsamaus
patikrinimo.

TIEKIMO GRANDINĖS POLITIKA. MOKESČIŲ, RINKLIAVŲ IR
HONORARŲ MOKĖJIMO VALDŽIOS INSTITUCIJOMS SKAIDRUMAS
RIZIKOS MAŽINIMAS
Pradinės grandies įmonės galėtų įgyvendinti šias siūlomas rizikos mažinimo
priemones savarankiškai arba per asociacijas, vertinimo grupes ar kitais tinkamais
būdais vykdydamos tokią veiklą:
• remdamos Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos (GPSI) įgyvendinimą;
• skatindamos

viešai

atskleisti

visą

(išsamiai

išskaidytą)

informaciją

apie

mokesčius, rinkliavas ir honorarus, kurie mokami valdžios institucijoms dėl
naudingųjų iškasenų gavybos, prekybos ir eksporto iš konfliktinių ir didelės rizikos
zonų;
• informuodamos reikiamas vietos ir centrinės valdžios tarnybas apie galimus
pajamų surinkimo ir stebėsenos trūkumus;
• remdamos šių tarnybų mokymą, stiprinant jų gebėjimus veiksmingai atlikti savo
užduotis.
Jei norite gauti gairių dėl to, kaip verslas gali prisidėti prie GPSI, žr.:
http://eiti.org/document/ businessguide.
REKOMENDUOJAMI

PAŽANGOS

VERTINIMO

RODIKLIAI:

žr., pvz., pagal

Pasaulinę atsiskaitymo iniciatyvą parengto rodiklių protokolų rinkinio ekonomikos
srityje (Indicator Protocols Set: Economic) priedėlio dėl kasybos ir metalų sektoriaus
(3.0 versijos) EC1 rodiklį: tiesioginė kuriama ir paskirstoma ekonominė vertė,
įskaitant pajamas, veiklos sąnaudas, atlygį darbuotojams, dovanas ir kitas
investicijas, skirtas bendruomenei, nepaskirstytąsias pajamas ir mokėjimus kapitalo
teikėjams bei valdžios institucijoms. Išsamesnius rodiklių aprašymus žr. prie
atitinkamo rodiklio pridėtose pastabose. Jei norite gauti rekomendacijų dėl
atsiskaitymo pagal rodiklius ir reikiamos informacijos rinkimo, žr. Pasaulinės
atsiskaitymo iniciatyvos gaires dėl tvarumo ataskaitų ir priedėlį dėl kasybos ir metalų
sektoriaus (3.0 versiją).
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Taikymo sritis ir sąvokų apibrėžtys
Šiame priedėlyje pateikiama konkrečių rekomendacijų dėl alavo, tantalo ir volframo
(toliau – naudingosios iškasenos), kilusių iš konfliktinių ar didelės rizikos zonų, tiekimo
grandinių išsamaus patikrinimo, kuris priklauso nuo įvairios subjektų padėties šių
naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje. Šiame priedėlyje skiriami pradinės grandies įmonių
ir galutinės grandies įmonių vaidmenys tiekimo grandinėje ir pateikiamos atitinkamos joms
skirtos rekomendacijos dėl išsamaus patikrinimo.
„Pradinė grandis“ šiame priedėlyje suprantama kaip naudingųjų iškasenų tiekimo
grandinė nuo kasyklos iki lydyklų ir rafinavimo įmonių. „Pradinės grandies įmonės“ apima
16

kasybos subjektus (amatininkų ir smulkiosios gamybos arba didelio masto gamintojus) ,
vietos prekiautojus arba eksportuotojus iš tos šalies, iš kurios kilusios naudingosios
iškasenos, tarptautinius prekiautojus koncentratais, naudingųjų iškasenų perdirbėjus ir
lydyklas bei rafinavimo įmones. EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose dėl atsakingo
naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų tiekimo grandinių ir šiame
Priedėlyje dėl alavo, tantalo ir volframo (toliau – rekomendacijos) rekomenduojama, be kita
ko, kad šios įmonės sukurtų savo turimų naudingųjų iškasenų vidaus kontrolės sistemą
(valdymo arba atsekamumo grandinę) ir sudarytų vietos vertinimo grupes; šios grupės gali
būti sudaromos bendromis jėgomis, bendradarbiaujant tarp pradinės grandies įmonių ir
kartu išlaikant individualią atsakomybę už tai, kad būtų gauta ir perduota patikrinama,
patikima ir naujausia informacija apie naudingųjų iškasenų gavybos, prekybos, tvarkymo ir
eksporto iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų kokybines sąlygas. Šiose rekomendacijose tos
pradinės grandies įmonės raginamos pateikti rizikos vertinimų rezultatus savo pirkėjams,
esantiems toliau tiekimo grandinėje, ir pavesti nepriklausomoms trečiosioms šalims atlikti
lydyklų ir (arba) rafinavimo įmonių išsamaus patikrinimo praktikos auditą, be kita ko, ir pagal
tam tikrą institucinį mechanizmą.

16 „Pradinės grandies įmonės“ apima amatininkų arba smulkiosios gamybos įmones, o ne
privačius asmenis ar neoficialias amatininkų kasybos darbo grupes.
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„Galutinė grandis“ yra naudingųjų iškasenų tiekimo grandinė nuo lydyklų ir rafinavimo
įmonių iki mažmenininkų. „Galutinės grandies įmonės“ apima prekiautojus metalais ir
metalų biržas, gaminių sudedamųjų dalių gamintojus, produktų gamintojus, pirminės
įrangos gamintojus ir mažmenininkus. Šiose rekomendacijose rekomenduojama, be kita ko,
kad galutinės grandies įmonės pagal išgales kuo geriau nustatytų ir peržiūrėtų savo tiekimo
grandinėje esančių lydyklų ir rafinavimo įmonių išsamaus patikrinimo procesą ir įvertintų, ar
jos taiko išsamaus patikrinimo priemones, nustatytas šiose rekomendacijose. Galutinės
grandies įmonės gali dalyvauti bendrose visos pramonės programose, pagal kurias
vertinama, kaip lydyklos ir rafinavimo įmonės laikosi šių rekomendacijų, ir gali naudotis
pagal tas programas gauta informacija, kad būtų lengviau įvykdyti šiame rekomendacijų
dokumente pateiktas rekomendacijas.
Ši skirtis (tarp pradinės grandies ir galutinės grandies) atitinka faktą, kad vidaus
kontrolės mechanizmų, grindžiamų įmonės turimų naudingųjų iškasenų atsekamumu,
paprastai nebeįmanoma taikyti po to, kai jos išlydomos ir rafinuoti metalai patenka į
vartotojų rinką mažomis dalelėmis, esančiomis įvairių galutinių produktų sudedamųjų dalių
sudėtyje. Dėl šių praktinių sunkumų galutinės grandies įmonės turėtų nustatyti savo
tiesioginių tiekėjų vidaus kontrolę ir gali bendromis pramonės iniciatyvomis derinti
pastangas didinti įtaką subtiekėjams, įveikti praktinius sunkumus ir sėkmingai įvykdyti šiame
rekomendacijų dokumente pateiktas išsamaus patikrinimo rekomendacijas.

Grėsmės, dėl kurių taikytinas šis priedėlis
Šios rekomendacijos taikomos subjektams, kurie vykdo veiklą konfliktinėje ir didelės
rizikos zonoje arba galbūt tiekia ar naudoja alavą (kasiteritą), tantalą (tantalitą) arba
volframą (volframitą) ar išlydytus jų darinius iš konfliktinės ir didelės rizikos zonos. Įmonės
turėtų preliminariai peržiūrėti savo naudingųjų iškasenų arba metalų pirkimo praktiką ir
nustatyti, ar joms taikomos šios rekomendacijos. Dėl toliau nurodytų grėsmių turėtų būti
taikomi išsamaus patikrinimo standartai ir procesai, nustatyti šiose rekomendacijose.

Su naudingųjų iškasenų kilme ir tranzitu susijusios grėsmės vietos
Naudingosios iškasenos yra kilusios iš konfliktinės ar didelės rizikos zonos arba
17

transportuotos per tokią zoną .
Teigiama, kad naudingosios iškasenos yra kilusios iš tam tikros valstybės, tačiau
žinomi tų iškasenų resursai, tikėtini jų ištekliai arba tikėtini gamybos lygiai toje
valstybėje nėra dideli (t. y. deklaruoti naudingosios iškasenos iš tos valstybės
kiekiai neatitinka žinomų jos resursų ar tikėtinų gamybos lygių).
Teigiama, kad naudingosios iškasenos yra kilusios iš valstybės, per kurią, kaip
žinoma, naudingosios iškasenos yra tranzitu gabenamos iš konfliktinių ir didelės
rizikos zonų.
17 Žr. rekomendacijas dėl konfliktinių ir didelės rizikos zonų apibrėžties ir rodiklių.
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Su tiekėjais susijusios grėsmės
Įmonės tiekėjai ar kitos žinomos pradinės grandies įmonės turi akcininkų ar kitų
interesų įmonėse, kurios tiekia naudingąsias iškasenas iš kurios nors iš pirmiau
nurodytų su naudingųjų iškasenų kilme ir tranzitu susijusios grėsmės vietų arba ten
vykdo veiklą.
Yra žinoma, kad įmonės tiekėjai arba kitos žinomos pradinės grandies įmonės per
paskutinius 12 mėnesių pirko naudingųjų iškasenų iš tokios su naudingųjų
iškasenų kilme ir tranzitu susijusios grėsmės vietos.
Jeigu tiekimo grandinėje dalyvaujanti įmonė negali nustatyti, ar jos turimos
naudingosios iškasenos yra kilusios iš su naudingųjų iškasenų kilme ir tranzitu susijusios
grėsmės vietos, ji turėtų atlikti 1-ąjį žingsnį pagal šias rekomendacijas.
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RIZIKA, KAD NEVALSTYBINĖS
GINKLUOTOS GRUPUOTĖS
ARBA SAUGUMO PAJĖGOS

Žaliavų surinkėjai ir tarpininkai
(dirbantys kasykloje ar vietos rinkose)

RIZIKA, KAD NEVALSTYBINĖS
GINKLUOTOS GRUPUOTĖS ARBA
SAUGUMO PAJĖGOS
- neteisėtai apmokestins tarpininkus;

Rizika, kad bus
mokami mokesčiai
arba iškasenų dalis
bus atiduodama
nevalstybinėms
Vietos naudingųjų iškasenų eksportuotojai
ginkluotoms
grupuotėms ar
RIZIKA, KAD NEVALSTYBINĖS
saugumo pajėgoms
prekybos keliuose
GINKLUOTOS GRUPUOTĖS ARBA

SAUGUMO PAJĖGOS

- prievarta išgaus jų turtą arba juos kontroliuos;
- parduos naudingąsias iškasenas tarpininkams;
- gabens naudingąsias iškasenas tarpininkams.

- fiziškai kontroliuos kasyklas;
- kasyklose naudos priverčiamąjį ar
privalomąjį darbą;
- neteisėtai apmokestins kalnakasius ar
prievarta išgaus jų turtą;
- naudosis gamintojų logistine parama ar
įranga;
- darys tokius sunkius pažeidimus kaip

!

- neteisėtai apmokestins eksportuotojus ar
prievarta išgaus jų turtą;
- kontroliuos eksportuotojus naudodamosi
nuosavybės teisėmis ar kitais būdais;
- parduos naudingąsias iškasenas
eksportuotojams;
- gabens naudingąsias iškasenas
eksportuotojams.

!

!

nelegalios
naudingosios
iškasenos
vežamos kaip
kontrabanda į
gretimas valstybes

• priverčiamasis ar privalomasis darbas;
• blogiausių formų vaikų išnaudojimas;
• kankinimas, žiaurus, nežmoniškas ar
žeminantis elgesys;
• seksualinis smurtas;
• sunkūs tarptautinės humanitarinės
teisės pažeidimai.

Naudingųjų iškasenų

! !
rafinavimo įm. /lydyklos

Prekiautojai
metalais ir jų
biržos

!

Sudedamųjų
dalių ir
produktų
gamintojai

!

Tarptautiniai prekiautojai
koncentratais
ir naudingųjų
iškasenų perdirbėjai

!

Pirminės įrangos
gamintojai ir
mažmenininkai

!

Rizika, kad bus mokami
mokesčiai arba iškasenų
dalis bus atiduodama
nevalstybinėms ginkluotoms
grupuotėms ar saugumo
pajėgoms prekybos keliuose

!

PAAIŠKINIMAI
- Rizika, kad vykdant naudingųjų iškasenų gavybą, vežimą, prekybą,
tvarkymą arba eksportą bus tiesiogiai ar netiesiogiai remiamos
nevalstybinės ginkluotos grupuotės.
-Rizika, kad valstybinės saugumo ppajėgos dalyvaus ne dėl saugumo
palaikymo, o dėl kitų priežasčių.
-Risk related to contracting of security forces, public or private.

!

- Rizika, kad nebus arba nepakaks išsamaus patikrinimo, kad
būtų užtikirnta atsakinga tiekimo grandinė tiekiant
naudingąsias iškasenas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų
(kaip rekomenduojama šiose rekomendacijose).

ATSAKINGO
35

- Papirkinėjimo rizika dėl siekio nuslėpti ar užmaskuoti naudingųjų iškasenų kilmę ar iškreipti informaciją apie mokesčius, rinkliavas ir honorarus,
mokamus valdžios institucijoms dėl naudingųjų iškasenų gavybos, prekybos, tvarkymo, vežimo ir eksporto.
- Rizika, kad bus apgaulingai iškraipoma informacija apie naudingųjų iškasenų kilmę, kelius, kuriais jos vežamos, valdymo grandinę ir naudingųjų
iškasenų gavybos, prekybos, tvarkymo, vežimo bei eksporto aplinkybes.
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Iškasenų gamintojai
Amatininkai ir smulkiosios arba didelio
masto kasybos įmonės

Rizika, kad bus
mokami mokesčiai
arba iškasenų dalis
bus atiduodama
nevalstybinėms
ginkluotoms
grupuotėms ar
saugumo
pajėgoms prekybos
keliuose

PRIEDĖLIS DĖL ALAVO, TANTALO IR VOLFRAMO

1 ŽINGSNIS – SUKURTI PATIKIMO ĮMONĖS
VALDYMO SISTEMAS
TIKSLAS – užtikrinti, kad įmonėse veikiančiomis išsamaus patikrinimo ir valdymo
sistemomis būtų šalinama su naudingosiomis iškasenomis iš konfliktinių arba didelės
rizikos zonų susijusi rizika.

A. Patvirtinti naudingųjų iškasenų, kilusių iš konfliktinių ir didelės
rizikos zonų, tiekimo grandinės politiką ir įsipareigoti jos laikytis.
Ši politika, taikoma visoms įmonėms tiekimo grandinėje, turėtų apimti:
1. įsipareigojimą dėl politikos, nustatant principus, kuriais turėtų būti bendrai grindžiama
naudingųjų iškasenų gavyba, transportavimas, tvarkymas, prekyba, apdorojimas,
lydymas, rafinavimas ir legiravimas bei eksportas, pagal kuriuos įmonė vertins save ir
savo tiekėjų veiklą bei ryšius. Ši politika turėtų atitikti standartus, nustatytus pagal
pavyzdinės tiekimo grandinės politiką II priede;
2. aiškų ir nuoseklų valdymo procesą siekiant užtikrinti, kad rizika būtų tinkamai valdoma.
Įmonė turėtų įsipareigoti atlikti išsamaus patikrinimo veiksmus ir laikytis rekomendacijų,
skirtų taikyti įvairiais šiose rekomendacijose nustatytais lygmenimis.

B. Pritaikyti savo vidaus valdymo sistemas, kad būtų galima atlikti
tiekimo grandinės išsamų patikrinimą. Tiekimo grandinėje dalyvaujančios
įmonės turėtų:
1. įgalioti aukštesnio rango darbuotojus, turinčius reikiamą kompetenciją, žinias ir patirtį, ir
perduoti jiems atsakomybę prižiūrėti tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo procesą;
2. užtikrinti, kad būtų parūpinta pakankamai išteklių, reikalingų šių procesų vykdymui ir
18

stebėsenai palaikyti ;
3. sukurti organizacinę struktūrą ir ryšių palaikymo procesus, kuriais būtų užtikrinta, kad
svarbią informaciją, be kita ko, apie įmonės politiką, gautų reikiami darbuotojai ir tiekėjai;
4. užtikrinti vidaus atskaitomybę įgyvendinant tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo
procesą.

C. Sukurti visos naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės
kontrolės ir skaidrumo sistemą.
C. 1. KONKREČIOS
eksportuotojams
19

1. Rinkti

REKOMENDACIJOS

vietos

naudingųjų

iškasenų

toliau nurodytą informaciją, atskleisti ją savo tiesioginiams tolesnės grandies

pirkėjams, kurie ją toliau perduos tiekimo grandinėje, ir pateikti ją pagal bet kokį

18 ISO 9001:2008, 4.1 straipsnis (d punktas).
19 Išsamus patikrinimas yra nuolatinis, iniciatyvus ir reagavimu grindžiamas procesas,
todėl informaciją galima rinkti ir laipsniškai kaupti, vis labiau gerinant jos kokybę,
atliekant įvairius veiksmus pagal šias rekomendacijas, įskaitant ryšių palaikymą su
tiekėjais (pvz., pagal sutarties nuostatas arba kitus procesus, kurie aprašyti 1 žingsnio
C ir D dalyse), nustatytą valdymo grandinę ar skaidrumo sistemas (žr. 1 žingsnio
C dalies 4 punktą) ir rizikos vertinimus (žr. 2 žingsnio I dalį ir papildymą „Gairės dėl
pradinės grandies įmonės rizikos vertinimo“).

36

EBPO IŠSAMAUS PATIKRINIMO REKOMENDACIJOS DĖL ATSAKINGO NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ IŠ KONFLIKTINIŲ

... © EBPO

PRIEDĖLIS DĖL ALAVO, TANTALO IR VOLFRAMO

institucinį mechanizmą, sukurtą regioniniu arba pasauliniu lygmeniu, kuriam pavesta
rinkti ir tvarkyti informaciją apie naudingąsias iškasenas iš konfliktinių ir didelės rizikos
zonų:
a) visus mokesčius, rinkliavas ar honorarus, mokamus valdžios institucijoms dėl
naudingųjų iškasenų gavybos, prekybos, transportavimo ir eksporto;
b) bet kokius kitus mokėjimus valdžios pareigūnams dėl naudingųjų iškasenų gavybos,
prekybos, transportavimo ir eksporto;
c) visus mokesčius ir bet kokius kitus mokėjimus valstybinėms ar privačioms saugumo
pajėgoms arba kitoms ginkluotoms grupuotėms visose tiekimo grandinės dalyse,
pradedant nuo naudingųjų iškasenų gavybos;
d) eksportuotojo įmonės nuosavybę (įskaitant tikrąją nuosavybę) ir organizacinę
struktūrą, įskaitant šios įmonės pareigūnų ir direktorių vardus ir pavardes; įmonės ir
jos pareigūnų verslo, valdžios, politinius ar karinius ryšius;
e) kasyklą, iš kurios kilusios naudingosios iškasenos;
f) naudingųjų iškasenų kiekį, išgavimo datas ir metodą (amatininkų ir smulkioji ar didelio
masto kasyba);
g) vietas, kuriose naudingosios iškasenos sutelkiamos, parduodamos, apdorojamos
arba pagerinamos;
h) visų pradinės grandies tarpininkų, produkcijos surinkėjų arba kitų tiekimo grandinės
pradinės grandies dalyvių tapatybę;
i) transportavimo maršrutus.

C.
2. KONKREČIOS REKOMENDACIJOS tarptautiniams prekiautojams
koncentratais ir naudingųjų iškasenų perdirbėjams
1. Į komercines sutartis su vietos eksportuotojais įtraukti pirmiau pateiktus informacijos
20

atskleidimo reikalavimus .
2. Rinkti toliau nurodytą informaciją, atskleisti ją savo tiesioginiams tolesnės grandies
pirkėjams ir pateikti ją pagal bet kokį institucinį mechanizmą, sukurtą regioniniu arba
pasauliniu lygmeniu, kuriam pavesta rinkti ir tvarkyti informaciją apie naudingąsias
iškasenas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų:
a) visus eksporto, importo ir reeksporto dokumentus, įskaitant įrašus apie visus
eksporto, importo ir reeksporto tikslais atliktus mokėjimus, visus mokesčius ir
bet kokius kitus mokėjimus valstybinėms arba privačioms saugumo pajėgoms ar
kitoms ginkluotoms grupuotėms;
b) visų savo tiesioginių tiekėjų (vietos eksportuotojų) tapatybę;
c) visą vietos eksportuotojo pateiktą informaciją.

20 Tarptautinio prekiautojo koncentratais pareiga yra gauti ir saugoti reikalaujamą
informaciją iš vietos eksportuotojų nepriklausomai nuo to, ar eksportuotojai laikosi tų
pirmiau pateiktų rekomendacijų.
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C. 3. KONKREČIOS REKOMENDACIJOS lydykloms ir rafinavimo įmonėms
1. Į komercines sutartis su tarptautiniais prekiautojais koncentratais, naudingųjų iškasenų
perdirbėjais ir vietos eksportuotojais įtraukti pirmiau pateiktus informacijos atskleidimo
21

reikalavimus .
2. Saugoti informaciją, gautą per toliau aprašytą valdymo grandinę ir (arba) atsekamumo
22

sistemą, bent penkerius metus , geriausia kompiuterizuotoje duomenų bazėje, ir pateikti
ją tolesniems pirkėjams tiekimo grandinėje, taip pat pateikti ją pagal bet kokį institucinį
mechanizmą, sukurtą regioniniu arba pasauliniu lygmeniu, kuriam pavesta rinkti ir
tvarkyti informaciją apie naudingąsias iškasenas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų.

C. 4. KONKREČIOS
įmonėms

REKOMENDACIJOS

visoms

pradinės

grandies

1. Sukurti valdymo grandinę ir (arba) atsekamumo sistemą, kurioje būtų gaunama toliau
nurodyta (išsamiai išskaidyta) informacija apie naudingąsias iškasenas iš su naudingųjų
iškasenų kilme ir tranzitu susijusios grėsmės vietos (pageidautina, kad ji būtų pateikta su
patvirtinamaisiais dokumentais): kasykla, iš kurios kilusios naudingosios iškasenos; jų
kiekis ir išgavimo datos; vietos, kuriose naudingosios iškasenos sutelkiamos,
parduodamos ar apdorojamos; visi mokesčiai, rinkliavos, honorarai ar kiti mokėjimai
valdžios pareigūnams dėl naudingųjų iškasenų gavybos, prekybos, transportavimo ir
eksporto; visi mokesčiai ir kiti mokėjimai valstybinėms ar privačioms saugumo pajėgoms
arba kitoms ginkluotoms grupuotėms; visų tiekimo grandinės pradinės grandies dalyvių
23

tapatybė; transportavimo keliai .
2. Visą informaciją, gautą ir saugomą pagal šiose rekomendacijose nustatytus išsamaus
patikrinimo standartus ir procesus, pateikti tolesniems pirkėjams tiekimo grandinėje ir
auditoriams, taip pat pateikti ją pagal bet kokį institucinį mechanizmą, sukurtą regioniniu
arba pasauliniu lygmeniu, kuriam pavesta rinkti ir tvarkyti informaciją apie naudingąsias
iškasenas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų.
3. Kai įmanoma, vengti pirkti už grynuosius pinigus, ir užtikrinti, kad visi neišvengiami
naudingųjų

iškasenų

pirkimo

už

grynuosius

pinigus

sandoriai

būtų

patvirtinti

dokumentais, kuriuos būtų galima patikrinti; patartina, kad tie sandoriai vyktų oficialiai per
24

bankus .
4. Remti pagal Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvą (GPSI) nustatytų principų ir kriterijų

21 Lydyklos arba rafinavimo įmonės pareiga yra gauti ir saugoti reikalaujamą informaciją iš
tarptautinių prekiautojų koncentratais ir vietos eksportuotojų, nepriklausomai nuo to, ar
jie laikosi tų pirmiau pateiktų rekomendacijų.
22 Žr. Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) 10-ąją rekomendaciją. Taip pat žr. II
priedą, Kimberley proceso sertifikavimo schemą ir Kimberley proceso Maskvos
deklaraciją.
23 Žr. ITRI tiekimo grandinės iniciatyvą (iTSCi).
24 Finansų įstaigos raginamos remtis šiomis rekomendacijomis ir jų priedėliu atliekant
klientų, kuriems jos ketina teikti savo paslaugas, išsamų patikrinimą, ir, priimant savo
sprendimą, atsižvelgti į tai, kaip jie laikosi šių rekomendacijų.
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25 26

įgyvendinimą .

C.5. KONKREČIOS REKOMENDACIJOS visoms galutinės grandies įmonėms
1. Sukurti tiekimo grandinės skaidrumo sistemą, kurioje būtų galima nustatyti įmonės
naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje esančias lydyklas ir rafinavimo įmones, iš kurių
reikėtų gauti šią informaciją apie naudingųjų iškasenų, gautų iš su naudingųjų iškasenų
kilme ir tranzitu susijusios grėsmės vietų, tiekimo grandinę: visas valstybes, iš kurių
kilusios, per kurias transportuojamos ir tranzitu gabenamos naudingosios iškasenos
kiekvienos lydyklos ir rafinavimo įmonės tiekimo grandinėse. Įmonės, kurioms dėl savo
dydžio ar kitų veiksnių gali būti sunku nustatyti subjektus, esančius pirmiau tiekimo
grandinėje negu tiesioginiai jų tiekėjai, gali užmegzti ryšius ir aktyviai bendradarbiauti su
tais pramonės dalyviais, su kuriais turi bendrų tiekėjų, arba su galutinės grandies
įmonėmis, su kuriomis palaiko verslo ryšius, kad nustatytų, kurios lydyklos dalyvauja
tiekimo grandinėje.
2. Saugoti susijusius įrašus bent penkerius metus, geriausia kompiuterizuotoje duomenų
bazėje.
11

3. Skatinti išplėsti skaitmenines sistemas, skirtas dalytis informacija apie tiekėjus , į jas
įtraukiant lydyklas ir rafinavimo įmones, ir pritaikyti šias sistemas vertinimui, kaip
atliekamas tiekėjų išsamus patikrinimas naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės
rizikos zonų tiekimo grandinėje, naudojant šiose rekomendacijose rekomenduojamus
kriterijus ir procesus ir deramai atsižvelgiant į verslo konfidencialumą bei kitus su
27

konkurencija susijusius klausimus .

D. Stiprinti įmonės bendradarbiavimą su tiekėjais.

Tiekimo grandinėje

dalyvaujančios įmonės turėtų užtikrinti, kad tiekėjai įsipareigotų laikytis tiekimo
grandinės politikos pagal II priedą ir išsamaus patikrinimo procesų, aprašytų šiose
rekomendacijose. Šiuo tikslu įmonė turėtų:
1. kai įmanoma, vietoj trumpalaikių ar vienkartinių sutarčių užmegzti ilgalaikius santykius su
tiekėjais, kad galėtų didinti įtaką tiekėjams;
2. pranešti tiekėjams apie savo lūkesčius dėl atsakingo naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir
didelės rizikos zonų tiekimo grandinių ir įtraukti šiose rekomendacijose išdėstytą tiekimo
grandinės politiką bei išsamaus patikrinimo procesus į komercines sutartis ir (arba)
28

rašytinius susitarimus su tiekėjais, kuriuos būtų galima taikyti ir stebėti , be kita ko (jei

25 Informacijos apie GPSI rasite http://eiti.org/. Jei norite gauti gairių dėl to, kaip verslas
gali prisidėti prie GPSI, žr. http://eiti.org/document/businessguide.
26 Pavyzdžiui, žr. skaitmenines tiekėjų informacines sistemas, tokias kaip E.TASC.
27 Verslo konfidencialumo ir kiti su konkurencija susiję klausimai apima informaciją apie
kainas ir tiekėjų ryšius, neatmetant galimybės vėliau aiškinti jų kitaip. Visa informacija
bus atskleidžiama pagal bet kokį institucinį mechanizmą, sukurtą regioniniu arba
pasauliniu lygmeniu, kuriam pavesta rinkti ir tvarkyti informaciją apie naudingąsias
iškasenas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų.
28 Žr. 2–5 žingsnius dėl informacijos apie tiekėjų stebėseną ir padėties valdymą nustačius,
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manoma, kad reikia) pasiliekant teisę atlikti tiekėjų patikras vietoje, nepranešus iš
anksto, ir susipažinti su jų dokumentais;
3. apsvarstyti, kokiais būdais galima remti ir stiprinti tiekėjų gebėjimus gerinti rezultatus ir
29

laikytis įmonės tiekimo grandinės politikos ;
4. įsipareigoti kartu su tiekėjais parengti planus, pagal kuriuos būtų daroma išmatuojama
pažanga, prireikus, kai tinka, įtraukiant vietos ir centrinės valdžios institucijas,
30

tarptautines organizacijas ir pilietinę visuomenę į rizikos mažinimo pastangas .

E. Sukurti informavimo (skundų teikimo) mechanizmą įmonės
lygmeniu. Įmonės, priklausomai nuo savo padėties tiekimo grandinėje, gali:
1. sukurti mechanizmą, kuriuo naudodamasi bet kuri suinteresuotoji šalis (nukentėję
asmenys arba informatoriai) galėtų išreikšti susirūpinimą dėl naudingųjų iškasenų
gavybos, prekybos, tvarkymo ir eksporto aplinkybių konfliktinėje ir didelės rizikos zonoje.
Taip įmonė galės gauti papildomų perspėjimų dėl rizikos savo tiekimo grandinėje,
susijusios su problemomis, kartu atlikdama savo faktinių aplinkybių ir rizikos vertinimus;
2. suteikti galimybę tokiu mechanizmu naudotis tiesiogiai arba pagal bendradarbiavimo
susitarimus su kitomis įmonėmis ar organizacijomis, arba padedant lengviau kreiptis į
išorės ekspertą ar įstaigą (pvz., ombudsmeną).

2

ŽINGSNIS –
GRANDINĖJE

NUSTATYTI

IR

VERTINTI

RIZIKĄ

TIEKIMO

TIKSLAS – nustatyti ir įvertinti riziką dėl aplinkybių, susijusių su naudingųjų iškasenų
gavyba, prekyba, tvarkymu ir eksportu iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų.

I. PRADINĖS GRANDIES ĮMONĖS
Pradinės grandies įmonės turėtų išaiškinti valdymo grandinę ir naudingųjų iškasenų
gavybos, prekybos, tvarkymo bei eksporto aplinkybes ir nustatyti bei įvertinti riziką,
vertindamos tas aplinkybes pagal naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų
pavyzdinės

tiekimo

grandinės

politiką II priede.

Pradinės

grandies

įmonės

gali

bendradarbiauti, vykdydamos šiame skirsnyje pateiktas rekomendacijas pagal bendras
iniciatyvas, tačiau įmonės išlaiko individualią atsakomybę už savo išsamų patikrinimą ir
turėtų užtikrinti, kad atliekant visą bendrą darbą būtų deramai atsižvelgiama į individualias
įmonės aplinkybes.

A. Nustatyti naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės rizikos
vertinimo apimtį. Lydyklos ir rafinavimo įmonės, tarptautiniai prekiautojai
koncentratais ir naudingųjų iškasenų perdirbėjai turėtų peržiūrėti pagal 1-ąjį žingsnį
surinktą informaciją, kad galėtų tikslingai atlikti tų naudingųjų iškasenų ir jų tiekėjų, dėl

kad nesilaikoma reikalavimų.
29 Žr. 3 žingsnį „Rizikos mažinimas“.
30 Žr. 3 žingsnį „Rizikos mažinimas“.
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kurių nustatytos su naudingųjų iškasenų kilme ir tranzitu susijusios grėsmės vietos ir su
tiekėjais susijusios grėsmės (išvardytos įvade), rizikos vertinimus.

B. Nustatyti esamų ir planuojamų įmonės tiekimo grandinių faktines
aplinkybes. Pradinės grandies įmonės turėtų įvertinti padėtį konfliktinėse ir didelės
rizikos zonose; išaiškinti valdymo grandinę, visų pradinės grandies tiekėjų veiklą ir
ryšius; nustatyti naudingosios iškasenos gavybos, prekybos, tvarkymo ir eksporto vietas
ir kokybines sąlygas jose. Pradinės grandies įmonės turėtų remtis per 1-ąjį žingsnį
surinkta ir saugoma informacija ir turėtų gauti bei saugoti naujausią vietos informaciją,
kad galėtų sudaryti tiekimo grandinės schemą ir veiksmingai vertinti riziką.
Žr. papildymą „Gairės dėl pradinės grandies įmonės rizikos vertinimo“, kuriame
pateikta rekomendacijų, kaip sudaryti vietos vertinimo grupes (toliau – vertinimo
grupės), ir pridėtas rekomenduojamas svarstytinų klausimų sąrašas. Vertinimo grupes
gali kartu sudaryti pradinės grandies įmonės, kurios vykdo veiklą konfliktinėse ar
didelės rizikos zonose arba iš jų tiekia naudingąsias iškasenas. Pradinės grandies
įmonės tebebus individualiai atsakingos už tai, kad būtų laikomasi bet kokių
rekomendacijų, kurias pateikia vertinimo grupės, ir už atitinkamus tolesnius veiksmus.

C. Vertinti riziką tiekimo grandinėje.

Įmonė turėtų vertinti faktines aplinkybes

tiekimo grandinėje pagal pavyzdinės tiekimo grandinės politiką, kokybiniu pagrindu, kad
nustatytų riziką tiekimo grandinėje:
1. peržiūrėti taikytinus standartus, įskaitant:
31

a) įmonės tiekimo grandinės politikos principus ir standartus, atitinkančius II priedą ;
b) nacionalinius įstatymus: tų valstybių, kuriose įmonė turi buveinę arba kuriose ji yra
biržinė bendrovė (jei tinka); valstybių, iš kurių gali būti kilusios naudingosios
iškasenos; jų tranzito arba reeksporto valstybių;
c) teisines priemones, kuriomis reglamentuojama įmonės veikla ir verslo ryšiai, tokias
kaip finansavimo susitarimai, susitarimai su rangovais ir su tiekėjais;
d) kitas

svarbias

tarptautines

priemones,

tokias

kaip

EBPO

rekomendacijos

daugiašalėms įmonėms, tarptautinė žmogaus teisių teisė ir humanitarinė teisė;
2. nustatyti, ar aplinkybės tiekimo grandinėje (visų pirma, pagal atsakymus į šio priedėlio
papildyme pateiktus rekomenduojamus orientacinius klausimus) atitinka reikiamus
standartus. Bet kokį pagrįstai numanomą faktinių aplinkybių ir nustatyto standarto
neatitikimą reikėtų laikyti rizika, kad gali būti patirtas neigiamas poveikis.

II. GALUTINĖS GRANDIES ĮMONĖS
Galutinės grandies įmonės turėtų nustatyti riziką savo tiekimo grandinėje vertindamos
savo lydyklų ir rafinavimo įmonių išsamaus patikrinimo praktiką pagal šias rekomendacijas.
Galutinės grandies įmonės, kurioms gali būti sunku (dėl savo dydžio ar kitų veiksnių)
nustatyti subjektus, esančius pirmiau tiekimo grandinėje negu tiesioginiai jų tiekėjai, gali
31 Žr. pirmiau, 1 žingsnio A dalį, ir II priedą.
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užmegzti ryšius ir aktyviai bendradarbiauti su kitais pramonės dalyviais, su kuriais turi
bendrų tiekėjų, arba su galutinės grandies įmonėmis, su kuriomis palaiko verslo ryšius,
vykdydamos šio skirsnio rekomendacijas, kad nustatytų lydyklas ir rafinavimo įmones savo
tiekimo grandinėje ir įvertintų jų išsamaus patikrinimo praktiką arba pagal pramonės
taikomas patikimumo patvirtinimo sistemas nustatytų, kurios rafinavimo įmonės ir lydyklos
32

atitinka šių rekomendacijų reikalavimus, taigi galėtų iš jų pirkti . Galutinės grandies įmonės
išlaiko individualią atsakomybę už savo išsamų patikrinimą ir turėtų užtikrinti, kad atliekant
visą bendrą darbą būtų deramai atsižvelgiama į individualias įmonės aplinkybes.

A. Pagal išgales kuo geriau nustatyti lydyklas ir rafinavimo įmones
savo tiekimo grandinėje. Galutinės grandies įmonės turėtų siekti nustatyti
naudingųjų iškasenų lydyklas ir rafinavimo įmones, kurios gamina jų tiekimo grandinėje
naudojamus rafinuotus metalus. Galima tai daryti konfidencialiai tariantis su tiesioginiais
savo įmonių tiekėjais, įtraukiant konfidencialaus tiekėjų informacijos atskleidimo
reikalavimus į sutartis su tiekėjais, nurodant tiesioginiams tiekėjams, kurios lydyklos ir
rafinavimo įmonės atitinka šių rekomendacijų reikalavimus, naudojant sistemas, kuriose
konfidencialiai dalijamasi informacija apie tiekėjus, ir (arba) bendras visos pramonės
sistemas, kuriose atskleidžiama tiekimo grandinės pradinės grandies subjektų
33

tapatybė .

B. Nustatyti naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės rizikos
vertinimo apimtį. Galutinės grandies įmonės, nustačiusios lydyklas ir rafinavimo
įmones, kurios gamina jų tiekimo grandinėje naudojamus rafinuotus metalus, turėtų
užmegzti ryšius su tomis lydyklomis ir rafinavimo įmonėmis savo tiekimo grandinėse ir
iš jų gauti pradinės informacijos apie naudingųjų iškasenų kilmės šalį, tranzitą ir
transportavimo maršrutus nuo kasyklos iki lydyklų ar rafinavimo įmonių. Galutinės
grandies įmonės turėtų peržiūrėti šią informaciją ir bet kokią pagal 1-ąjį žingsnį surinktą
informaciją, kad galėtų tikslingai atlikti tų naudingųjų iškasenų ir jų tiekėjų, dėl kurių
nustatytos „su naudingųjų iškasenų kilme ir tranzitu susijusios grėsmės vietos“ ir „su
tiekėjais susijusios grėsmės“ (išvardytos įvade), rizikos vertinimus.

C. Įvertinti, ar lydyklos ir rafinavimo įmonės yra atlikusios visus
naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų
atsakingo tiekimo grandinių išsamaus patikrinimo veiksmus.
1. Gauti įrodymų dėl tos lydyklos arba rafinavimo įmonės išsamaus patikrinimo praktikos.
34

2. Peržiūrėti vertinimo grupės surinktą informaciją .
3. Gautus įrodymus dėl tos lydyklos ar rafinavimo įmonės išsamaus patikrinimo praktikos
32 Žr. Pilietiškos elektronikos pramonės koalicijos (EICC) ir pagal pasaulinę e. tvarumo
iniciatyvą (GeSI) parengtą su konfliktais nesusijusių lydyklų programą (Conflict-free Smelter
Programme).
33 Žr. 1 žingsnio C dalį (Nustatyti naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės vidaus kontrolę) ir
1 žingsnio D dalį (pirmiau).
34 Žr. papildymą „Gairės dėl pradinės grandies įmonės rizikos vertinimo“.
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sutikrinti su šiose rekomendacijose nustatyta tiekimo grandinės politika ir išsamaus
patikrinimo procesais.
4. Bendradarbiauti su lydykla arba rafinavimo įmone ir padėti rasti būdų didinti jos
pajėgumą, mažinti riziką ir gerinti išsamaus patikrinimo rezultatus, be kita ko, dalyvaujant
bendrose pramonės iniciatyvose.

D. Kai būtina, atlikti (be kita ko, dalyvaujant pramonės inicijuotose
programose) bendras patikras vietoje, naudingųjų iškasenų
lydyklos arba rafinavimo įmonės nuosavose patalpose.
3 ŽINGSNIS – PARENGTI IR ĮGYVENDINTI STRATEGIJĄ KAIP
ATSAKĄ Į NUSTATYTĄ RIZIKĄ
TIKSLAS – įvertinti nustatytą riziką ir į ją reaguoti siekiant išvengti neigiamo poveikio arba jį
sumažinti.

Įmonės

gali

bendradarbiauti,

vykdydamos

šiame

skirsnyje

pateiktas

rekomendacijas pagal bendras iniciatyvas. Tačiau įmonės išlaiko individualią atsakomybę už
savo išsamų patikrinimą ir turėtų užtikrinti, kad atliekant visą bendrą darbą būtų deramai
atsižvelgiama į individualias įmonės aplinkybes.

A. Pranešti paskirtiems aukštesnio rango vadovams apie
nustatytus faktus, išdėstant surinktą informaciją ir apibūdinant esamą bei galimą
riziką, nustatytą atliekant tiekimo grandinės rizikos vertinimą.

B. Parengti ir patvirtinti rizikos valdymo planą.

Įmonės turėtų patvirtinti

tiekimo grandinės rizikos valdymo planą, kuriame būtų išdėstyta, kaip įmonė reaguos į
riziką, nustatytą pagal 2-ąjį žingsnį. Įmonės gali valdyti riziką: i) tęsdamos prekybą visu
tuo

laikotarpiu,

kai

stengiamasi

išmatuojamai

sumažinti

riziką,

ii)

laikinai

sustabdydamos prekybą, kol vykdomas išmatuojamas rizikos mažinimas, arba iii)
nutraukdamos ryšius su tiekėju tais atvejais, kai atrodo, kad rizikos sumažinti
neįmanoma arba ji yra nepriimtina. Patvirtindamos rizikos valdymo planą ir
nustatydamos tinkamą rizikos valdymo strategiją įmonės turėtų:
1. peržiūrėti naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų pavyzdinės
tiekimo grandinės politiką II priede arba savo vidaus politiką, jeigu ji atitinka II priedą,
ir nuspręsti, ar nustatytą riziką galima sumažinti tęsiant, laikinai sustabdant, ar
nutraukiant ryšius su tiekėjais;
2. valdyti riziką, dėl kurios nereikia nutraukti ryšių su tiekėju, išmatuojamu rizikos
mažinimu. Tokiu išmatuojamu rizikos mažinimu reikėtų siekti laipsniškos pažangos
gerinant rezultatus per pagrįstą laikotarpį. Rengdamos rizikos mažinimo strategiją
įmonės turėtų:
a)

apsvarstyti galimybę ir, kai reikia, imtis priemonių didinti įtaką pradinės

grandies tiekėjams, kurie gali veiksmingiausiai pasiekti, kad nebūtų rizikos, arba
nustatytą riziką sumažinti.
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i)

PRADINĖS GRANDIES ĮMONĖS. Priklausomai nuo savo padėties tiekimo
grandinėje, pradinės grandies įmonės daro arba gali daryti reikšmingą įtaką
tiekimo grandinės dalyviams, gebantiems veiksmingiausiai ir labiausiai
tiesiogiai sumažinti reikšmingą riziką, kad gali būti padarytas neigiamas
poveikis. Jeigu pradinės grandies įmonės nuspręstų, mažindamos riziką,
kartu tęsti arba laikinai sustabdyti prekybą, rizikos mažinimo pastangomis
reikėtų pirmiausia ieškoti būdų, kai tinka, konstruktyviai bendradarbiauti su
susijusiais suinteresuotaisiais subjektais siekiant, kad neigiamas poveikis
35

būtų laipsniškai pašalintas per pagrįstą laikotarpį ;
ii) GALUTINĖS GRANDIES ĮMONĖS. Galutinės grandies įmonės raginamos,
priklausomai nuo savo padėties tiekimo grandinėje, stiprinti įtaką ir (arba)
naudotis

savo

įtaka

pradinės

grandies

tiekėjams,

gebantiems

veiksmingiausiai ir labiausiai tiesiogiai sumažinti riziką, kad gali būti
padarytas neigiamas poveikis. Jei galutinės grandies įmonės nuspręstų,
mažindamos riziką, kartu tęsti arba laikinai sustabdyti prekybą, stengdamosi
sumažinti riziką jos turėtų daugiausia dėmesio skirti tiekėjų vertybinei
orientacijai ir mokymui, stiprinant jų gebėjimus, kad jie galėtų atlikti išsamų
patikrinimą ir pagerinti jo rezultatus. Įmonės turėtų skatinti savo pramonės
narystės organizacijas rengti ir įgyvendinti išsamaus patikrinimo gebėjimų
stiprinimo modulius, bendradarbiaujant su atitinkamomis tarptautinėmis
organizacijomis,

nevyriausybinėmis

organizacijomis,

suinteresuotaisiais

subjektais ir kitais ekspertais;
b) konsultuotis su tiekėjais ir suinteresuotaisiais subjektais, kuriems tai svarbu, ir
susitarti dėl išmatuojamo rizikos mažinimo strategijos, įtraukiamos į rizikos
valdymo planą. Toks išmatuojamas rizikos mažinimas turėtų būti derinamas prie
konkrečių įmonės tiekėjų ir jų veiklos aplinkybių, turėtų būti nustatyti aiškūs jo
rezultatų tikslai, pasiektini per pagrįstą laikotarpį, ir nustatyti kokybiniai ir (arba)
kiekybiniai pažangos vertinimo rodikliai.
i) PRADINĖS GRANDIES ĮMONĖS turėtų, deramai atsižvelgdamos į verslo
36

konfidencialumą ir kitus su konkurencija susijusius klausimus , paskelbti
tiekimo grandinės rizikos vertinimą ir tiekimo grandinės valdymo planą ir
pateikti juos susipažinti vietos ir centrinės valdžios institucijoms, pradinės
grandies įmonėms, vietos pilietinei visuomenei ir trečiosioms šalims, kurioms
tai turi įtakos. Įmonės turėtų užtikrinti, kad suinteresuotiesiems subjektams,
kuriems tai svarbu, pakaktų laiko peržiūrėti rizikos vertinimą ir valdymo planą,
ir kad būtų galima atsakyti ir deramai atsižvelgti į užduotus klausimus,
išreikštą susirūpinimą ir alternatyvius pasiūlymus dėl rizikos valdymo.
35 Įmonės turėtų remtis II priedu dėl rekomenduojamos rizikos valdymo strategijos.
III priede pateiktos siūlomos rizikos mažinimo priemonės ir kai kurie rekomenduojami
pažangos vertinimo rodikliai. Išsamesnių rekomendacijų dėl rizikos mažinimo tikimasi
pateikti remiantis šių rekomendacijų įgyvendinimo etapu.
36 Žr. 12 išnašą.

44

EBPO IŠSAMAUS PATIKRINIMO REKOMENDACIJOS DĖL ATSAKINGO NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ IŠ KONFLIKTINIŲ

... © EBPO

PRIEDĖLIS DĖL ALAVO, TANTALO IR VOLFRAMO

C. Įgyvendinti rizikos valdymo planą, stebėti ir sekti rizikos
mažinimo rezultatus, dėl to teikti ataskaitas paskirtiems
aukštesnio rango vadovams, o po nesėkmingų bandymų
sumažinti riziką apsvarstyti, ar reikia laikinai sustabdyti arba
nutraukti bendradarbiavimą su tiekėju.
1. PRADINĖS GRANDIES ĮMONĖS. Pradinės grandies įmonės turėtų įgyvendinti rizikos
mažinimą, jį stebėti ir sekti jo rezultatus bendradarbiaudamos ir (arba) konsultuodamosi
su vietos ir centrinės valdžios institucijomis, pradinės grandies įmonėmis, tarptautinėmis
ar pilietinės visuomenės organizacijomis ir trečiosiomis šalimis, kurioms tai svarbu.
Pradinės

grandies

įmonėms gali

būti

naudinga

sukurti

arba

remti

kuriamus

bendruomenės stebėsenos tinklus, kurie stebėtų arba sektų rizikos mažinimo rezultatus.

D. Atlikti papildomus faktinių aplinkybių ir rizikos vertinimus, kai
yra rizika, kurią reikia mažinti, arba pasikeitus aplinkybėms22.
Tiekimo grandinės išsamus patikrinimas yra dinamiškas procesas, pagal kurį būtina
nuolat stebėti riziką. Įgyvendinusios rizikos mažinimo strategiją įmonės, siekdamos
užtikrinti veiksmingą rizikos valdymą, turėtų pakartoti 2-ąjį žingsnį. Be to, po bet kokio
pokyčio įmonės tiekimo grandinėje gali reikėti pakartoti kai kuriuos žingsnius, kad būtų
37

išvengta neigiamo poveikio arba jis būtų sumažintas .

4 ŽINGSNIS – ATLIKTI NEPRIKLAUSOMOS TREČIOSIOS ŠALIES
AUDITĄ, KURIUO BŪTŲ PATIKRINTA LYDYKLOS ARBA
RAFINAVIMO ĮMONĖS IŠSAMAUS PATIKRINIMO PRAKTIKA
TIKSLAS – atlikti nepriklausomos trečiosios šalies auditą, kuriuo būtų patikrinta lydyklos ar
rafinavimo įmonės atsakingo naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų
tiekimo grandinių išsamaus patikrinimo praktika, ir padėti gerinti lydyklos arba rafinavimo
įmonės ir tiekimo grandinės pradinės grandies išsamaus patikrinimo praktiką, be kita ko,
pagal bet kokį institucinį mechanizmą, kuris būtų sukurtas pramonės iniciatyva,
vyriausybėms teikiant paramą ir bendradarbiaujant su atitinkamais suinteresuotaisiais
subjektais.

A. Planuoti lydyklos arba rafinavimo įmonės naudingųjų iškasenų iš
konfliktinių ir didelės rizikos zonų atsakingo tiekimo grandinių
išsamaus patikrinimo praktikos auditą, kurį atliks nepriklausoma
trečioji šalis. Šio audito apimtis, kriterijai, principai ir veikla turėtų būti tokie38:
37 Aplinkybių pokytis turėtų būti nustatomas skiriant dėmesio rizikai, nuolat stebint įmonių
valdymo grandinės dokumentus ir padėtį konfliktinėse zonose, iš kurių kilusios ir per
kurias transportuojamos naudingosios iškasenos. Tokie aplinkybių pokyčiai gali būti
tiekėjo ar valdymo grandinės dalyvio, naudingųjų iškasenų kilmės vietos,
transportavimo kelių arba eksporto vietos pokyčiai. Tai gali apimti ir su konkrečia
padėtimi vietoje susijusius veiksnius, tokius kaip konflikto intensyvėjimas tam tikrose
teritorijose, vietovę prižiūrinčio karinio personalo keitimas arba kasyklos, iš kurios
kilusios naudingosios iškasenos, nuosavybės ar kontrolės pokyčiai.
38 Šioje rekomendacijoje išdėstyti kai kurie pagrindiniai principai, apimtis, kriterijai ir kita
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1. Audito apimtis: auditas apims visą lydyklos arba rafinavimo įmonės veiklą, procesus ir
sistemas, naudojamas atliekant naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų
tiekimo grandinės išsamų patikrinimą. Tai, be kita ko, apima lydyklos arba rafinavimo
įmonės vykdomą naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės kontrolę, galutinės grandies
įmonėms atskleidžiamą informaciją apie tiekėjus, valdymo grandinę ir kitą informaciją
apie naudingąsias iškasenas, lydyklos arba rafinavimo įmonės rizikos vertinimus,
įskaitant vietoje atliekamus tyrimus, ir lydyklos arba rafinavimo įmonės rizikos valdymo
strategijas.
2. Audito kriterijai: atliekant auditą turėtų būti nustatyta, ar lydyklos arba rafinavimo
įmonės išsamaus patikrinimo procesas atitinka standartus ir procesus pagal šias
išsamaus patikrinimo rekomendacijas.
3. Audito principai:
a) nepriklausomumas: siekiant išlaikyti auditų neutralumą ir nešališkumą, auditą
atliekanti organizacija ir visi audito grupės nariai (auditoriai) turi būti nepriklausomi
nuo lydyklos arba rafinavimo įmonės, taip pat nuo tos lydyklos ar rafinavimo įmonės
patronuojamųjų įmonių, licenciatų, rangovų, tiekėjų ir įmonių, bendradarbiaujančių
kartu atliekant bendrą auditą. Tai reiškia, visų pirma, kad auditoriai neturi turėti
interesų konfliktų su audituojamu subjektu, be kita ko, verslo ar finansinių ryšių su
audituojamu subjektu (kurių forma būtų akcinio kapitalo dalių nuosavybė, skolos,
vertybiniai popieriai), ir 24 mėnesių laikotarpiu iki audito neturi būti teikę jokių kitų
paslaugų audituojamai įmonei, ypač jokių paslaugų, susijusių su išsamaus
39

patikrinimo praktika ar pagal ją vertinamomis tiekimo grandinės operacijomis ;
b) kompetencija: auditoriai turėtų laikytis reikalavimų, nustatytų standarto ISO 19011
dėl auditorių kompetencijos ir vertinimo 7 skyriuje. Auditoriai konkrečiai turi turėti
40
žinių ir įgūdžių šiose srityse :
i) audito principų, procedūrų ir metodų (ISO 19011);
ii) atitinkamos įmonės tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo principų, procedūrų ir
metodų;
iii) įmonės veiklos organizacinės struktūros, ypač įmonės naudingųjų iškasenų
pirkimo ir naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės;
iv) konfliktinių zonų, iš kurių kilusios ar per kurias transportuojamos naudingosios
iškasenos, socialinių, kultūrinių ir istorinių aplinkybių, įskaitant reikiamus kalbinius

svarbiausia informacija, kurią įmonės turėtų apsvarstyti pavesdamos nepriklausomai
trečiajai šaliai atlikti konkrečios tiekimo grandinės lydyklų ir rafinavimo įmonių išsamaus
patikrinimo praktikos auditą. Įmonės turėtų remtis ISO tarptautiniu standartu
19011:2002 (ISO 19011), kuriame pateikti išsamūs reikalavimai audito programoms
(įskaitant su programa susijusią atsakomybę, procedūras, įrašų tvarkymą, stebėseną ir
peržiūrą) ir aptarta audito veikla žingsnis po žingsnio.
39 Žr. Teisingo darbo asociacijos (FLA) chartijos VIII skyrių (A dalį).
40 Reikalingas žinias ir įgūdžius galima nustatyti pagal auditoriaus išsilavinimą ir darbo
patirtį, kaip išdėstyta ISO 19011:2002, 7.4 skirsnyje. Be to, auditoriai turi turėti tokias
asmenines savybes kaip profesionalumas, nešališkumas ir sąžiningumas.
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gebėjimus ir tai kultūrai priimtinus audito atlikimo ypatumus;
v) visų taikytinų standartų, įskaitant naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės
rizikos zonų pavyzdinės tiekimo grandinės politiką (II priedas);
c) atskaitomybė: galima naudoti veiklos rezultatų rodiklius stebint auditorių gebėjimą
atlikti auditą pagal audito programą, remiantis to audito tikslais, apimtimi ir kriterijais,
41

vertinant pagal audito programos dokumentus .
4. Audito veikla:
a) pasirengimas auditui: reikėtų aiškiai pranešti auditoriams apie audito tikslus, apimtį,
darbo kalbą ir kriterijus ir iki audito pradžios išsiaiškinti bet kokius neaiškumus tarp
42

audituojamo subjekto ir auditorių . Auditoriai turėtų nustatyti galimybes atlikti auditą
43

pagal turimą laiką, išteklius, informaciją ir susijusių šalių bendradarbiavimą ;
b) dokumentų peržiūra: reikėtų peržiūrėti atrinktus visų dokumentų, parengtų atliekant
lydyklos ar perdirbimo įmonės tiekimo grandinės išsamų patikrinimą dėl naudingųjų
iškasenų iš konfliktinių zonų, pavyzdžius „siekiant nustatyti, ar dokumentais patvirtinta
44

sistema atitinka audito kriterijus“ , įskaitant, be kita ko, dokumentus apie tiekimo
grandinės vidaus kontrolę (valdymo grandinės dokumentų pavyzdį, mokėjimų įrašus),
susijusią korespondenciją su tiekėjais ir sutarčių su jais nuostatas, per įmonės rizikos
vertinimus parengtus dokumentus (įskaitant visus įrašus apie verslo partnerius ir
tiekėjus, pokalbius ir vertinimus vietoje) ir bet kokius dokumentus apie rizikos valdymo
strategijas (pvz., susitarimus su tiekėjais dėl pažangos rodiklių);
c) vietoje atliekami tyrimai: prieš pradėdami tyrimus vietoje auditoriai turėtų parengti
audito planą

45

46

ir visus darbo dokumentus . Reikėtų patikrinti iš lydyklos ar rafinavimo

įmonės tiekimo grandinės rizikos vertinimų gautus ir su lydyklos arba rafinavimo
įmonės tiekimo grandinės rizikos valdymu susijusius įrodymus. Auditoriai turėtų
surinkti daugiau įrodymų ir patikrinti informaciją per reikiamus pokalbius, atlikdami
47

stebėjimus ir peržiūrėdami dokumentus . Vietoje atliekami tyrimai turėtų apimti:
i) lydyklos arba rafinavimo įmonės patalpas ir vietas, kuriose atliekamas lydyklos
arba rafinavimo įmonės atsakingo naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės
rizikos zonų tiekimo grandinių išsamus patikrinimas;
ii) atrinktus lydyklos arba rafinavimo įmonės tiekėjus (ir tarptautinius prekiautojus
koncentratais, ir perdirbėjus bei vietos eksportuotojus), įskaitant tiekėjų patalpų
tikrinimą;
iii) susitikimą su vertinimo grupe (žr. papildymą) siekiant peržiūrėti standartus ir

41
42
43
44
45
46
47

Žr. ISO 19011, 5.6 skirsnį.
Žr. ISO 19011, 6.2 skirsnį.
Ten pat.
Žr. ISO 19011, 6.3 skirsnį.
Žr. ISO 19011, 6.4.1 skirsnį.
Žr. ISO 19011, 6.4.3 skirsnį.
Žr. ISO 19011, 6.5.4 skirsnį.
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metodus, pagal kuriuos gaunama patikrinama, patikima ir naujausia informacija, ir
patikrinti kai kuriuos atrinktus įrodymus, kuriais lydykla arba rafinavimo įmonė
rėmėsi atlikdama atsakingo naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos
zonų tiekimo grandinių išsamų patikrinimą. Rengdamiesi šiam susitikimui auditoriai
turėtų paprašyti informacijos ir pateikti klausimų vietos vertinimo grupei;
iv) konsultacijas su vietos ir centrinės valdžios institucijomis, Jungtinių Tautų
ekspertų grupėmis, Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijomis ir vietos
pilietine visuomene;
d) audito išvados: auditoriai turėtų nustatyti faktus, pagal kuriuos, remiantis surinktais
įrodymais, būtų nustatyta, ar tos lydyklos arba rafinavimo įmonės atsakingo
naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonos tiekimo grandinių išsamus
patikrinimas atitinka šias rekomendacijas. Auditoriai turėtų audito ataskaitoje pateikti
rekomendacijų tai lydyklai arba rafinavimo įmonei, kaip pagerinti savo išsamaus
patikrinimo praktiką.

B. Atlikti auditą pagal pirmiau pateiktas nuostatas dėl audito
apimties, kriterijų, principų ir veiklos.
1. AUDITO ATLIKIMAS. Dabartinėmis aplinkybėmis visi tiekimo grandinės dalyviai turėtų
bendradarbiauti per savo pramonės organizacijas siekdami užtikrinti, kad auditas būtų
atliekamas laikantis pirmiau pateiktų nuostatų dėl audito apimties, kriterijų, principų ir
veiklos.
a) KONKREČIOS REKOMENDACIJOS vietos naudingųjų iškasenų
eksportuotojams
i) Leisti patekti į įmonės objektus ir susipažinti su visais dokumentais ir įrašais apie
tiekimo grandinės išsamų patikrinimą.
ii) Padėti saugiai susisiekti su vietos vertinimo grupe. Koordinuoti logistiką, kad
audito grupės ir vietos vertinimo grupė turėtų saugią vietą susitikimams.
b) KONKREČIOS REKOMENDACIJOS tarptautiniams prekiautojams koncentratais
ir naudingųjų iškasenų perdirbėjams
i) Leisti patekti į įmonės objektus ir susipažinti su visais dokumentais ir įrašais apie
tiekimo grandinės išsamų patikrinimą.
c) KONKREČIOS REKOMENDACIJOS lydykloms ir rafinavimo įmonėms
i)

Leisti patekti į įmonės objektus ir susipažinti su visais dokumentais ir įrašais apie
tiekimo grandinės išsamų patikrinimą.

ii) Palengvinti ryšius su atrinktais tiekėjais, kuriuos pasirenka tikrinti audito grupė.
d) KONKREČIOS REKOMENDACIJOS visoms galutinės grandies įmonėms
i) Rekomenduojama, kad visos galutinės grandies įmonės dalyvautų ir per pramonės
organizacijas arba kitais tinkamais būdais prisidėtų skiriant auditorius ir nustatant
audito sąlygas pagal šiose rekomendacijose nustatytus standartus ir procesus.
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Mažosios ir vidutinės įmonės raginamos prisijungti prie tokių pramonės
organizacijų arba stiprinti partnerystės ryšius su jomis.
2. INSTITUCINIS MECHANIZMAS, SKIRTAS ATSAKINGO NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ IŠ
KONFLIKTINIŲ IR DIDELĖS RIZIKOS ZONŲ TIEKIMO GRANDINĖMS. Visi tiekimo
grandinės dalyviai, bendradarbiaudami su valdžios institucijomis ir pilietine visuomene ir
jų padedami, gali apsvarstyti galimybes įtraukti pirmiau nustatytą audito apimtį, kriterijus,
principus ir veiklą į tam tikrą institucinį mechanizmą, pagal kurį būtų prižiūrimas
atsakingo naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų tiekimo grandinių
išsamus patikrinimas ir padedama jį atlikti. Tokia institucija turėtų vykdyti šią veiklą:
a) susijusią su auditu:
i)

akredituoti auditorius;

ii) prižiūrėti ir patikrinti auditus;
iii) skelbti auditų ataskaitas, deramai atsižvelgiant į verslo konfidencialumą ir su
48

konkurencija susijusius klausimus ;
b) rengti ir įgyvendinti mokymo modulius, pagal kuriuos būtų stiprinami tiekėjų gebėjimai
atlikti išsamų patikrinimą ir tiekėjai būtų mokomi mažinti riziką;
c) gauti suinteresuotųjų šalių skundus ir dėl jų kartu su atitinkama įmone imtis tolesnių
veiksmų.

5 ŽINGSNIS – TEIKTI TIEKIMO GRANDINĖS
IŠSAMAUS PATIKRINIMO METINES ATASKAITAS
TIKSLAS – viešai pranešti apie atsakingo naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės
rizikos zonų tiekimo grandinių išsamų patikrinimą siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą
tomis priemonėmis, kurių imasi įmonės.

A. Teikti metines ataskaitas arba, kai tikslinga, į metines tvarumo
arba įmonės atsakomybės ataskaitas įtraukti papildomą
informaciją apie atsakingo naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir
didelės rizikos zonų tiekimo grandinių išsamų patikrinimą.
A. 1.

KONKREČIOS
įmonėms

REKOMENDACIJOS

visoms

pradinės

grandies

1. Įmonės valdymo sistemos. Nustatyti įmonės tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo
politiką; paaiškinti atitinkamą įmonės išsamaus patikrinimo valdymo struktūrą ir kuris
asmuo įmonėje yra tiesiogiai už tai atsakingas; apibūdinti įmonės sukurtas naudingųjų
iškasenų tiekimo grandinės kontrolės sistemas, paaiškinti, kaip jos veikia ir kokiais taip
gautais duomenimis padėta sustiprinti įmonės pastangas atlikti išsamų patikrinimą tuo
ataskaitiniu laikotarpiu; apibūdinti įmonės duomenų bazę ir įrašų tvarkymo sistemą ir
paaiškinti, pagal kokius metodus galutinės grandies subjektams atskleidžiama

48 Žr. 12 išnašą.
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informacija apie visus tiekėjus iki pat kasyklos, iš kurios kilusios naudingosios iškasenos;
pagal Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos (GPSI) kriterijus ir principus atskleisti
informaciją apie mokėjimus valdžios institucijoms.
2. Įmonės rizikos vertinimas tiekimo grandinėje. Paskelbti rizikos vertinimą, deramai
49

atsižvelgiant į verslo konfidencialumą ir kitus su konkurencija susijusius klausimus .
Išdėstyti taikytą metodiką, praktiką ir informaciją, gautą atlikus vertinimą vietoje;
paaiškinti įmonės tiekimo grandinės rizikos vertinimų metodiką.
3. Rizikos valdymas. Apibūdinti rizikos valdymo veiksmus, kurių imtasi, be kita ko, pateikti
suvestinę ataskaitą dėl rizikos mažinimo strategijos, įtrauktos į rizikos valdymo planą, ir
dėl mokymo, kuriuo stiprinti gebėjimai (jei toks mokymas vyko), bei susijusių
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo. Atskleisti informaciją apie įmonės pastangas
stebėti ir sekti rezultatus.

A. 2. KONKREČIOS REKOMENDACIJOS lydykloms ir rafinavimo įmonėms
1. Auditas. Paskelbti lydyklų ir rafinavimo įmonių auditų ataskaitas, deramai atsižvelgiant į
50

verslo konfidencialumą ir kitus su konkurencija susijusius klausimus .

A. 3. KONKREČIOS
įmonėms

REKOMENDACIJOS

visoms

galutinės

grandies

1. Įmonės valdymo sistemos. Nustatyti įmonės tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo
politiką; paaiškinti atitinkamą įmonės išsamaus patikrinimo valdymo struktūrą ir kuris
asmuo įmonėje yra tiesiogiai už tai atsakingas.
2. Rizikos vertinimas ir valdymas. Apibūdinti vykdytus veiksmus nustatant lydyklas ir
rafinavimo įmones tiekimo grandinėje ir vertinant jų išsamaus patikrinimo praktiką, be
kita ko, remiantis paskelbtu reikalavimus atitinkančių lydyklų ir (arba) rafinavimo įmonių
sąrašu pagal pramonės taikomas patikimumo patvirtinimo sistemas, atitinkančias
išsamaus patikrinimo procesus, rekomenduojamus šiose rekomendacijose. Apibūdinti
rizikos valdymo veiksmus, kurių imtasi.
3. Auditas. Paskelbti savo išsamaus patikrinimo praktikos auditų ataskaitas, deramai
atsižvelgiant į verslo konfidencialumą ir kitus su konkurencija susijusius klausimus

51

ir

į tai, kaip reaguota į nustatytą riziką.

49 Verslo konfidencialumo ir kiti su konkurencija susiję klausimai apima informaciją apie
kainas ir tiekėjų ryšius, neatmetant galimybės vėliau aiškinti jų kitaip. Visa informacija
bus atskleidžiama pagal bet kokį institucinį mechanizmą, sukurtą regioniniu arba
pasauliniu lygmeniu, kuriam pavesta rinkti ir tvarkyti informaciją apie naudingąsias
iškasenas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų.
50 Žr. 34 išnašą.
51 Žr. 34 išnašą.
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PAPILDYMAS

Gairės dėl pradinės grandies įmonės rizikos
vertinimo
A. Sudaryti veiksmingam rizikos vertinimui tinkamas sąlygas.
Planuodamos ir organizuodamos tiekimo grandinės rizikos vertinimą, tiekimo grandinės
pradinės grandies įmonės turėtų atsižvelgti į tolesnes rekomendacijas dėl veiksmų.
1. Vadovautis įrodymais grindžiamu požiūriu. Įmonės rizikos vertinimo išvados turėtų
būti pagrįstos patikrinamais, patikimais ir naujausiais įrodymais, kurie turėtų būti surinkti
per vietos vertinimo grupės atliktus tyrimus vietoje.
2. Išlaikyti įmonės tiekimo grandinės faktinių aplinkybių ir rizikos vertinimo
patikimumą ir kokybę užtikrinant, kad įmonės vertintojai būtų nepriklausomi nuo
52

vertinamos veiklos ir neturėtų interesų konfliktų . Įmonės vertintojai turi įsipareigoti
pranešti teisingą ir tikslią informaciją ir laikytis griežčiausių profesinės etikos standartų
53

bei dirbti su deramu profesiniu atidumu .
3. Užtikrinti reikiamo lygio kompetenciją samdant ekspertus, turinčius žinių ir įgūdžių
daugelyje iš šių sričių: vertinamos veiklos aplinkos (pvz., kalbinių gebėjimų, svarbių
kultūrinių savitumų išmanymo), su konfliktu susijusios rizikos esmės (pvz., II priede
nustatytų standartų, žmogaus teisių, tarptautinės humanitarinės teisės, korupcijos,
finansinių nusikaltimų, konfliktų ir konfliktą finansuojančių šalių, skaidrumo), naudingųjų
iškasenų tiekimo grandinės pobūdžio ir formos (pvz., naudingųjų iškasenų pirkimo) ir
standartų bei procesų, nustatytų šiose išsamaus patikrinimo rekomendacijose.

B. Sudaryti vietos vertinimo grupę (toliau – vertinimo grupė)
konfliktinėse ir didelės rizikos zonose, iš kurių kilusios ir
per kurias tranzitu gabenamos naudingosios iškasenos, kad būtų
galima gauti ir saugoti informaciją apie tiekėjus ir naudingųjų
iškasenų gavybos, prekybos, tvarkymo bei eksporto aplinkybes.
Pradinės grandies įmonės gali kartu sudaryti tokią grupę bendradarbiaudamos su
kitomis pradinės grandinės įmonėmis, kurios tiekia naudingąsias iškasenas iš tų zonų
arba vykdo veiklą tose zonose (toliau – bendradarbiaujančios įmonės).
1. Pradinės grandies įmonės sudarydamos vertinimo grupę turėtų:
a) užtikrinti, kad vertinimo grupė, norėdama gauti informacijos, konsultuotųsi su vietos ir
centrinės valdžios institucijomis, taip siekiant stiprinti bendradarbiavimą ir atverti

52 ISO 19011:2002, 4 straipsnis.
53 ISO 19011:2002, 4 straipsnis.
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galimybių palaikyti ryšius tarp valdžios institucijų, pilietinės visuomenės ir vietos
tiekėjų;
b) užtikrinti, kad vertinimo grupė reguliariai konsultuotųsi su vietos pilietinės visuomenės
organizacijomis, turinčiomis vietos žinių ir praktinės patirties;
c) kai tinka, sukurti arba padėti kurti bendruomenės stebėsenos tinklus, kurie teiktų
informaciją vertinimo grupei;
d) dalytis vertinimo grupės gauta ir tvarkoma informacija visoje tiekimo grandinėje,
geriausia per kompiuterizuotą sistemą, prie kurios prieigą internetu turėtų tiekimo
grandinės įmonės, ir pagal bet kokį institucinį mechanizmą, sukurtą regioniniu arba
pasauliniu lygmeniu, kuriam pavesta rinkti ir tvarkyti informaciją apie naudingąsias
iškasenas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų.
2. Pradinės grandies įmonės, sudariusios vertinimo grupę, turėtų nustatyti šios vietos
vertinimo grupės veiklos sritį ir pajėgumus vykdyti šią veiklą:
a) gauti tiesioginių įrodymų dėl su naudingųjų iškasenų gavyba, prekyba, tvarkymu ir
eksportu susijusių faktinių aplinkybių. Tai apima:
i) naudingųjų iškasenų kasyklų teritorijose, transportavimo keliuose ir
prekybos vietose vykdomą militarizavimą. Vertinimo grupė turėtų stebėti
naudingųjų iškasenų kasyklų, transportavimo kelių ir prekybos vietų militarizavimą.
54

Papildomas informacijos šaltinis įmonėms galėtų būti interaktyvūs žemėlapiai ,
kuriuose parodoma kasyklų vieta, ginkluotos grupuotės, prekybos keliai, kelių
užtvaros ir aerodromai. Naudingųjų iškasenų kasyklų, transportavimo kelių ir
prekybos vietų militarizavimo stebėjimas yra faktinių aplinkybių, dėl kurių tiesiogiai
ar netiesiogiai teikiama parama nevalstybinėms ginkluotoms grupuotėms ir
valstybinėms arba privačioms saugumo pajėgoms (kaip tai apibrėžta pagal
pavyzdinės tiekimo grandinės politiką II priede), nustatymas;
ii) su naudingųjų iškasenų gavyba, transportavimu arba prekyba susijusius
sunkius pažeidimus (kaip tai apibrėžta pagal pavyzdinės tiekimo grandinės
politiką II priede), kuriuos padaro valstybinės ar privačios saugumo pajėgos,
nevalstybinės ginkluotos grupuotės arba kitos trečiosios šalys, vykdančios
veiklą kasyklų teritorijose, transportavimo keliuose arba naudingųjų
iškasenų prekybos vietose;
b) atsakyti

į

konkrečius

klausimus

arba

prašymus

paaiškinti,

pateiktus

bendradarbiaujančių įmonių, ir pateikti rekomendacijų dėl įmonės rizikos vertinimo bei
rizikos valdymo. Visos bendradarbiaujančios įmonės gali užduoti klausimų vietos
55

vertinimo grupei arba prašyti jos paaiškinimų dėl :

54 Tokie kaip Kongo Demokratinės Respublikos žemėlapis, JAV valstybės departamento
žemėlapis, IPIS žemėlapis.
55 Klausimus ir paaiškinimus reikėtų užrašyti ir įtraukti į informacines sistemas, kad jie būtų
bendrai prieinami bendradarbiaujančioms įmonėms ir būtų galima juos naudoti, stebėti
ir atnaujinti ateityje.
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i) įrodymų, surinktų taikant atsekamumo ir valdymo grandinės sistemą (1 žingsnio
C dalis) ir atliekant rizikos vertinimą (2 žingsnis);
ii) informacijos apie tiekėjus (tarpininkus ir eksportuotojus) pagal protokolus „pažink
savo klientą / tiekėją“, tokius kaip tie, kurie įgyvendinami pagal pinigų plovimo
56

prevencijai skirtas atitikties patvirtinimo sistemas ;
c) gauti

ir

įvertinti

vietos

suinteresuotųjų

šalių

skundus

ir

juos

perduoti

bendradarbiaujančioms įmonėms.

B. 1. KONKREČIOS REKOMENDACIJOS vietos eksportuotojams
1. Palengvinti vietos logistiką vertinimo grupei ir atsakyti į bet kokius jos pagalbos
prašymus.
2. Padėti vertinimo grupei lengviau susisiekti su visais pradinės grandies tarpininkais,
produkcijos surinkėjais ir vežėjais.
3. Leisti vertinimo grupei patekti į visus įmonės objektus, įskaitant esančius kaimyninėse
šalyse arba kitose šalyse, kai tikėtina, kad naudingųjų iškasenų siuntos ten gali būti
perkrautos ar gali būti keičiamas jų ženklinimas, ir pateikti vertinimo grupei visas
apskaitos knygas, įrašus ar kitus įrodymus dėl pirkimo praktikos, mokesčių, rinkliavų ir
honorarų mokėjimo, taip pat eksporto dokumentus.
4. Leisti vertinimo grupei susipažinti su visa pagal įmonės išsamaus patikrinimo praktiką
gauta ir saugoma informacija, be kita ko, apie mokėjimus nevalstybinėms ginkluotoms
grupuotėms ir valstybinėms ar privačioms saugumo pajėgoms.
5. Tinkamus darbuotojus paskirti kontaktiniais asmenimis, su kuriais palaikytų ryšius
vertinimo grupė.

B.
2. KONKREČIOS REKOMENDACIJOS tarptautiniams prekiautojams
koncentratais ir naudingųjų iškasenų perdirbėjams
1. Padėti vertinimo grupei lengviau susisiekti su visais vežėjais, vežančiais naudingąsias
iškasenas per valstybių sienas, kad šios grupės nariai galėtų, nepranešę iš anksto,
prisijungti prie naudingųjų iškasenų tarpvalstybinio transportavimo operacijų.
2. Leisti vertinimo grupėms patekti į visus tarptautiniams prekiautojams koncentratais ir
naudingųjų iškasenų perdirbėjams priklausančius objektus kaimyninėse šalyse arba
kitose šalyse, kai tikėtina, kad naudingųjų iškasenų siuntos iš konfliktinių ir didelės rizikos
zonų ten gali būti perkrautos ar gali būti keičiamas jų ženklinimas, arba yra žinoma ar
tikėtina, kad dalis naudingųjų iškasenų ten gali dingti iš tiekimo grandinės.
3. Pateikti vertinimo grupei visas apskaitos knygas, įrašus ar kitus įrodymus dėl pirkimo
praktikos, mokesčių, rinkliavų ir honorarų mokėjimo, taip pat eksporto dokumentus.
56 Žr. Finansinių veiksmų darbo grupės gaires dėl rizika grindžiamo požiūrio kovojant su
pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (Guidance on the risk-based approach to
combating money laundering and terrorist financing), 2007 m. birželio mėn.,
3.10 skirsnį.
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4. Leisti vertinimo grupei susipažinti su visa pagal įmonės išsamaus patikrinimo praktiką
gauta ir saugoma informacija, be kita ko, apie mokėjimus nevalstybinėms ginkluotoms
grupuotėms ir valstybinėms ar privačioms saugumo pajėgoms.
5. Savo iniciatyva pateikti vertinimo grupei duomenų įrašus apie naudingąsias iškasenas,
gautas iš kitų su naudingųjų iškasenų kilme ir tranzitu susijusios grėsmės vietų.
6. Tinkamus darbuotojus paskirti kontaktiniais asmenimis, su kuriais palaikytų ryšius
vertinimo grupė.

B. 3. KONKREČIOS REKOMENDACIJOS lydykloms ir rafinavimo įmonėms
1. Tinkamus darbuotojus paskirti kontaktiniais asmenimis, su kuriais palaikytų ryšius
vertinimo grupė.
2. Pateikti vertinimo grupei visas apskaitos knygas, įrašus ar kitus įrodymus dėl pirkimo
praktikos, mokesčių, rinkliavų ir honorarų mokėjimo, taip pat eksporto dokumentus.
3. Leisti vertinimo grupei susipažinti su visa pagal įmonės išsamaus patikrinimo praktiką
gauta ir saugoma informacija.

C. REKOMENDUOJAMI
KLAUSIMAI,
Į
KURIUOS
REIKĖTŲ
ATSAKYTI ATLIEKANT ĮMONĖS VERTINIMUS: šie klausimai yra susiję
su alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir metalų darinių tiekimo grandinėse nustatomomis
bendromis aplinkybėmis, dėl kurių kyla rizika.
1. Žinokite apie padėtį toje konfliktinėje ir didelės rizikos zonoje, iš kurios yra
kilusios, per kurią tranzitu gabenamos ir (arba) iš kurios eksportuojamos
naudingosios iškasenos
a) Ištirkite konfliktinių ir didelės rizikos zonų, iš kurių kilusios naudingosios iškasenos,
kaimyninių šalių ir tranzito šalių padėties apibūdinimus (įskaitant galimus naudingųjų
iškasenų transportavimo maršrutus ir jų gavybos, prekybos, tvarkymo bei eksporto
vietas). Aktuali informacija apima viešas ataskaitas (vyriausybių, tarptautinių
organizacijų, NVO, taip pat žiniasklaidos pranešimus), žemėlapius, Jungtinių Tautų
ataskaitas ir JT Saugumo Tarybos sankcijas, pramonės literatūrą, susijusią su
naudingųjų iškasenų gavyba ir jos poveikiu konfliktams, žmogaus teisėms ar žala
aplinkai toje šalyje, iš kurios gali būti kilusios naudingosios iškasenos, arba kitus
viešus (pvz., etiškų pensijų fondų) pareiškimus.
b) Ar toje teritorijoje arba netoli jos yra įsikūrusių tarptautinių organizacijų, galinčių įsikišti
ir ištirti padėtį, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų taikos palaikymo pajėgų dalinių? Ar galima
pasinaudoti šiomis sistemomis nustatant tiekimo grandinės dalyvius? Ar yra vietinių
priemonių, kuriomis galima pasinaudoti sprendžiant su ginkluotų grupuočių buvimu
arba kitais konflikto aspektais susijusias problemas? Ar yra tinkamų nacionalinių,
provincijų ir (arba) vietos lygmens kontrolės tarnybų, turinčių jurisdikciją kasybos
klausimais ir galinčių išspręsti tokias problemas?
2. Pažinkite savo tiekėjus ir verslo partnerius
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a) Kokie tiekėjai arba kiti subjektai yra susiję su finansavimu, naudingųjų iškasenų
gavyba, prekyba ir transportavimu iš jų gavybos vietos iki tos vietos, kurioje
naudingąsias iškasenas perima įmonė, atliekanti išsamų patikrinimą? Nustatykite
visus svarbius tiekimo grandinės dalyvius, rinkdami informaciją apie jų nuosavybę
(įskaitant tikrąją nuosavybę), įmonės organizacinę struktūrą, įmonės pareigūnus ir
direktorius, įmonės nuosavybės interesus ar pareigūnus kitose organizacijose,
įmonės ir jos pareigūnų verslo, valdžios, politinius arba karinius ryšius (ypač reikia
skirti dėmesio galimiems ryšiams su nevalstybinėmis ginkluotomis grupuotėmis arba
43

privačiomis saugumo pajėgomis) .
b) Kokias pirkimo ir išsamaus patikrinimo sistemas taiko šie tiekėjai? Kokią tiekimo
grandinės politiką nustatė tiekėjai ir kaip jie ją įtraukė į savo valdymo procesus? Kaip
jie nustato naudingųjų iškasenų vidaus kontrolę? Kaip jie užtikrina, kad jų politikos ir
sąlygų laikytųsi jų tiekėjai?
3. Žinokite apie naudingųjų iškasenų gavybos konfliktinėse ir didelės rizikos
zonose sąlygas
a) Iš kur tiksliai kilusios naudingosios iškasenos (iš kokių konkrečių kasyklų)?
b) Koks yra jų gavybos metodas? Sužinokite, ar naudingosios iškasenos išgautos
amatininkų ir smulkiosios kasybos (ASK), ar didelio masto kasybos būdu,
42. Žr. Finansinių veiksmų darbo grupės gaires dėl rizika grindžiamo požiūrio kovojant su
pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (Guidance on the risk-based approach to
combating money laundering and terrorist financing), 2007 m. birželio mėn.,
3.10 skirsnį. Žr. 2 žingsnį.
43. Žr. Tarptautinės naftos ir dujų gamintojų asociacijos gairių dėl išsamaus reputacijos
patikrinimo (Guidelines on reputational due diligence, ataskaita Nr. 356, 2004 m.)
VI skyrių. Taip pat žr. EBPO perspėjimo apie riziką priemonės, skirtos daugiašalėms
įmonėms silpno valdymo zonose (OECD Risk Awareness Tool for Multinational
Enterprises in Weak Governance Zones), 2006 m., 5 skyrių (Klientų ir verslo partnerių
pažinimas),
o jeigu naudingosios iškasenos gautos iš amatininkų ir smulkiosios kasybos (ASK),
kai įmanoma, sužinokite, ar jas išgavo individualiai dirbantys kasybos amatininkai, ar
amatininkų kasybos kooperatyvai, asociacijos, ar mažosios įmonės. Nustatykite,
kokie mokesčiai, honorarai ir rinkliavos sumokėti valdžios institucijoms ir kokia
informacija atskleista apie tuos mokėjimus.
c) Ar naudingųjų iškasenų gavybos aplinkybėmis yra dalyvaujančių nevalstybinių
ginkluotų grupuočių ar valstybinių arba privačių saugumo pajėgų, kurios, be kita ko,
vykdo vieną ar daugiau iš šių veiksmų: tiesiogiai kontroliuoja kasyklą arba
transportavimo kelius kasyklos apylinkėse; apmokestina kasėjus arba prievarta
išgauna naudingąsias iškasenas; turi tikrosios nuosavybės ar kitokių nuosavybės
interesų toje kasykloje arba teisių į naudingąsias iškasenas, kurios priklauso
nevalstybinių ginkluotų grupuočių ar valstybinių arba privačių saugumo pajėgų
nariams ir (arba) jų šeimoms, ir (arba) sąjungininkams; užsiima kasyba, kuri jiems yra
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antras pajamų šaltinis „po darbo“, arba teikia apsaugos paslaugas, už kurias moka
kasėjai arba už jas sumokama apmokestinant gamybą? Ar kurios nors iš šių
ginkluotų grupuočių ar karinių dalinių dalyvauja konflikte arba turi su juo susijusių
interesų? Ar kurie nors iš jų yra praeityje prisidėję prie didelio masto žmogaus teisių
pažeidimų arba kitų nusikaltimų?
d) Kokios yra naudingųjų iškasenų gavybos sąlygos? Visų pirma nustatykite, ar nėra:
i) kokių nors formų kankinimų ar žiauraus, nežmoniško arba žeminančio elgesio,
susijusio su naudingųjų iškasenų gavyba; ii) kokių nors formų priverčiamojo ar
privalomojo darbo (tai toks darbas ar tarnyba, kai asmuo priverčiamas tai daryti,
grasinant bausmėmis, ir tas asmuo nėra pasisiūlęs to daryti savo noru); iii) blogiausių
formų vaikų darbo vykdant naudingųjų iškasenų gavybą; iv) kitokių šiurkščių žmogaus
teisių pažeidimų ir išnaudojimo, pavyzdžiui, paplitusio seksualinio smurto kasyklų
teritorijose arba vykdant naudingųjų iškasenų gavybą; v) karo nusikaltimų ar kitų
sunkių tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, nusikaltimų žmoniškumui ar
genocido.
4. Žinokite apie naudingųjų iškasenų transportavimo, tvarkymo ir prekybos jomis
konfliktinėse ir didelės rizikos zonose sąlygas
a) Ar tolesni pirkėjai tiekimo grandinėje vykdė veiklą pačioje kasyklos teritorijoje, ar
kitur? Ar iš įvairių kasybos subjektų gautos naudingosios iškasenos buvo tvarkomos
ir apdorojamos atskirai ir laikomos atskirai tuo metu, kai buvo parduotos toliau tiekimo
grandinėje? Jei ne, tai kokioje vietoje naudingosios iškasenos buvo apdorotos,
sutelktos ir sumaišytos jas parduodant toliau tiekimo grandinėje?
b) Kas buvo tie tarpininkai, kurie tvarkė naudingąsias iškasenas? Nustatykite, ar apie
kuriuos nors iš tų tarpininkų buvo pranešta arba įtarta, kad jie užsiima su
nevalstybinėmis ginkluotomis grupuotėmis susijusia naudingųjų iškasenų gavyba
arba prekyba jomis.
c) Kiek valstybinės ar privačios saugumo pajėgos arba nevalstybinės ginkluotos
grupuotės tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda (jeigu prisideda) prie prekybos
naudingosiomis iškasenomis, jų transportavimo arba apmokestinimo? Ar valstybinės
ar privačios saugumo pajėgos arba nevalstybinės ginkluotos grupuotės gauna kokios
nors naudos iš kitų subjektų vykdomos prekybos naudingosiomis iškasenomis, jų
transportavimo arba apmokestinimo, be kita ko, per ryšius su tarpininkais arba
eksportuotojais?
d) Kokiu mastu valstybinės ar privačios saugumo pajėgos arba nevalstybinės ginkluotos
grupuotės yra (jeigu yra) dislokuotos prie prekybos ir transportavimo kelių? Ar
padaroma

kokių

nors

žmogaus

teisių

pažeidimų,

susijusių

su

prekyba

naudingosiomis iškasenomis, jų transportavimu arba apmokestinimu? Pavyzdžiui, ar
yra įrodymų, kad naudojamas priverčiamasis darbas, turto prievartavimas arba
prievarta? Ar naudojamas vaikų darbas? Visų pirma nustatykite, ar nėra: i) kokių nors
formų kankinimų ar žiauraus, nežmoniško arba žeminančio elgesio, susijusio su
naudingųjų iškasenų transportavimu arba prekyba jomis; ii) kokių nors formų
priverčiamojo ar privalomojo darbo kasant ir transportuojant naudingąsias iškasenas,
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jomis prekiaujant, jas parduodant; iii) blogiausių formų vaikų darbo vykdant
naudingųjų iškasenų transportavimą arba prekybą; iv) kitokių šiurkščių žmogaus
teisių pažeidimų ir išnaudojimo, pavyzdžiui, paplitusio seksualinio smurto kasyklų
teritorijose arba transportuojant naudingąsias iškasenas ar jomis prekiaujant; v) karo
nusikaltimų ar kitų sunkių tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, nusikaltimų
žmoniškumui ar genocido, vykdomo dėl naudingųjų iškasenų transportavimo arba
prekybos.
e) Kokios informacijos galima gauti siekiant patikrinti duomenis apie tolesnę prekybą
tiekimo grandinėje (pavyzdžiui, iš autentiškų dokumentų), transportavimo kelius,
licencijavimą, transportavimą tarp valstybių ir ginkluotų grupuočių ir (arba) valstybinių
ar privačių saugumo pajėgų dalyvavimą?
5. Žinokite apie eksporto iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų sąlygas
a) Iš kokios vietos eksportuota, ar buvo pranešimų arba yra įtarimų dėl skatinamųjų
mokėjimų arba kitų kyšių, sumokėtų tose vietose, iš kurių eksportuota, siekiant
nuslėpti arba apgaulingai pakeisti naudingųjų iškasenų kilmę? Kokie dokumentai
buvo pateikti kartu su eksportuojama naudingąja iškasena ir ar buvo pranešimų arba
yra įtarimų dėl suklastotų dokumentų arba netiksliai užpildytų deklaracijų (dėl
naudingosios iškasenos rūšies, naudingosios iškasenos kokybės, kilmės, svorio
ir kt.)? Kokie mokesčiai, muitai ar kitos rinkliavos buvo sumokėti eksportuojant ir ar
buvo pranešimų arba yra įtarimų dėl nepakankamo deklaravimo?
b) Kaip buvo koordinuojamas transportas eksportuojant naudingąsias iškasenas ir kaip
tai vyko? Kas yra tie vežėjai ir ar yra pranešimų arba įtarimų dėl jų dalyvavimo
korupcijoje (skatinamųjų mokėjimų, kitų kyšių, nepakankamo deklaravimo ar kt.)?
Kaip buvo gautas eksporto finansavimas ir draudimas?
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Įvadas ir taikymo sritis
Šis Priedėlis dėl aukso yra neatskiriama EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų
dėl naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų dalis. Šių rekomendacijų
įvadinė dalis, taip pat I priedas (Rizika grindžiamo naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės
išsamaus patikrinimo penkių žingsnių modelis), II priedas (Pavyzdinės tiekimo grandinės
politika siekiant kurti atsakingą visuotinę naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos
zonų tiekimo grandinę) ir III priedas (Siūlomos rizikos mažinimo priemonės ir pažangos
vertinimo rodikliai) taikomi kartu su šiuo priedėliu dėl aukso, todėl šiame priedėlyje
„rekomendacijomis“ gali būti vadinamas ir šis Priedėlis dėl aukso, ir EBPO išsamaus
patikrinimo rekomendacijos dėl naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų.
Šiame priedėlyje pateikiama konkrečių rekomendacijų dėl aukso iš konfliktinių ir
didelės rizikos zonų tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo, priklausomai nuo įvairios
įmonių padėties aukso tiekimo grandinėje. Jame skiriami pradinės grandies įmonių ir
galutinės grandies įmonių vaidmenys tiekimo grandinėje (žr. sąvokų apibrėžtis) ir
pateikiamos atitinkamos joms skirtos rekomendacijos dėl išsamaus patikrinimo, o kai reikia,
pateikiama konkrečių rekomendacijų konkretiems šių dviejų plačių kategorijų subjektams.
Šių kategorijų įmonės turėtų atlikti išsamų patikrinimą nepriklausomai nuo to, ar auksas yra
jų nuosavas, ar jos jį nuomoja, ar skolinasi.
Šiame priedėlyje aptariami veiksmai, kurių turėtų imtis įmonės, stengdamosi
neprisidėti prie konfliktų ir sunkių žmogaus teisių pažeidimų tiekimo grandinėje, kurioje
tiekiamas auksas gali būti kilęs iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų. Šiame priedėlyje
nurodytos išsamaus patikrinimo priemonės, kurių reikėtų imtis dėl perdirbto aukso ar aukso
laužo arba pirmiau rafinuoto aukso („perdirbti tinkamo aukso“), taikytinos tik tiek, kiek ta
perdirbta medžiaga gali būti naudojama kaip aukso „plovimo“ priemonė, siekiant nuslėpti
konfliktinėse ir didelės rizikos zonose iškasto aukso kilmę. Dėl aukso investicinių produktų
(aukso luitų, plytelių, monetų ir aukso grūdelių sandariose talpyklose), laikomų aukso bankų
saugyklose, centrinių bankų saugyklose, biržose ir rafinavimo įmonėse su nurodyta
57

„patikrinama data“ , kuri yra ankstesnė negu 2012 m. sausio 1 d., nereikia pateikti
informacijos apie jų kilmę (tai atsargos, į kurias įgytos teisės yra išsaugotos –
angl. Grandfathered Stocks). Tačiau dėl aukso investicinių produktų reikia atlikti išsamų
patikrinimą pagal principą „pažink kitą savo sandorio šalį“ (angl. Know Your Counterparty)
siekiant užtikrinti, kad prekyba tokiomis atsargomis, į kurias įgytos teisės yra išsaugotos,
nebūtų vykdoma pažeidžiant tarptautines sankcijas ir nebūtų palankių sąlygų pinigų
plovimui dėl konfliktinėse ir didelės rizikos zonose turimų aukso atsargų pardavimo arba
57 „Patikrinama data“ – data, kurią galima patikrinti tiriant fizinius datos antspaudus ant
produktų arba inventoriaus sąrašus. Žr. sąvokų apibrėžtis.
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susijusių aplinkybių.
Siekdamos nustatyti, ar tinka taikyti šį priedėlį, visos įmonės aukso tiekimo grandinėje
turėtų atlikti nustatytą 1-ąjį žingsnį (sukurti patikimas įmonės valdymo sistemas) ir pradėti 2ąjį žingsnį (nustatyti ir vertinti riziką tiekimo grandinėje), nustatydamos, ar jos iš tiesų perka
arba gali pirkti auksą iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų. Likusius žingsnius, nustatytus
šiame priedėlyje, atliks tik tos įmonės, kurios perka auksą iš konfliktinių ir didelės rizikos
zonų, ir tie aukso tiekimo grandinės dalyviai, kurie vykdo veiklą konfliktinėje arba didelės
rizikos zonoje.
Kartu su principais, standartais ir procesais, pagal kuriuos išsamų patikrinimą turėtų
atlikti pavienės įmonės, šiose rekomendacijose ir šiame priedėlyje rekomenduojami
išsamaus patikrinimo principai, standartai ir procesai, kurių reikėtų laikytis imantis bendrų
visos pramonės tiekimo grandinių iniciatyvų, siekiant pereiti prie atsakingo pirkimo
praktikos, pagal kurią būtų atsižvelgiama į konfliktus. Kuriant visapusiškas sertifikavimo
sistemas, tokias kaip Didžiųjų ežerų regiono tarptautinėje konferencijoje sukurta
sertifikavimo sistema ir priemonės, arba imantis kitų pramonės ar daugiašalių iniciatyvų
nustatyti su konfliktais nesusijusio aukso pirkimo praktikos patikrinimo procesus,
atitinkančius šiose rekomendacijose nustatytus standartus ir procesus, galima pagrįstai
įsitikinti, kad tam tikra tiekimo grandinė neprisideda prie konfliktų ar sunkių žmogaus teisių
58

pažeidimų .
Šiose rekomendacijose pripažįstama, kad atliekant išsamų patikrinimą konfliktinėse ir
didelės rizikos zonose kyla praktinių sunkumų. Išsamaus patikrinimo procedūrą reikia taikyti
lanksčiai. Tinkamas išsamaus patikrinimo pobūdis ir mastas priklausys nuo individualių
aplinkybių, tam gali turėti įtakos tokie veiksniai kaip įmonės dydis, veiklos vieta, padėtis
konkrečioje valstybėje, atitinkamas sektorius ir susijusių produktų ar paslaugų pobūdis.
Šiuos sunkumus galima įveikti įvairiais, be kita ko, šiais būdais:
•

visos pramonės bendradarbiavimu, stiprinant gebėjimus atlikti išsamų patikrinimą;

•

išlaidų pasidalijimu pramonėje atliekant konkrečias išsamaus patikrinimo užduotis;

•

dalyvavimu atsakingo tiekimo grandinės valdymo iniciatyvose ;
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58 Žr. prisidėjimo prie konflikto apibrėžtį EBPO rekomendacijų II priede.
59 Jeigu jos atitinka EBPO rekomendacijas; pavyzdžiui, su konfliktais nesusijusių lydyklų
programa (Conflict-Free Smelter Program), parengta Pilietiškos elektronikos pramonės
koalicijos (EICC) ir pagal pasaulinę e. tvarumo iniciatyvą (GeSI); su konfliktais
nesusijusio aukso standartas (Conflict Free Gold Standard), kurį parengė Pasaulio
aukso taryba (2012 m.); Londono aukso prekybos rinkos asociacijos (2012 m.) gairės
dėl atsakingo požiūrio į auksą (Responsible Gold Guidance) ir Atsakingos juvelyrikos
tarybos (2012 m.) nustatytas valdymo grandinės sertifikavimas (Chain-of-Custody
Certification); iš amatininkų ir smulkiosios kasybos gaunamo aukso sąžiningos
prekybos ir sąžiningos gavybos standartas (Fairtrade and Fairmined Standard for Gold
from Artisanal and Small-Scale Mining), nustatytas Tarptautinės atsakingos kasybos ir
sąžiningos prekybos ženklinimo organizacijų sąjungos (2010 m.).
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• pramonės dalyvių, turinčių tuos pačius tiekėjus, tarpusavio koordinavimu;
• pradinės grandies ir galutinės grandies įmonių bendradarbiavimu;
• partnerystės ryšių su tarptautinėmis ir pilietinės visuomenės organizacijomis stiprinimu;
• pavyzdinės tiekimo grandinės politikos (II priedas) ir konkrečių šios rekomendacijose
pateiktų išsamaus patikrinimo rekomendacijų įtraukimu į esamą politiką ir valdymo
sistemas, įmonėje įprastą išsamaus patikrinimo praktiką (tokią kaip pirkimo praktika,
sąžiningumo ir kliento – „pažink savo klientą“ – išsamaus patikrinimo priemonės) ir
tvarumo, įmonės socialinės atsakomybės arba kitas metines ataskaitas.
Šiose rekomendacijose visų pirma pripažįstama, kad atliekant išsamų patikrinimą dėl
amatininkų vykdomos ir smulkiosios aukso kasybos konfliktinėse ir didelės rizikos zonose
kyla

sunkumų.

Nesitikima,

kad

rekomenduojamą

išsamų

patikrinimą

pagal

šias

rekomendacijas atliks amatininkai ir smulkieji aukso gamintojai, tokie kaip privatūs
asmenys, neformalios darbo grupės ar bendrijos, tačiau jie raginami toliau prisidėti prie
savo produkcijos pirkėjų išsamaus patikrinimo pastangų ir įforminti savo veiklą, kad ateityje
galėtų patys atlikti išsamų patikrinimą. Išsamų patikrinimą turėtų atlikti tik amatininkų ir
smulkiosios įmonės (žr. sąvokų apibrėžtis). Šio priedėlio papildyme siūloma priemonių, kaip
išvengti galimai kenksmingo socialinio ir ekonominio poveikio pažeidžiamoms grupėms
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konfliktinėse ir didelės rizikos zonose, įskaitant teisėtai dirbančius amatininkus ir
smulkiuosius kasybos vykdytojus.
Turint omenyje sudėtingas veiklos aplinkybes konfliktinėse ir didelės rizikos zonose,
kuriose esamos sąlygos gali greitai keistis ir blogėti, išsamus patikrinimas suprantamas kaip
nuolatinis iniciatyvus ir reagavimu grindžiamas procesas, kai įmonės imasi pagrįstų veiksmų
ir sąžiningai stengiasi nustatyti riziką ir reaguoti į riziką, kad gali prisidėti prie konfliktų ir
sunkių pažeidimų, pagal šias rekomendacijas, ypač jų II priedo nuostatas. Šiomis
rekomendacijomis
konstruktyviai

skatinama

laipsniškai

bendradarbiaujant

su

gerinti

tiekėjais.

išsamaus
Įmonės

patikrinimo

raginamos

praktiką,

įtraukti

šias

rekomendacijas į savo platesnių sričių politiką ir atsakingo verslo elgesio praktiką ir
skatinamos pranešti vartotojams bei plačiajai visuomenei apie tai, kad įgyvendina šias
rekomendacijas. Įmonės gali, naudodamosi šiomis rekomendacijomis, priimti pagrįstus
sprendimus dėl atsakingo savo produkcijos pobūdžio, skirdamos dėmesio konfliktams.
Šis rekomendacijų dokumentas parengtas remiantis principais ir standartais,
įtrauktais į EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms ir EBPO perspėjimo apie riziką
priemonę, skirtą daugiašalėms įmonėms silpno valdymo zonose, ir atitinka tuos principus
bei standartus. Jame pateiktos valstybių vyriausybių kartu parengtos rekomendacijos
įmonėms, vykdančioms veiklą konfliktinėse ir didelės rizikos zonose arba iš jų perkančioms
60 Žr. EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms (2011 m.), pastabų dėl IV skyriaus
(Žmogaus teisės) 40 dalį: „<...> įmonės turėtų gerbti asmenų, priklausančių
konkrečioms grupėms ar bendruomenėms, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio,
žmogaus teises, kai jos gali daryti neigiamą poveikį tų asmenų žmogaus teisėms.
Jungtinių Tautų dokumentuose pateikta išsamesnių su tuo susijusių nuostatų dėl
čiabuvių, tautinėms ar etninėms, religinėms ir kalbinėms mažumoms priklausančių
asmenų, moterų, vaikų, neįgaliųjų ir darbuotojų migrantų bei jų šeimų teisių.“
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naudingąsias iškasenas; pateikta rekomendacijų dėl principų ir išsamaus patikrinimo
procesų atsakingo tiekimo grandinėse, kai naudingosios iškasenos tiekiamos iš konfliktinių
ir didelės rizikos zonų, laikantis taikytinų teisės aktų ir atitinkamų tarptautiniu mastu
pripažintų standartų. Šios rekomendacijos nepakeičia nacionalinių įstatymų ir kitų teisės
aktų, įskaitant tuos, kuriais reglamentuojama kasybos veikla, ir neturėtų būti laikomos
61

viršesnėmis už tuos teisės aktus .

Sąvokų apibrėžtys
Amatininkų ir smulkioji kasyba (ASK) – įforminta arba neįforminta kasybos veikla, kai
vykdomas daugiausia supaprastintų formų naudingųjų iškasenų išteklių žvalgymas, jų
išgavimas, apdorojimas ir transportavimas. ASK veiklai paprastai nereikia daug kapitalo, o
pagal jos technologijas intensyviai naudojama darbo jėga. ASK veiklą gali vykdyti vyrai ir
moterys, dirbantys individualiai ir šeimų grupėmis, partnerių grupėmis arba kaip
kooperatyvų ar kitų teisiškai įsteigtų asociacijų bei įmonių, kuriose dirba šimtai ar net
tūkstančiai kasybos darbuotojų, nariai. Pavyzdžiui, yra įprasta dirbti 4–10 asmenų
grupėmis, kartais šeimomis, pasidalijant užduotis toje pačioje naudingųjų iškasenų gavybos
vietoje (pvz., kasant vieną tunelį). Organizaciniu lygmeniu yra įprasta, kad 30–300 kasybos
darbuotojų

grupės

kartu

eksploatuoja

vieną

naudingosios

iškasenos

telkinį

(pvz., dirbdamos atskiruose tuneliuose), o kartais naudojasi tais pačiais žaliavų apdorojimo
62

įrenginiais .
ASK įmonės – amatininkų įsteigti ir smulkieji subjektai, kurie yra pakankamai įforminti
ir organizuoti, kad galėtų laikytis šių rekomendacijų. Kaip rašoma šio priedėlio papildyme,
taip įforminti savo veiklą skatinami visi amatininkai ir smulkieji kasybos vykdytojai.
Luitinis auksas – bendroji sąvoka, apimanti rafinuotą plytelių arba luitų pavidalo
auksą.
Aukso bankas – bankas (įskaitant mažmeninius, komercinius ir investicinius bankus)
arba finansų įstaiga (tokia kaip prekybos namai), kuris vykdo rafinuoto aukso finansinius
sandorius.
Valdymo grandinė – užfiksuota naudingąsias iškasenas įvairiose tiekimo grandinės
grandyse valdančių subjektų seka.
Konfliktinės ir didelės rizikos zonos – zonos, nustatomos pagal tai, kad jose vyksta
ginkluoti konfliktai, yra paplitęs smurtas, įskaitant nusikaltėlių tinklų vykdomą smurtą, arba
yra kitokios rizikos, kad žmonėms gali būti padaryta didelės ir plataus masto žalos.
Ginkluotieji konfliktai gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, tarptautinio arba ne tarptautinio
pobūdžio konfliktai, į kuriuos gali įsitraukti dvi arba daugiau valstybių, arba išsivadavimo
karai, sukilimai ar pilietiniai karai. Didelės rizikos zonos yra tos zonos, kuriose yra didelė
konfliktų ar plataus masto arba sunkių pažeidimų, kaip apibrėžta šių rekomendacijų II priedo

61 Žr. EBPO rekomendacijų daugiašalėms įmonėms (2011 m.) I skyriaus 2 dalį.
62 Žr. Felix Hruschka ir Cristina Echavarría, Rock-Solid Chances for Responsible Artisanal
Mining, Alliance for Responsible Mining Series on Responsible ASM.
Nr. 3, 2011 m.
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1 dalyje, rizika. Tokioms zonoms dažnai yra būdingas politinis nestabilumas ar vykdomos
represijos,

silpna

institucinė

sistema,

visuotinis

nesaugumas,

suardyta

civilinė

infrastruktūra, paplitęs smurtas ir nacionalinės ar tarptautinės teisės pažeidimai.
Tiesioginė ar netiesioginė parama nevalstybinėms ginkluotoms grupuotėms ar
valstybinėms arba privačioms saugumo pajėgoms, teikiama vykdant aukso gavybą,
transportavimą, prekybą, tvarkymą arba eksportą, apima, be kita ko, naudingųjų iškasenų
pirkimą iš jų, mokėjimus joms ar kitokią logistinę paramą arba įrangos tiekimą
63

nevalstybinėms ginkluotoms grupuotėms arba jų sąjungininkams, kurie :
i)

neteisėtai kontroliuoja kasyklų teritorijas arba kitaip kontroliuoja transportavimo kelius,
64

aukso prekybos vietas ir tiekimo grandinės pradinės grandies dalyvius , ir (arba)
ii)

65

neteisėtai apmokestina arba prievarta išgauna pinigus ar auksą kasyklų prieigose,
transportavimo keliuose ar aukso prekybos vietose, ir (arba)

iii)

neteisėtai apmokestina tarpininkus, eksporto įmones ar tarptautinius prekiautojus arba
prievarta išgauna iš jų turtą.
Išsamus patikrinimas – nuolatinis, iniciatyvus ir reagavimu grindžiamas procesas, kurį

atlikdamos įmonės gali nustatyti savo daromą ir galimą neigiamą poveikį, jo išvengti, jį
mažinti ir atsiskaityti dėl to, kaip jos tą poveikį šalina, ir tai yra neatsiejama verslo sprendimų
priėmimo proceso ir rizikos valdymo sistemų dalis. Atliekant išsamų patikrinimą įmonėms
gali būti lengviau įsitikinti, kad jos laikosi reikiamų principų.

AUKSO ŠALTINIAI
Šiose rekomendacijose nustatyti trys galimi aukso ir medžiagų, kurių sudėtyje yra aukso,
kilmės šaltiniai, dėl kurių rekomenduojama atlikti skirtingą išsamų patikrinimą:
1) IŠKASTINIS AUKSAS – auksas, kilęs iš kasyklų (vidutinio dydžio ir didelių kasyklų ar
amatininkų ir (arba) smulkiųjų kasyklų) ir dar nė karto nerafinuotas. Iškastinio aukso kilmės
vieta yra ta kasykla, kurioje jis išgautas. Iškastinis dar nerafinuotas auksas skirstomas į
smulkesnes kategorijas:
• sąnašinis auksas – naujai iškastas auksas, gautas iš smėlio ir žvirgždo nuogulų,
dažniausiai vandentakiuose arba arti jų; paprastai tai yra labai maži, bet įžiūrimi aukso
gabalėliai. Sąnašinis auksas paprastai yra aukso dulkių, kartais didesnių grynuolių
63 Sąjungininkai yra derybininkai, produkcijos surinkėjai, tarpininkai ir kiti tiekimo
grandinės dalyviai, kurie, siekdami palengvinti aukso gavybą, prekybą arba tvarkymą,
tiesiogiai bendradarbiauja su ginkluotomis grupuotėmis.
64 Kasyklų, transportavimo kelių, aukso prekybos vietų ir tiekimo grandinės pradinės
grandies dalyvių kontrolė yra: i) aukso gavybos priežiūra, be kita ko, leidžiant į kasyklų
teritorijas patekti ir (arba) tolesnę prekybą koordinuoti tarpininkams, eksporto įmonėms
ar tarptautiniams prekiautojams; ii) bet kokių formų priverčiamojo arba privalomojo
darbo naudojimas aukso kasybos, transportavimo, prekybos ar pardavimo tikslais arba
iii) pradinės grandies įmonių ar kasyklų direktoriaus arba pareigūno pareigų ėjimas arba
tikrosios nuosavybės ar kitokių nuosavybės interesų turėjimas jose.
65 Išgavimas prievarta (turto prievartavimas) kasyklose, transportavimo keliuose, aukso
prekybos vietose ar iš pradinės grandies įmonių yra reikalavimas, grasinant smurtu ar
kokia nors kita bausme, kad asmuo (kuris nėra savo noru pasisiūlęs to daryti) atiduotų
pinigų sumas arba auksą, dažnai mainais už galimybę eksploatuoti kasyklą, naudotis
transportavimo keliais arba transportuoti, pirkti ar parduoti auksą.
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pavidalo, jis yra jau koncentruotos formos, lengvai transportuojamas ir gali būti lengvai
išlydytas ir (arba) pusiau rafinuotas gaminant mažus (paprastai 85–92 proc. grynumo)
aukso luitus. Visų šių formų sąnašinį auksą būtina rafinuoti prieš naudojant jį kaip luitinį
auksą ar juvelyrinių dirbinių gamybai, bet paprastai jį galima rafinuoti tiesiogiai, be
papildomo tarpinio koncentravimo ar apdorojimo;
• aukso rūda – uoliena ar žvyras, kuriame yra ekonomiškai vertinga aukso koncentracija.
Tai gali būti labai mažos masės koncentracija, pvz., 1 gramas aukso vienoje rūdos
tonoje, tačiau jo pramoninė vidutinio arba didelio masto kasyba vis vien gali būti
ekonomiškai perspektyvi. Aukso rūda dėl jos masyvumo ir svorio paprastai apdorojama
vietoje, nevežant jos toli nuo kasyklos;
• aukso koncentratas – tarpinė medžiaga, gaunama apdorojant aukso rūdą, didinant jos
koncentraciją, tačiau norint pagaminti pusgrynį lydinį būtinas tolesnis tarpinis jos
apdorojimas. Aukso koncentratai paprastai gabenami į netoli kasyklos esančią aukso
lydyklą, kurioje gaminami pusgryniai lydiniai;
• pusgrynis aukso lydinys (pranc. doré) – naujai iškasto aukso metalo lydinio luitas. Jie
paprastai gaminami atliekant didelio masto rūdų apdorojimo ir lydymo darbus vidutinio
dydžio ir didelėse kasyklose; juose yra didelė aukso koncentracija (įprastas grynumas
85–90 proc.). Iškastinis auksas šiuo pavidalu nėra tinkamos prekinės kokybės auksas, jį
būtina toliau gabenti į rafinavimo įmonę, kurioje jis iškart rafinuojamas be jokio papildomo
tarpinio apdorojimo;
• kasybos šalutinis produktas – iš kitų metalų kasybos gautas auksas, pvz., kasant vario
sulfido rūdą, kurios sudėtyje gali būti aukso dalelių. Kai auksas yra šalutinis produktas,
pirmiausia apdorojamas ir rafinuojamas kitas, svarbesnis metalas, o tada auksas
išgaunamas ir rafinuojamas iš galutinių to pirmojo metalo apdorojimo liekanų, pavyzdžiui,
vario elektrolitinių celių šlamo;
• VDK auksas – auksas, pagamintas vykdant vidutinio ir didelio masto kasybą (VDK)
(žr. vidutinio ir didelio masto kasybos apibrėžtį).
• ASK auksas – auksas, pagamintas vykdant amatininkų ir smulkiąją kasybą (ASK)
(žr. amatininkų ir smulkiosios kasybos apibrėžtį).

AUKSO ŠALTINIAI (tęsinys)
2) PERDIRBTI TINKAMAS AUKSAS – auksas, kuris anksčiau buvo rafinuotas, toks kaip
galutinių vartotojų auksas, po vartojimo naudojamas ir investicinis auksas bei produktai, kurių
sudėtyje yra aukso, taip pat metalo laužas ir metalo atliekos bei medžiagos, susidarančios
rafinavimo proceso metu ir gaminant produktus; šis auksas grąžinamas rafinavimo įmonei arba
kitam galutinės grandies tarpiniam perdirbėjui, kad būtų pradėtas naujas jo, kaip perdirbto
aukso, gyvavimo ciklas. Perdirbti tinkamo aukso kilmės vieta laikoma ta aukso tiekimo
grandinės vieta, kurioje auksas grąžinamas rafinavimo įmonei ar kitam galutinės grandies
tarpiniam perdirbėjui arba grįžtamojo perdirbimo vykdytojui. Perdirbti tinkamas auksas
skirstomas į smulkesnes kategorijas:
•

neapdorotas perdirbti tinkamas auksas – perdirbti tinkamas auksas, kuris tebėra išlaikęs
pirminį pavidalą ir (arba) yra gamybinis laužas prieš grąžinant jį apdoroti ir rafinuoti
(pvz., luitinio aukso plytelės, juvelyriniai dirbiniai, dekoratyviniai dirbiniai, monetos, tekinimo
drožlės ir kt.);
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•

išlydytas perdirbti tinkamas auksas – perdirbti tinkamas auksas, kuris per pirminį
perdirbimo procesą yra išlydytas ir iš jo išlieti laikini luitai arba kokios nors kitos formos,
nenustatytų matmenų ir įvairaus grynumo liejiniai;

•

pramonės šalutinis produktas – medžiaga, pagaminta apdorojant kitą medžiagą, tai yra
ne pagrindinis numatytasis produktas, o atskira naudinga medžiaga. Pavyzdžiui, rafinuojant
auksą dažnai gaunama nedidelės vertės šalutinių produktų, tokių kaip lydkrosnių pelenai,
panaudoti tigliai ir sąšlavos nuo grindų.
3) ATSARGOS, Į KURIAS ĮGYTOS TEISĖS YRA IŠSAUGOTOS (angl. grandfathered

stocks) – aukso investiciniai produktai (aukso luitai, plytelės, monetos ir aukso grūdeliai
sandariose talpyklose), laikomi aukso bankų saugyklose, centrinių bankų saugyklose, biržose ir
rafinavimo įmonėse su nurodyta „patikrinama data“, ankstesne nei 2012 m. sausio 1 d., kurių
kilmės nustatyti nereikia. Tai apima ir trečiųjų šalių turimas išvardytųjų subjektų atsargas.
•

Patikrinama data – data, kurią galima patikrinti tiriant fizinius datos antspaudus ant
produktų arba inventoriaus sąrašus.
Aukso mišinys – sumaišytas auksas iš įvairių šaltinių (pvz., iškastinis auksas kartu su

perdirbti tinkamu auksu). Tų šaltinių, iš kurių gautas aukso mišinys, išsamų patikrinimą reikėtų
atlikti pagal šiame priedėlyje pateiktas rekomendacijas, tarptautinę teisę ir laikantis nacionalinių
įstatymų, be kita ko, dėl kovos su neteisėta prekyba naudingosiomis iškasenomis ir Jungtinių
Tautų sankcijų.

Aukso kokybės „Good Delivery“ standartas – rafinuoto aukso fizinių specifikacijų ir
aukso rafinavimo įmonių pajėgumų standartas, pripažįstamas biržoje arba nebiržinės prekybos
rinkoje (pvz., Londono „Good Delivery“ standartas).
Pramonės programa: šiose rekomendacijose šis terminas reiškia iniciatyvą arba
programą, pradėtą ir valdomą pramonės organizacijos, arba panašią pramonės iniciatyvą
siekiant remti ir plėtoti kai kurių arba visų šiame rekomendacijų dokumente pateiktų
rekomendacijų vykdymą. Tokia pramonės programa gali būti organizacijos platesnio masto
veiklos, apimančios ir kitus tikslus, dalis. Bet kokia šiose rekomendacijose minima susijusi
veikla ir (arba) iniciatyvos pagal pramonės programą turėtų būti suprantamos kaip veikla ir
(arba) iniciatyvos, atitinkančios šias rekomendacijas.
Institucinis mechanizmas: šiose rekomendacijose šis terminas reiškia valdžios,
pramonės ir pilietinės visuomenės įsteigtą ir iš jų atstovų sudarytą organizaciją, įgaliotą remti ir
plėtoti kai kurių arba visų šiame rekomendacijų dokumente pateiktų rekomendacijų vykdymą.
Bet kokia šiose rekomendacijose minima susijusi veikla ir (arba) iniciatyvos pagal institucinį
mechanizmą turėtų būti suprantamos kaip veikla ir (arba) iniciatyvos, atitinkančios šias
rekomendacijas.
Teisėta amatininkų ir smulkioji kasyba: amatininkų ir smulkiosios kasybos teisėtumo
sąvoką apibrėžti nelengva, nes ji apima įvairius veiksnius, kurie priklauso nuo konkrečių
aplinkybių (žr. papildymą). Pagal šias rekomendacijas teisėta yra, be kita ko, tokia amatininkų
66

ir smulkioji kasyba, kurią vykdoma laikantis taikytinų teisės aktų . Tais atvejais, kai taikytinų
66 Žr. Vision for Responsible Artisanal and Small-scale Mining in Alliance for Responsible
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teisinės sistemos nuostatų vykdymas neužtikrinamas arba tokios sistemos nėra, vertinant
amatininkų ir smulkiosios kasybos teisėtumą turėtų būti atsižvelgiama į amatininkų ir smulkiųjų
kasybos vykdytojų bei įmonių sąžiningas pastangas dirbti pagal galiojančią teisinę sistemą
(kur ji yra), taip pat naudotis galimybėmis įforminti savo veiklą, kai tokių galimybių atsiranda
(turint omenyje, kad daugeliu atvejų amatininkai ir smulkieji kasybos vykdytojai turi nedaug
arba visai neturi reikiamų pajėgumų, techninių gebėjimų ar pakankamų finansinių išteklių, kad
galėtų tai padaryti). Bet kokiu atveju amatininkų ir smulkiosios kasybos, kaip ir visos kitos
kasybos veiklos, negalima laikyti teisėta, kai ja prisidedama prie konfliktų ir su naudingųjų
iškasenų gavyba, transportavimu arba prekyba susijusių sunkių pažeidimų, kaip apibrėžta šių
rekomendacijų II priede.
Valdymo sistema – valdymo procesai ir dokumentai, kurie kartu sudaro sistemingą
pagrindą užtikrinant, kad būtų tinkamai, nuosekliai ir veiksmingai atliekamos užduotys siekiant
norimų rezultatų, ir pagal kuriuos numatoma nuolat gerinti veiklos rezultatus.
Vidutinio ir didelio masto kasyba (VDK): šiose rekomendacijose VDK reiškia tokią aukso
kasybos veiklą, kuri nelaikoma amatininkų ar smulkiąja kasyba.
Perdirbėjas – fizinis asmuo arba subjektas, kuris nėra rafinavimo įmonė, kaip apibrėžta
toliau, ir kuris renka, sutelkia ir (arba) apdoroja perdirbti tinkamą auksą ar aukso laužą
(pvz., atlieka pavyzdžių tyrimą ir prabavimą) prieš jo rafinavimą pradedant naują to aukso
gyvavimo ciklą.
Rafinavimo įmonė – subjektas (tai gali būti ir fizinis asmuo), kuris išgrynina auksą iki
rinkai tinkamos prekinės kokybės, pašalindamas kitas medžiagas iš pusgrynio aukso lydinio,
sąnašinio aukso, perdirbti tinkamo aukso, aukso laužo arba kitų žaliavų, kurių sudėtyje yra
aukso.
Tiekėjai: ši sąvoka reiškia bet kurį asmenį ar organizaciją, kuris laikomas aukso ir
medžiagų, kurių sudėtyje yra aukso, tiekimo grandinės dalyviu.
Tiekimo grandinė – sistema, į kurią įeina visa ši veikla, organizacijos, subjektai,
technologijos, informacija, ištekliai ir paslaugos, susiję su aukso gabenimu iš jo kilmės vietos
iki galutinių vartotojų.
Tiekimo grandinės pradinė grandis ir pradinės grandies įmonės: „tiekimo grandinės
pradinė grandis“ yra aukso tiekimo grandinė nuo kasyklos iki rafinavimo įmonių.
„Pradinės grandies įmonės“ apima kasybos subjektus (amatininkų ir smulkiąsias įmones
11

arba vidutines ir dideles aukso kasybos įmones) , vietos prekiautojus auksu ar
eksportuotojus iš aukso kilmės šalies, aukso vežėjus, tarptautinius prekiautojus iškastiniu
ar perdirbti tinkamu auksu ir rafinavimo įmones. Atliekant išsamų patikrinimą pagal šias
rekomendacijas, prie pradinės grandies įmonių neturėtų būti priskiriami amatininkai ir
smulkieji aukso gamintojai, kurie yra privatūs asmenys, neformalios darbo grupės ar
bendrijos, nors jie raginami toliau prisidėti prie savo produkcijos pirkėjų išsamaus
patikrinimo pastangų ir įforminti savo veiklą, kad ateityje galėtų patys atlikti išsamų

Mining (red. Echavarria, C. et. al.), (2008). The Golden Vein - A guide to responsible
artisanal and small-scale mining. ARM Series on Responsible ASM No. 1. Medellin.
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patikrinimą.
Tiekimo grandinės galutinė grandis ir galutinės grandies įmonės: „tiekimo grandinės
galutinė grandis“ yra aukso tiekimo grandinė nuo rafinavimo įmonių iki mažmenininkų.
„Galutinės grandies įmonės“ apima prekiautojus rafinuotu auksu ir aukso rinkas, aukso
bankus ir biržas arba kitus subjektus, turinčius nuosavas aukso saugyklas, juvelyrinių
dirbinių gamintojus ir mažmeninius pardavėjus bei kitas įmones, naudojančias auksą
produktų gamybai (pvz., elektronikos ar medicinos prietaisų gamintojus ir mažmeninius
pardavėjus).
Tiekimo grandinės išsamiu patikrinimu konkrečiai vadinamas tiekimo grandinės išsamus
patikrinimas, atliekamas atsakingo naudingųjų iškasenų pirkimo tikslais; rizika grindžiamas
išsamus patikrinimas – tai veiksmai, kuriuos įmonės turėtų atlikti nustatydamos esamą ir
galimą neigiamą poveikį, neleisdamos jam atsirasti ir jį mažindamos bei užtikrindamos, kad jos
gerbia žmogaus teises ir neprisideda prie konfliktų

67 68

savo veikla, vykdoma tiekimo

69

grandinėje .

67 Kad nekiltų abejonių, reikia pažymėti, kad šios rekomendacijos apima ir tuos kasybos,
žaliavų apdorojimo bei rafinavimo veiklą vykdančius subjektus, kurie gali būti vyriausybių
ar kitų valstybinių subjektų nuosavybė arba gali būti kitaip jų kontroliuojami ar valdomi.
68 Kaip apibrėžta šių EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų II priede.
69 EBPO rekomendacijos daugiašalėms įmonėms (EBPO, 2011 m.); EBPO perspėjimo apie
riziką priemonė, skirta daugiašalėms įmonėms silpno valdymo zonose (EBPO, 2006 m.);
Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations
“Protect, Respect and Remedy” Framework („Verslo ir žmogaus teisių pagrindiniai
principai: Jungtinių Tautų programos „Ginti, gerbti ir taisyti“ įgyvendinimas“), 2011 m. kovo
21 d. (A/HRC/17/31).
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2 diagrama. Rizika tiekimo grandinėje tiekiant auksą iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų
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1 ŽINGSNIS – SUKURTI PATIKIMAS ĮMONĖS VALDYMO
SISTEMAS
TIKSLAS – užtikrinti, kad esamos išsamaus patikrinimo ir valdymo sistemos įmonėse,
dalyvaujančiose aukso tiekimo grandinėje, būtų tinkamos, kad būtų veiksmingai
atliekamas išsamus patikrinimas.

I SKIRSNIS – BENDROSIOS REKOMENDACIJOS VISOMS ĮMONĖMS
AUKSO TIEKIMO GRANDINĖJE
A. Patvirtinti ir įsipareigoti vykdyti tiekimo grandinės politiką, pagal
kurią būtų nustatoma ir valdoma su auksu, kuris gali būti kilęs iš
konfliktinių ir didelės rizikos zonų, susijusi rizika. Ši politika, taikoma
visoms įmonėms tiekimo grandinėje, turėtų apimti:
1. įsipareigojimą dėl politikos, nustatant bendruosius principus ir standartus dėl aukso iš
konfliktinių ir didelės rizikos zonų atsakingo tiekimo grandinių, pagal kuriuos įmonė
vertins save ir savo tiekėjų veiklą bei ryšius. Ši politika turėtų atitikti standartus,
nustatytus pagal pavyzdinės tiekimo grandinės politiką šių rekomendacijų II priede;
2. aiškų ir nuoseklų valdymo procesą siekiant užtikrinti, kad rizika būtų tinkamai valdoma.
Įmonė turėtų įsipareigoti atlikti išsamaus patikrinimo veiksmus ir laikytis rekomendacijų,
skirtų taikyti įvairiais šiame priedėlyje nustatytais lygmenimis.

B. Pritaikyti savo vidaus valdymo sistemas, kad būtų galima atlikti
tiekimo grandinės išsamų patikrinimą. Tiekimo grandinėje dalyvaujančios
įmonės turėtų:
1. įgalioti aukštesnio rango darbuotojus, turinčius reikiamą kompetenciją, žinias ir patirtį, ir
perduoti jiems atsakomybę prižiūrėti tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo procesą;
2. užtikrinti, kad būtų parūpinta pakankamai išteklių, reikalingų šių procesų vykdymui ir
stebėsenai palaikyti;
3. sukurti organizacinę struktūrą ir ryšių palaikymo procesus, kuriais būtų užtikrinta, kad
svarbią informaciją, be kita ko, apie įmonės politiką, gautų reikiami darbuotojai ir tiekėjai.
Turėtų vykti tinkamas mokymas, taip pat įmonės gali apsvarstyti galimybę naudotis pagal
pramonės programas ar institucinius mechanizmus parengtais mokymo moduliais;
4. užtikrinti vidaus atskaitomybę įgyvendinant tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo
procesą.

C. Sukurti visos aukso tiekimo grandinės skaidrumo, informacijos
rinkimo ir kontrolės sistemą.
1. Rengti vidaus dokumentus ir įrašus dėl tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo procesų,
nustatytų faktų ir atitinkamų priimtų sprendimų. Tai apims išsamų patikrinimą pagal 1-ąjį
žingsnį, taip pat papildomą išsamų patikrinimą, kuris gali būti atliekamas dėl aukso iš
konfliktinių ir didelės rizikos zonų tiekimo grandinių (2–5 žingsniai).
2. Tvarkyti vidaus inventorizavimo sistemą ir sandorių dokumentus, kuriuos būtų galima
gauti ir panaudoti nustatant aukso žaliavas ir produkciją atgaline data ir (arba) taikant
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valdymo grandinės sistemą (žr. 3-iojo žingsnio B dalį). Tai turėtų apimti:
a) informaciją apie aukso ir medžiagų, kurių sudėtyje yra aukso, pavidalą, rūšį ir fizinių
savybių apibūdinimą: tai gali būti, pvz., aukso rūda, aukso koncentratas, pusgrynis
aukso lydinys, sąnašinis auksas, perdirbti tinkamas auksas, luitinis auksas,
juvelyrinių dirbinių gamybos žaliavos ir (arba) gaminiai, elektroniniai komponentai,
auksavimo tirpalai ir t. t. (žr. šio priedėlio skyrelį „Savokų apibrėžtys“);
b) tiekėjo pateiktą informaciją apie aukso ir žaliavų, kurių sudėtyje yra aukso, svorį ir
prabą, taip pat savo nustatytus faktus apie aukso žaliavų bei produkcijos svorį ir
prabą;
c) tiekėjo duomenis, įskaitant per išsamų patikrinimą pagal principą „pažink kitą savo
sandorio šalį“ (angl. Know Your Counterparty, KYC) gautą informaciją, laikantis
70

Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) 40-ies rekomendacijų ;
d) unikalius identifikacinius kiekvieno žaliavų ir produkcijos vieneto numerius;
e) žaliavų panaudojimo ir produkcijos pagaminimo, pirkimo ir pardavimo datas.
3. Atlikti ir gauti mokėjimus už auksą oficialiai per bankus (kur tai pagrįstai įmanoma). Kai
įmanoma, vengti pirkti už grynuosius pinigus, ir užtikrinti, kad visi neišvengiami pirkimo
už grynuosius pinigus sandoriai būtų patvirtinami dokumentais, kuriuos būtų galima
patikrinti.
4. Dėl aukso sandorių visapusiškai ir skaidriai bendradarbiauti su teisėsaugos tarnybomis.
Teikti muitinės pareigūnams išsamią informaciją apie visas siuntas, vežamas per
valstybių sienas, ar kitas siuntas, dėl kurių jie kitu atžvilgiu turi jurisdikciją.
5. Surinktą pirmiau nurodytą informaciją saugoti bent penkerius metus, geriausia
kompiuterizuotoje duomenų bazėje.

D.

Stiprinti įmonės bendradarbiavimą su tiekėjais. Tiekimo

grandinėje dalyvaujančios įmonės turėtų siekti daryti įtaką savo tiekėjams, kad šie
įsipareigotų laikytis tiekimo grandinės politikos pagal II priedą ir išsamaus patikrinimo
procesų, aprašytų šiose rekomendacijose. Šiuo tikslu įmonė turėtų:
1. siekti užmegzti ilgalaikius ryšius su tiekėjais, kad būtų galima kurti atsakingu pirkimu
grindžiamus santykius su jais;
2. pranešti tiekėjams apie lūkesčius dėl aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų
atsakingo tiekimo grandinių išsamaus patikrinimo, atitinkančio šių rekomendacijų
II priedą ir šį priedėlį. Visų pirma įmonės turėtų pranešti apie savo lūkesčius, kad jų
tiekėjai dėl tiekimo grandinėje nustatytos rizikos nustatys rizikos valdymo strategiją,
atitinkančią šių rekomendacijų II priedą;

70 Žr. Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) 40 rekomendacijų (2003 m.). Taip pat
žr. Finansinių veiksmų darbo grupės pagal rizika grindžiamą požiūrį parengtas gaires
prekiautojams brangiaisiais metalais ir brangakmeniais (RBA Guidance for Dealers in
Precious Metal and Stones), 2008 m.
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3. įtraukti šiose rekomendacijose išdėstytą tiekimo grandinės politiką į komercines sutartis ir
71

(arba) rašytinius susitarimus su tiekėjais, kuriuos būtų galima taikyti ir stebėti ;
4. apsvarstyti, kokiais būdais galima remti ir stiprinti tiekėjų gebėjimus gerinti rezultatus ir
72

laikytis įmonės tiekimo grandinės politikos ;
5. įsipareigoti valdyti riziką, galbūt kartu su tiekėjais parengiant planus, pagal kuriuos būtų
daroma išmatuojama pažanga, o prireikus, kai tinka, įtraukiant vietos ir centrinės
valdžios institucijas, tarptautines organizacijas bei pilietinę visuomenę į rizikos mažinimo
73

pastangas .

E. Sukurti informavimo (skundų teikimo) mechanizmą įmonės ir
(arba) kasyklos lygmeniu.
Įmonės, priklausomai nuo savo padėties tiekimo grandinėje, turėtų:
1. sukurti išankstinio perspėjimo apie riziką mechanizmą, kuriuo naudodamasi bet kuri
suinteresuotoji šalis (nukentėję asmenys arba informatoriai) galėtų išreikšti susirūpinimą
dėl aukso gavybos, prekybos, tvarkymo ir eksporto aplinkybių konfliktinėje ar didelės
rizikos zonoje. Taip įmonė galės gauti papildomų perspėjimų dėl rizikos savo tiekimo
grandinėje, kartu atlikdama savo faktinių aplinkybių ir rizikos vertinimus;
2. suteikti galimybę tokiu mechanizmu naudotis tiesiogiai arba pagal bendradarbiavimo
susitarimus su kitomis įmonėmis ar organizacijomis, pavyzdžiui, pagal pramonės
programą ar institucinį mechanizmą, arba padedant lengviau kreiptis į išorės ekspertą ar
įstaigą (pvz., ombudsmeną).

II SKIRSNIS – KONKREČIOS REKOMENDACIJOS
A. Vidutinio ir didelio masto aukso kasybos įmonėms ir amatininkų

bei smulkiosios kasybos įmonėms
1. Nustatyti kiekvieno produkcijos vieneto, pvz., pusgrynio aukso lydinio luito arba talpyklos,
pripildytos sąnašinio aukso, unikalų identifikacinį numerį ir pritvirtinti ir (arba) įspausti šį
identifikacinį numerį taip, kad bet koks neteisėtas jo keitimas ar pašalinimas būtų lengvai
nustatomas.
2. Patvirtinti fizinio aukso saugumo užtikrinimo praktiką, pavyzdžiui, siunčiant auksą
užplombuotose saugiose dėžėse, kad bet koks neteisėtas jų turinio keitimas ar išėmimas
transportavimo metu būtų lengvai nustatomas. Konfliktinėse ir didelės rizikos zonose
tokią fizinio saugumo užtikrinimo praktiką turėtų gebėti patikrinti tinkamos ir patikimos
trečiosios šalys (pvz., muitinės ar nepriklausomi auditoriai, arba tai galėtų būti atliekama
pagal pramonės programas ar institucinius mechanizmus).
3. Remti pagal Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvą (GPSI) nustatytų principų ir kriterijų

71 Žr. 2–5 žingsnius dėl informacijos apie tiekėjų stebėseną ir padėties valdymą nustačius,
kad nesilaikoma reikalavimų.
72 Žr. 3 žingsnį „Rizikos mažinimas“.
73 Žr. 3 žingsnį „Rizikos mažinimas“.
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įgyvendinimą .

B. Vietos eksportuotojams, perdirbėjams ir tarptautiniams

prekiautojams iškastiniu auksu ir perdirbti tinkamu auksu
1. Nustatyti visų žaliavos ir produkcijos vienetų, t. y. kiekvienos gaunamos ir pagaminamos
aukso plytelės, luito ir (arba) partijos, unikalius vidaus identifikacinius numerius ir
paženklinti visus produkcijos vienetus šiais identifikaciniais numeriais, juos pritvirtinant ir
(arba) įspaudžiant taip, kad bet koks neteisėtas numerio keitimas ar pašalinimas būtų
lengvai nustatomas.
2. Koordinuoti ir remti kitų pradinės grandies įmonių taikomą fizinio saugumo užtikrinimo
praktiką. Nedelsiant pranešti apie bet kokius požymius, kad siuntos gali būti neteisėtai
pakeistos, ir tik įgaliotam personalui leisti nuimti plombas ir atidaryti siuntas.
3. Atlikti pradinę visų gautų siuntų apžiūrą, ar jos atitinka tiekėjo pateiktą informaciją apie
aukso rūšis, tokias kaip sąnašinis auksas, pusgryniai aukso lydiniai, neapdorotas
perdirbti tinkamas auksas ar išlydytas perdirbti tinkamas auksas. Patikrinti aukso
gamintojo ir (arba) siuntėjo pateiktą informaciją apie siuntos svorį ir kokybę ir šį
patikrinimą patvirtinti įrašais įmonės dokumentuose. Per siuntos pradinę patikrą
nustačius bet kokį siuntėjo pateiktos informacijos neatitikimą, apie tai nedelsiant pranešti
vidaus saugumo personalui ir tiems asmenims, kurie įmonėje yra atsakingi už išsamų
patikrinimą, ir nesiimti jokių tolesnių veiksmų, iki ta neatitikimo problema bus išspręsta.
4. Fiziškai atskirti ir apsaugoti bet kokią siuntą, dėl kurios nustatyta neatitikimų ir ta
problema dar neišspręsta.
5. Stengtis, kai įmanoma, tiesiogiai sudaryti sandorius su teisėtais amatininkais ir
smulkiaisiais aukso gamintojais arba jų atstovais, siekiant nepirkti aukso, kurį siūlo juos
išnaudojantys asmenys.

C. Rafinavimo įmonėms
1. Nustatyti unikalius vidaus identifikacinius numerius, kuriais būtų žymimos visos žaliavos
ir produkcija: kiekviena aukso plytelė, luitas ir (arba) gauto ir pagaminto aukso partija; šie
duomenys turėtų atitikti visą informaciją, surinktą apie tas aukso žaliavas ir produkciją ir
gautą atlikus išsamų patikrinimą, įskaitant tiekėjo informaciją (pagal principą „pažink kitą
savo sandorio šalį“) ir aukso kilmę.
2. Koordinuoti ir remti kitų pradinės grandies įmonių taikomą fizinio saugumo užtikrinimo
praktiką. Nedelsiant pranešti apie bet kokius požymius, kad siuntos gali būti neteisėtai
pakeistos, ir tik įgaliotam personalui leisti nuimti plombas ir atidaryti siuntas.
3. Atlikti pradinę visų gautų siuntų apžiūrą, ar jos atitinka tiekėjo pateiktą informaciją apie
aukso rūšis, tokias kaip sąnašinis auksas, pusgryniai aukso lydiniai, neapdorotas
perdirbti tinkamas auksas ar išlydytas perdirbti tinkamas auksas. Patikrinti aukso
74 Informacijos apie GPSI rasite http://eiti.org/. Jei norite gauti gairių dėl to, kaip verslas
gali prisidėti prie GPSI, žr. http://eiti.org/document/businessguide.
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gamintojo ir (arba) siuntėjo pateiktą informaciją apie siuntos svorį ir kokybę ir šį
patikrinimą patvirtinti įrašais įmonės dokumentuose.
4. Per siuntos pradinę patikrą nustačius bet kokį siuntėjo pateiktos informacijos neatitikimą,
apie tai nedelsiant pranešti rafinavimo įmonės apsaugos personalui ir tiems asmenims,
kurie įmonėje yra atsakingi už išsamų patikrinimą, ir nesiimti jokių tolesnių veiksmų, iki ta
neatitikimo problema bus išspręsta.
5. Fiziškai atskirti ir apsaugoti bet kokią siuntą, dėl kurios nustatyta neatitikimų ir ta
problema dar neišspręsta.
6. Užrašyti duomenis apie visą aukso produkciją, kurią įmanoma identifikuoti, ir ją
paženklinti (pvz., fiziniais įspaudais aukso gaminiuose ir (arba) ženklais, pritvirtinamais
prie pakuotės medžiagos taip, kad bet koks neteisėtas jų keitimas ar pašalinimas būtų
lengvai nustatomas), pateikiant šią informaciją:
a) rafinavimo įmonės pavadinimą ir (arba) antspaudą ar logotipą;
b) rafinavimo (pagaminimo) metus;
c) unikalų identifikacinį numerį, kuriuo žymimas kiekvienas produkcijos vienetas
(pvz., serijos numeriai, elektroninė identifikacijos sistema ar kiti tinkami būdai).

D. Aukso bankams
1. Sudaryti viso aukso bankų turimo aukso inventorinius sąrašus, įtraukiant informaciją,
75

kada iš ir ko gautas kiekvienas aukso vienetas , įskaitant įrašus ir apie tas atsargas, į
kurias įgytos teisės yra išsaugotos.
2. Kai įmanoma, klientams prašant, pateikti jiems auksą iš tų konkrečių rafinavimo įmonių,
kurių išsamaus patikrinimo praktika yra nepriklausomai patikrinta ir patvirtinta, kad ji
atitinka šias rekomendacijas.
3. Saugoti aukso įspaudų informacijos įrašus ir operacijų numerius tada, kai auksas fiziškai
pristatomas galutinės grandies įmonėms.
4. Kai prašoma, pateikti iš aukso įspaudų gautą informaciją ir fizinio pristatymo operacijų
numerius įmonėms, esančioms tiesiogiai toliau tiekimo grandinėje, kurioms fiziškai
pristatomas tas auksas.

E. Visoms kitoms galutinės grandies įmonėms (pvz., auksą ir aukso
medžiagas naudojantiems galutinės grandies subjektams ir gaminių,
kurių sudėtyje yra aukso, gamintojams)
1. Prašyti tiekėjų nurodyti pradinės grandies aukso rafinavimo įmonės arba įmonių, iš
kurios (-ių) gautos aukso medžiagos ir produktai, tapatybę, kurią galima sužinoti
tiesiogiai perkant iš rafinavimo įmonių arba iš rafinuoto aukso gaminyje įspaustų ženklų

75 Į inventorinius sąrašus paprastai įtraukiama ši išsami informacija: partijos numeris;
gavimo data; metalas; rūšis (pvz., didelės aukso plytelės); serijos numeris; ar atitinka
kokybės („Good Delivery“) standartą, ar ne; bendras padėklų skaičius; bendras vienetų
skaičius; dabartinis svoris; padėklas; luitas; rafinavimo įmonė; bendrasis svoris; praba.
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(jeigu yra), arba remiantis kitų galutinės grandies produktų tiekėjų ar aukso bankų
pateikta informacija.
2. Jeigu nustatoma aukso rafinavimo įmonės arba įmonių tapatybė, prašyti patvirtinti, kad
ta rafinavimo įmonė arba įmonės atliko išsamų patikrinimą pagal šį priedėlį. Kai
įmanoma, stengtis remtis pripažintais auditais, atliktais pagal pramonės programas ar
institucinius mechanizmus, į kurių audito protokolus įtraukti standartai ir procesai pagal
šias rekomendacijas.
3. Perduoti galutinės grandies pirkėjams informaciją apie pradinės grandies aukso
rafinavimo įmonės (-ių), iš kurios (-ių) gautos aukso medžiagos ir produktai, tapatybę.
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2

ŽINGSNIS –
GRANDINĖJE

NUSTATYTI

IR

VERTINTI

RIZIKĄ

TIEKIMO

TIKSLAS – nustatyti ir įvertinti riziką dėl aplinkybių, susijusių su aukso gavyba, sutelkimu,
transportavimu, prekyba ir eksportu iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų.
Aukso tiekimo grandinėje dalyvaujančios įmonės turėtų, naudodamosi pagal 1-ąjį
žingsnį sukurta patikimo valdymo sistema, nustatyti ir įvertinti riziką, kad auksu, kurį jos
gamina ar perka per savo tiekimo grandines, gali būti prisidedama prie konfliktų ar sunkių
žmogaus teisių pažeidimų.
Visos

įmonės

gali

bendradarbiauti,

vykdydamos

šiame

skirsnyje

pateiktas

rekomendacijas pagal bendras iniciatyvas. Tačiau įmonės išlaiko individualią atsakomybę
už savo išsamų patikrinimą ir turėtų užtikrinti, kad atliekant visą bendrą darbą būtų deramai
atsižvelgiama į individualias įmonės aplinkybes.

I SKIRSNIS – VIDUTINIO IR DIDELIO MASTO AUKSO KASYBOS ĮMONIŲ
IR AMATININKŲ BEI SMULKIOSIOS KASYBOS ĮMONIŲ (TOLIAU –
AUKSO GAMINTOJAI) RIZIKOS VERTINIMAS
A. Nustatyti, ar aukso gamintojas kasa arba transportuoja bet kokį
auksą konfliktinėje ar didelės rizikos zonoje („veikla, dėl kurios
nustatyta grėsmė“). Šiuo tikslu įvertinti padėtį kiekvienoje vietovėje, iš kurios
kilęs ir per kurią transportuojamas auksas, remiantis iš patikimų šaltinių gautais
76

įrodymais , ir sąžiningai stengtis nustatyti pagrįstus faktus remiantis šio priedėlio įvade
pateikta konfliktinių ir didelės rizikos zonų apibrėžtimi.
1. Jeigu aukso gamintojas gali, remdamasis per 1-ąjį žingsnį surinkta informacija, pagrįstai
nustatyti, kad jis konfliktinėje ar didelės rizikos zonoje nekasa ir netransportuoja jokio
aukso, papildomo išsamaus patikrinimo atlikti nereikia. Pagal 1-ąjį žingsnį sukurtos
valdymo sistemos turėtų būti toliau taikomos ir reguliariai peržiūrimos.
2. Jeigu aukso gamintojas nustato, kad gamina arba transportuoja auksą konfliktinėje ar
didelės rizikos zonoje, toliau reikia atlikti veiksmus pagal 2-ojo žingsnio B dalį.

76 Reikėtų peržiūrėti tyrimų ataskaitas, paskelbtas vyriausybių, tarptautinių organizacijų,
nevyriausybinių organizacijų, taip pat žiniasklaidos pranešimus, žemėlapius, Jungtinių
Tautų ataskaitas ir JT Saugumo Tarybos sankcijas, pramonės literatūrą, susijusią su
naudingųjų iškasenų gavyba ir jos poveikiu konfliktams, žmogaus teisėms ar žala
aplinkai toje šalyje, iš kurios gali būti kilusios naudingosios iškasenos, arba kitus viešus
(pvz., etiškų pensijų fondų) pareiškimus. Įmonės taip pat turėtų remtis bet kokiais
kriterijais ir rodikliais, dėl konfliktinių ir didelės rizikos zonų parengtais pagal
daugiašales iniciatyvas, įskaitant tolesnį su šių rekomendacijų įgyvendinimu susijusį
darbą, kurį padeda atlikti EBPO.
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B. Taip pat nustatyti, ar aukso gamintojas galbūt perka kokį nors auksą
(pvz., iš amatininkų ir smulkiosios kasybos gautą auksą) iš
konfliktinės ar didelės rizikos zonos. Šiuo tikslu:
1. nustatyti visas kasyklas ir (arba) kasyklų lydyklas, kuriose aukso gamintojas perka
iškastinį auksą iš kitų šaltinių, galbūt įskaitant ASK auksą;
2. peržiūrėti per 1-ąjį žingsnį surinktą informaciją apie tuos tiekėjus (pagal principą „pažink
kitą savo sandorio šalį“) ir gauti papildomos informacijos apie aukso, gauto iš tų kitų
iškastinio aukso šaltinių, kilmę ir transportavimą, remiantis tiesioginiais įrodymais ir
patikimais informacijos šaltiniais;
3. sąžiningai stengtis nustatyti, ar iš tų kitų iškastinio aukso šaltinių gauto aukso tiekimo
grandinėje yra kurių nors iš toliau nurodytų grėsmių.

Su aukso kilme ir tranzitu susijusios grėsmės vietos
Auksas yra kilęs iš konfliktinės ar didelės rizikos zonos arba transportuotas per
tokią zoną.
Teigiama, kad auksas yra kilęs iš tam tikros valstybės, tačiau žinomi to aukso
resursai ar atsargos, tikėtini jo ištekliai arba tikėtini gamybos lygiai toje valstybėje
nėra dideli (t. y. deklaruoti aukso iš tos valstybės kiekiai neatitinka žinomų jo
resursų ar tikėtinų gamybos lygių).
Teigiama, kad auksas yra kilęs iš valstybės, per kurią, kaip žinoma arba pagrįstai
įtariama, auksas yra tranzitu gabenamas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų.
Tvirtinama, kad auksas yra kilęs iš perdirbti tinkamo aukso (aukso laužo) ar mišrių
šaltinių ir rafinuotas tokioje šalyje, per kurią, kaip žinoma arba pagrįstai įtariama,
tranzitu gabenamas auksas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų.
Kiekvienu iš šių atvejų, kai grėsmė siejama su konkrečia vieta, didesnė rizika yra tada, kai
nepakankamai užtikrinamas įstatymų prieš pinigų plovimą ir korupciją, muitinio tikrinimo ir
kitų atitinkamų valstybės priežiūros įstatymų vykdymas, naudojamasi neoficialios
bankininkystės sistemomis ir plačiai naudojami grynieji pinigai.

Su tiekėjais susijusios grėsmės
Tiekėjai arba kitos žinomos pradinės grandies įmonės vykdo veiklą kurioje nors iš
pirmiau nurodytų su aukso kilme ir tranzitu susijusios grėsmės vietų arba turi
akcininkų ar kitų interesų tiekėjų įmonėse, tiekiančiose auksą iš kurios nors iš
pirmiau nurodytų su aukso kilme ir tranzitu susijusios grėsmės vietų.
Yra žinoma, kad tiekėjai arba kitos žinomos pradinės grandies įmonės per
paskutinius 12 mėnesių pirko aukso iš tokios su aukso kilme ir tranzitu susijusios
grėsmės vietos.
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Aplinkybės, dėl kurių nustatoma grėsmė
Anomalijos arba neįprastos aplinkybės nustatomos remiantis per 1-ąjį žingsnį
surinkta informacija, dėl kurios kyla pagrįstų įtarimų, kad tuo auksu gali būti
prisidedama prie konfliktų arba gali būti sunkių pažeidimų, susijusių su aukso
gavyba, transportavimu arba prekyba.
a) Kai jokių grėsmių nenustatoma, jeigu aukso gamintojas gali pagrįstai nustatyti, kad šių
grėsmių toje tiekimo grandinėje nėra, papildomo išsamaus patikrinimo dėl tos tiekimo
grandinės atlikti nereikia. Pagal 1-ąjį žingsnį sukurtos valdymo sistemos turėtų būti
toliau taikomos ir reguliariai peržiūrimos.
b) Kai yra nustatytų grėsmių arba trūksta informacijos, bet kuris aukso gamintojas,
nustatęs grėsmę savo aukso tiekimo grandinėje arba negalintis pagrįstai atmesti
tikimybės, kad aukso tiekimo grandinėje gali būti viena arba kelios iš šių grėsmių, turėtų
atlikti veiksmus pagal 2-ojo žingsnio C dalį (žr. toliau).

C. Nustatyti aukso gamintojo veiklos ir kitų aukso šaltinių
(naudojamų ir planuojamų), dėl kurių nustatyta grėsmė, faktines
aplinkybes
1. Nuodugniai įvertinti padėtį visose nustatytose grėsmės vietose ir bet kokių tiekėjų, dėl
kurių nustatyta grėsmė, išsamaus patikrinimo praktiką:
a) peržiūrėti tyrimų ataskaitas, be kita ko, paskelbtas vyriausybių, tarptautinių
organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, taip pat žiniasklaidos pranešimus,
žemėlapius, Jungtinių Tautų ataskaitas ir JT Saugumo Tarybos sankcijas, pramonės
literatūrą, susijusią su aukso gavyba ir jos poveikiu konfliktams, žmogaus teisėms ar
žala aplinkai toje šalyje, iš kurios gali būti kilęs auksas, arba kitus viešus (pvz., etiškų
pensijų fondų) pareiškimus;
b) konsultuotis su vietos ir centrinės valdžios institucijomis, vietos pilietinės visuomenės
organizacijomis, bendruomenės tinklais, Jungtinių Tautų taikos palaikymo pajėgų
daliniais ir vietos tiekėjais. Atsakyti į konkrečius klausimus arba prašymus paaiškinti,
pateiktus bendradarbiaujančių įmonių;
c) nustatyti (be kita ko, tiriant dokumentus; vietoje tikrinant aukso tiekėjus; atsitiktine
tvarka, proporcingai esamai rizikai, atrenkant tikrinti kai kuriuos pirkimo duomenų
įrašus; peržiūrint ir įvertinant procedūras ir nurodymus dėl pirkimo ir kovos su pinigų
plovimu bei teroristų finansavimu, jei tai taikytina), ar pradinės grandies tiekėjų
politika ir valdymo sistemos atitinka šias rekomendacijas ir ar tokia politika bei
valdymo sistemos yra veiksmingos.
2. Sudaryti vietos vertinimo grupes. Aukso gamintojai, dėl kurių veiklos ar kitų iškastinio
aukso šaltinių nustatyta grėsmė, turėtų sudaryti vietos vertinimo grupę (toliau – vertinimo
grupė), kad galėtų gauti ir saugoti informaciją apie aukso gavybos, prekybos, tvarkymo,
rafinavimo ir eksporto aplinkybes (žr. toliau). Aukso gamintojai lieka individualiai
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atsakingi už tai, kad būtų užtikrinta, jog būtų surinkti reikiami duomenys, tačiau jie gali
norėti palengvinti šį procesą sudarydami bendrą grupę, bendradarbiaudami su savo
pirkėjais arba kitomis tiekimo grandinės pradinės grandies įmonėmis, tiekiančiomis
prekes iš tų zonų ar vykdančiomis veiklą tose zonose, arba padarydami tai pagal
pramonės programą ar institucinį mechanizmą. Kai bendrų grupių sudaryti neįmanoma
arba įmonės nenori dirbti kartu, įmonės turėtų vertinimus vietoje atlikti savarankiškai.
Įmonės ir kiti susiję suinteresuotieji subjektai, sudarantys vietos vertinimo grupes, turėtų:
a) prisidėdami prie bendrų vertinimų, vietoje atliekamų kartu su kitomis įmonėmis,
atsižvelgti į šiuos veiksnius: prisidedančios įmonės dydį ir išteklius, turimus tinkamam
patikrinimui atlikti; kiekvienos įmonės gebėjimą gauti informaciją vietoje ir tos įmonės
padėtį tiekimo grandinėje; įmonės atliekamo išsamaus patikrinimo patikimumą, kuris
įrodomas sutikrinant tos įmonės pateiktus duomenis apie visas iš jos gautas aukso
77

žaliavas ;
b) užtikrinti, kad vertintojai būtų nepriklausomi nuo vertinamos veiklos ir neturėtų
78

interesų konfliktų . Įmonės vertintojai turi įsipareigoti pranešti teisingą ir tikslią
informaciją ir laikytis griežčiausių profesinės etikos standartų bei dirbti su deramu
79

profesiniu atidumu ;
c) užtikrinti reikiamo lygio kompetenciją samdant ekspertus, turinčius žinių ir įgūdžių
daugelyje iš šių sričių: vertinamos veiklos aplinkos (pvz., kalbinių gebėjimų, svarbių
kultūrinių savitumų išmanymo), su konfliktu susijusios rizikos esmės (pvz., II priede
nustatytų standartų, žmogaus teisių, tarptautinės humanitarinės teisės, korupcijos,
finansinių nusikaltimų, konfliktų ir konfliktą finansuojančių šalių, skaidrumo), aukso
tiekimo grandinės pobūdžio ir formos, taip pat standartų bei procesų, nustatytų šiose
rekomendacijose;
d) suteikti vertinimo grupėms galimybę patekti į kasyklas, susisiekti su tarpininkais,
produkcijos surinkėjais ir (arba) vežėjais, kuriuos įmonė kontroliuoja arba kuriems ji
turi įtakos, įskaitant:
i) galimybes fiziškai patekti į objektus, tarp jų ir tuos, kurie yra kitose šalyse, kai
tikėtina, kad siuntos ten gali būti perkraunamos ar gali būti keičiamas jų
ženklinimas;
ii) galimybes gauti apskaitos knygas, įrašus ar kitus įrodymus dėl pirkimo praktikos,
mokesčių, rinkliavų ir honorarų mokėjimo, taip pat eksporto dokumentus;
iii)

su vietos logistika susijusią paramą ir pagalbą; pačios vertinimo grupės saugumo

ir bet kokių informacijos teikėjų saugumo užtikrinimą;

77 Pavyzdžiui, kai auksas gaunamas iš didelių aukso kasyklų, tas aukso gamintojas galbūt
gali geriausiai surinkti reikiamą vietos informaciją kasyklos teritorijoje, o kitos pradinės
grandies įmonės užtikrina, kad ši informacija būtų surinkta ir saugoma pagal šias
rekomendacijas, ir turėtų surinkti papildomos informacijos apie aplinkybes tiekimo
grandinėje nuo aukso gamintojų iki rafinavimo įmonių.
78 ISO 19011:2002, 4 straipsnis.
79 ISO 19011:2002, 4 straipsnis.
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e) kai tinka, sukurti arba padėti kurti bendruomenės stebėsenos tinklus ir (arba)
daugiašalius informacijos centrus, kurie teiktų informaciją vertinimo grupei. Peržiūrėti
ir papildyti arba, jeigu įmanoma, padėti kurti interaktyvius žemėlapius, kuriuose būtų
parodoma kasyklų vieta, ginkluotos grupuotės, prekybos keliai, kelių užtvaros ir
aerodromai.
3. DĖL VDK AUKSO (KASAMO VIDUTINIO IR DIDELIO MASTO KASYBOS ĮMONIŲ, VYKDANČIŲ
VEIKLĄ, DĖL KURIOS NUSTATYTA GRĖSMĖ, ARBA VDK AUKSO, PERKAMO IŠ KITŲ
ŠALTINIŲ), siekiant nustatyti riziką, reikia gauti įrodymų dėl to aukso gavybos, apdorojimo,
prekybos, tvarkymo, transportavimo ir eksporto (jeigu tinka) faktinių aplinkybių, kurios gali apimti:
a) visų kiekvienos produkcijos kasyklų vietą, jas identifikuojant (nurodant pavadinimus);
b) vietas, kuriose auksas apdorojamas, pvz., sutankinamas, sumaišomas, sugrūdamas,
sumalamas ir išlydomas, gaunant pusgrynį aukso lydinį ar sąnašinio aukso
produkciją;
c) aukso apdorojimo ir transportavimo metodus;
d) kaip transportuojamas auksas ir kokiais procesais užtikrinamas sąžiningumas,
deramai atsižvelgiant į saugumo problemas;
e) transportavimo kelių maršrutus, aukso prekybos vietas ir eksportavimo bei
80

importavimo vietas, kai jis gabenamas per valstybių sienas (jeigu tinka) ;
f) dabartinę kasyklos (-ų) produkciją ir pajėgumą, atliekant lyginamąją kasyklos
pajėgumo analizę pagal įrašus apie ankstesnę kasyklos produkciją ir užrašant
duomenis apie bet kokius neatitikimus;
g) dabartinę žaliavų apdorojimo išeigą ir apdorojimo pajėgumą kasyklos lydykloje (-ose),
atliekant lyginamąją apdorojimo pajėgumo analizę pagal įrašus apie ankstesnę
žaliavų apdorojimo išeigą ir užrašant duomenis bet kokius neatitikimus;
h) visų paslaugas teikiančių trečiųjų šalių, tvarkančių auksą (pvz., logistikos, apdorojimo
ir

transportavimo

įmonių)

arba

palaikančių

saugumą

kasyklų

teritorijose

ir

transportavimo keliuose, tapatybę ir informaciją apie jas pagal principą „pažink kitą savo
sandorio šalį“. Tapatybės nustatymas turėtų apimti šias priemones (tačiau kiek tokios
priemonės taikytinos, reikėtų nuspręsti atsižvelgiant į riziką):
i) tų įmonių nuosavybės (įskaitant tikrąją nuosavybę) ir organizacinės struktūros
nustatymą, įskaitant jų pareigūnų bei direktorių vardus ir pavardes;

80 Tais atvejais, kai vežėjai nenori atskleisti šios informacijos dėl saugumo priežasčių,
pradinės grandies įmonės turėtų užtikrinti, kad vežėjai atliktų rizikos vertinimą dėl tų
transportavimo kelių pagal šias rekomendacijas. Pradinės grandies įmonės turėtų
prašyti vežėjų pateikti ataskaitą, kurioje būtų pateikti jų transportavimo kelių rizikos
vertinimu nustatyti faktai (t. y. nustatyta rizika ir veiksmai, kurių imtasi siekiant tą riziką
valdyti). Pradinės grandies įmonės turėtų pranešti apie tą riziką, kaip nustatyta pagal 5ąjį žingsnį. Tais atvejais, kai pradinės grandies įmonės nesinaudoja vežėjų paslaugomis
arba gali gauti informacijos apie transportavimo kelius, jos turėtų pačios atlikti
transportavimo kelių rizikos vertinimą ir pranešti apie tą riziką, kaip nustatyta pagal 5-ąjį
žingsnį.
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ii) susijusių įmonių, patronuojamųjų įmonių, patronuojančiųjų įmonių ir asocijuotųjų
subjektų nustatymą;
iii) įmonių tapatybės patikrinimą naudojantis patikimais ir nepriklausomais dokumentų
šaltiniais, duomenimis arba informacija (pvz., verslo registrų išrašu, steigimo aktu);
iv) valdžios institucijų naudojamų stebėjimo sąrašų (pvz., Jungtinių Tautų sankcijų
sąrašų, OFAC specialiai nustatytų piliečių sąrašų, paieškos „World Check“ duomenų
bazės) informacijos patikrinimą; v) bet kokių įmonės ryšių su valdžia, politinėmis
partijomis, kariuomene, nusikaltėlių tinklais ar nevalstybinėmis ginkluotomis
grupuotėmis nustatymą, įskaitant bet kokius atvejus, kai pranešta apie jos ryšius su
nevalstybinėmis ginkluotomis grupuotėmis ir (arba) valstybinėmis ar privačiomis
saugumo pajėgomis;
i) veiklos (pvz., kasybos, eksporto) licencijas;
j) visus valdžios institucijoms mokamus mokesčius, rinkliavas ar honorarus, susijusius su
aukso gavyba, prekyba, transportavimu ir eksportu;
k) visus su aukso gavyba, prekyba, transportavimu ir eksportu susijusius mokėjimus ar
kompensacijas valdžios tarnyboms ir pareigūnams;
l) visus mokėjimus valstybinėms ar privačioms saugumo pajėgoms arba kitoms
ginkluotoms grupuotėms visose tiekimo grandinės dalyse (pradedant nuo aukso
gavybos), nebent tai būtų uždrausta pagal galiojančius įstatymus;
m) kasyklų teritorijose, transportavimo keliuose ir visose aukso tvarkymo ar apdorojimo
vietose teikiamas apsaugos paslaugas;
n) apsaugos darbuotojų mokymą ir užtikrinimą, kad jie laikytųsi Savanoriškųjų saugumo ir
žmogaus teisių principų;
o) visų apsaugos darbuotojų atrankinius patikrinimus ir rizikos saugumui vertinimus pagal
Savanoriškuosius saugumo ir žmogaus teisių principus;
p) kasyklų teritorijose, transportavimo keliuose ir aukso prekybos bei eksportavimo vietose
vykdomą militarizavimą;
q) įrodymus dėl kasyklose, transportavimo keliuose ar aukso prekybos ir (arba) apdorojimo
vietose bet kokių asmenų daromų sunkių pažeidimų (kankinimų, žiauraus, nežmoniško
ir žeminančio elgesio, priverčiamojo ar privalomojo darbo, blogiausių formų vaikų darbo,
šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų, karo nusikaltimų ar kitų sunkių tarptautinės
humanitarinės teisės pažeidimų, nusikaltimų žmoniškumui ar genocido);
r) informaciją apie bet kokią tiesioginę ar netiesioginę paramą nevalstybinėms
ginkluotoms grupuotėms arba valstybinėms ar privačioms saugumo pajėgoms
(žr. sąvokų apibrėžtis);
s) jei tinka, nurodyti vietų, kuriose bet kokie amatininkai ir smulkieji kasybos vykdytojai
dirba pagal to aukso gamintojo koncesiją, skaičių ir pavadinimus, apytikrį kasybos
vykdytojų skaičių ir vertinimą, ar galima juos laikyti vykdančiais teisėtą amatininkų ir
smulkiąją kasybą (žr. sąvokų apibrėžtis);
t) jei tinka, atvejus, kai kyla konfliktai ar įtampa tarp vidutinio ir didelio masto kasybos
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vykdytojų ir amatininkų bei smulkiųjų kasybos vykdytojų;
u) jei tinka, apie bet kokius atvejus, pranešimus ar įtarimus, kad ASK auksas arba auksas
iš kitų šaltinių yra įtraukiamas į aukso gamintojo produkcijos apdorojimo veiklą be jo
žinios (pvz., kasyklos lydykloje) ir (arba) apgaulingai pateikiamas kaip to aukso
gamintojo iškastas auksas.
4. DĖL ASK AUKSO (KASAMO AMATININKŲ IR SMULKIOSIOS KASYBOS ĮMONIŲ,
VYKDANČIŲ VEIKLĄ, DĖL KURIOS NUSTATYTA GRĖSMĖ, ARBA PERKAMO
VIDUTINIO IR DIDELIO MASTO AUKSO KASYBOS ĮMONIŲ) reikia gauti įrodymų dėl
faktinių to aukso gavybos, apdorojimo, prekybos, tvarkymo, transportavimo ir eksporto
(jeigu tinka) aplinkybių. Įmonės kartu su tais veiksmais, kurių imasi, turėtų, remdamosi 3iojo žingsnio C dalimi ir šio priedėlio papildymu, siekdamos padėti ir suteikti galimybę
amatininkams ir smulkiesiems kasybos vykdytojams kurti saugias, skaidrias ir patikrinamas
aukso tiekimo grandines, laipsniškai rinkti šią informaciją:
a) tiekėjų, tiekiančių auksą iš visų kitų iškastinio aukso šaltinių, tapatybę, kuri nustatoma
naudojantis patikimais ir nepriklausomais dokumentų šaltiniais, duomenimis ar
informacija; bet kokią informaciją apie tų tiekėjų ryšius su valdžia, politinius ar karinius
ryšius, įskaitant visų pirma bet kokius atvejus, kai pranešta apie jų ryšius su
nevalstybinėmis ginkluotomis grupuotėmis ir (arba) valstybinėmis ar privačiomis
saugumo pajėgomis; taip pat geografinę teritoriją, iš kurios auksą tiekia tie tiekėjai;
b) kasyklą arba kasyklas, iš kurios (-ių) kilęs auksas, jo transportavimo kelius ir prekybos
vietas;
c) amatininkų kasybos grupę arba asociaciją, įvertinant, ar juos galima laikyti vykdančiais
teisėtą amatininkų ir smulkiąją kasybą (žr. sąvokų apibrėžtis);
d) aukso apdorojimo ir transportavimo metodus;
e) valdžios tarnyboms ir pareigūnams mokamus mokesčius, honorarus ir rinkliavas;
f)

visų paslaugas teikiančių trečiųjų šalių, tvarkančių auksą (pvz., logistikos, apdorojimo ir
transportavimo įmonių) arba palaikančių saugumą kasyklų teritorijose ir transportavimo
keliuose, tapatybę ir informaciją apie jas pagal principą „pažink kitą savo sandorio šalį“.
Tapatybės nustatymas turėtų apimti šias priemones (tačiau kiek tokios priemonės
taikytinos, reikėtų nuspręsti atsižvelgiant į riziką):
i) nuosavybės (įskaitant tikrąją nuosavybę) ir organizacinės struktūros nustatymą,
įskaitant įmonės pareigūnų bei direktorių vardus ir pavardes;
ii) susijusių įmonių, patronuojamųjų įmonių, patronuojančiųjų įmonių ir asocijuotųjų
subjektų nustatymą;
iii) įmonių tapatybės patikrinimą naudojantis patikimais ir nepriklausomais dokumentų
šaltiniais, duomenimis arba informacija (pvz., verslo registrų išrašu, steigimo aktu);
iv) valdžios institucijų naudojamų stebėjimo sąrašų (pvz., Jungtinių Tautų sankcijų
sąrašų, OFAC specialiai nustatytų piliečių sąrašų, paieškos „World Check“ duomenų
bazės) informacijos patikrinimą;
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v) bet kokių įmonės ryšių su valdžia, politinėmis partijomis, kariuomene, nusikaltėlių
tinklais ar nevalstybinėmis ginkluotomis grupuotėmis nustatymą, visų pirma įskaitant
bet kokius atvejus, kai pranešta apie jos ryšius su nevalstybinėmis ginkluotomis
grupuotėmis ir (arba) valstybinėmis ar privačiomis saugumo pajėgomis;
g) kasyklų teritorijose, transportavimo keliuose ir aukso prekybos bei eksportavimo vietose
vykdomą militarizavimą;
h) įrodymus dėl kasyklose, transportavimo keliuose ar aukso prekybos ir (arba) apdorojimo
vietose bet kokių asmenų daromų sunkių pažeidimų (kankinimų, žiauraus, nežmoniško
ir žeminančio elgesio, priverčiamojo ar privalomojo darbo, blogiausių formų vaikų darbo,
šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų, karo nusikaltimų ar kitų sunkių tarptautinės
81

humanitarinės teisės pažeidimų, nusikaltimų žmoniškumui ar genocido) ;
i) informaciją apie bet kokią teikiamą tiesioginę ar netiesioginę paramą nevalstybinėms
ginkluotoms grupuotėms arba valstybinėms ar privačioms saugumo pajėgoms, susijusią
su aukso gavyba, transportavimu, prekyba, tvarkymu arba eksportu;
j) atvejus, kai kyla konfliktai ar įtampa tarp vidutinio ir didelio masto kasybos vykdytojų ir
amatininkų bei smulkiųjų kasybos vykdytojų;
k) bet kokius atvejus, pranešimus ar įtarimus, kad į aukso tiekimo grandinę slapta
įtraukiamas ir (arba) apgaulingai pateikiamas auksas iš kitų šaltinių.

D. Įvertinti riziką tiekimo grandinėje.

Įvertinti informaciją, surinktą ir sužinotą

nustatant faktines aplinkybes įmonės tiekimo grandinėje (-ėse), kurioje (-iose) nustatyta
grėsmė. Įmonė turėtų laikyti rizika bet kokį pagrįstai nustatytą neatitikimą tarp gautos
informacijos ir:
82

1. įmonės tiekimo grandinės politikos pagal šių rekomendacijų II priedą ;
2. išsamaus patikrinimo standartų ir procesų, nustatytų šiose rekomendacijose, taip pat
pagal šių rekomendacijų 1-ąjį žingsnį gautos informacijos;
3. nacionalinius įstatymus: tų valstybių, kuriose įmonė turi buveinę arba kuriose ji yra
biržinė bendrovė (jei tinka); valstybių, iš kurių gali būti kilęs auksas; jo tranzito arba
reeksporto valstybių;
4. teisines priemones, kuriomis reglamentuojama įmonės veikla ir verslo ryšiai, tokias kaip
finansavimo susitarimai, susitarimai su rangovais ir su tiekėjais;
5. kitas svarbias tarptautines priemones, tokias kaip EBPO rekomendacijos daugiašalėms
įmonėms, tarptautinė žmogaus teisių teisė ir humanitarinė teisė, taip pat tarptautinės
rekomendacijos ir gairės dėl kovos su pinigų plovimu.

81 Žr. EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų (2011 m.) II priedo 1 dalį.
82 Žr. pirmiau, 1 žingsnio A dalį, ir II priedą.

EBPO IŠSAMAUS PATIKRINIMO REKOMENDACIJOS DĖL ATSAKINGO NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ IŠ KONFLIKTINIŲ... © EBPO, 2013

85

PRIEDĖLIS DĖL AUKSO

II SKIRSNIS – VIETOS EKSPORTUOTOJŲ, PERDIRBĖJŲ, TARPTAUTINIŲ
PREKIAUTOJŲ IŠKASTINIU AR PERDIRBTI TINKAMU AUKSU IR
RAFINAVIMO ĮMONIŲ RIZIKOS VERTINIMAS
A. Nustatyti aukso kilmę.

Vertinant riziką tiekimo grandinėje pirmiausia nustatoma

tiekiamo aukso kilmė. Su įvairia kilme siejama nevienoda rizika ir reikia atlikti skirtingų
rūšių rizikos vertinimus (žr. šio priedėlio įvade pateiktą 1 diagramą – Rizika tiekimo
grandinėje tiekiant auksą iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų). Visi faktai dėl aukso
kilmės turėtų būti nustatomi remiantis pagrįstomis ir sąžiningomis įmonės pastangomis
ir pagal 1-ąjį žingsnį surinktais įrodymais, taip pat papildomais tiesioginiais įrodymais
83

(surinktais bendradarbiaujant su tiekėjais ir tiriant dokumentus) ir patikimais šaltiniais .
Vietos aukso eksportuotojai, tarptautiniai prekiautojai auksu ir rafinavimo įmonės turėtų
įvertinti ir patikrinti tiekėjų pareiškimus, imdamiesi rizikai proporcingų veiksmų, kad
galėtų pagrįstai nustatyti aukso kilmę.
1. Iškastinio aukso kilmės vieta yra pati kasykla – tai gali būti amatininkų eksploatuojama ar
maža kasykla arba vidutinio dydžio ar didelė kasykla.
a) Išimtis yra kasybos šalutinis produktas, pavyzdžiui, auksas, gautas kasant varį –
84

naudingąją iškaseną, kuriai netaikomos šios rekomendacijos . Kasybos šalutinio
produkto kilmės vieta turėtų būti laikoma ta vieta, kurioje aukso dalelės iš pradžių
atskirtos nuo pirminės mineralinės rūdos (pvz., rafinavimo įmonėje). Ta rafinavimo
įmonė savo išsamiu patikrinimu turėtų užtikrinti, kad nebūtų apgaulingų pareiškimų
siekiant, naudojantis kasybos šalutiniais produktais, nuslėpti naujai iškasto aukso
kilmę.
2. Perdirbti tinkamo aukso kilmės vieta yra ta vieta, kurioje jis tampa tinkamas perdirbti
(t. y. kai auksas surenkamas numatant jį grąžinti į aukso pramonę, kad būtų atkurta jo,
kaip metalo, vertė), pavyzdžiui, kai jis pirmą kartą parduodamas atgal aukso perdirbėjui
ar rafinavimo įmonei. Ta vieta, kurioje auksas tampa tinkamas perdirbti, kaip perdirbti
tinkamo aukso kilmės vieta, turėtų būti patikrinama per rafinavimo įmonės išsamų
patikrinimą, kad nebūtų apgaulingų pareiškimų siekiant nuslėpti naujai iškasto aukso
kilmę.
83 Reikėtų peržiūrėti tyrimų ataskaitas, paskelbtas vyriausybių, tarptautinių organizacijų,
nevyriausybinių organizacijų, taip pat žiniasklaidos pranešimus, žemėlapius, Jungtinių
Tautų ataskaitas ir JT Saugumo Tarybos sankcijas, pramonės literatūrą, susijusią su
naudingųjų iškasenų gavyba ir jos poveikiu konfliktams, žmogaus teisėms ar žala
aplinkai toje šalyje, iš kurios gali būti kilusios naudingosios iškasenos, arba kitus viešus
(pvz., etiškų pensijų fondų) pareiškimus. Įmonės taip pat turėtų remtis bet kokiais
kriterijais ir rodikliais, dėl konfliktinių ir didelės rizikos zonų parengtais pagal
daugiašales iniciatyvas.
84 Pavyzdžiui, iš vario sulfido rūdoje esančių aukso dalelių neįmanoma pagaminti tokio
pavidalo aukso, kuris būtų atskiras ir nepriklausomas nuo tos rūdos, iki vėlesnio etapo
po to, kai tas varis visiškai rafinuojamas gaunant 99,99 proc. grynumo katodinį varį.
Tame etape aukso dalelės lieka sutelktos elektrolitinių celių šlamo liekanose, jų
koncentracija gali būti apie 2 proc., ir tas elektrolitinių celių šlamas parduodamas aukso
rafinavimo įmonėms dėl jame esančio aukso.
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3. Atsargų, į kurias įgytos teisės yra išsaugotos, kilmės nustatyti nereikia, jei pagal
„patikrinamą datą“ įrodoma, kad jos dabartiniu pavidalu sukurtos anksčiau negu 2012 m.
sausio 1 d. Tik kai yra „su tiekėjais susijusių grėsmių“ (žr. toliau), turėtų būti atliekamas
papildomas išsamus patikrinimas dėl tiekėjų, siekiant užtikrinti, kad prekyba tomis
atsargomis, į kurias įgytos teisės yra išsaugotos, ir jų pardavimas neprieštarautų
Jungtinių Tautų rezoliucijoms dėl sankcijų ir nebūtų palankių sąlygų pinigų plovimui dėl
konfliktinėse ir didelės rizikos zonose turimų aukso atsargų pardavimo ar susijusių
aplinkybių.

B. Nustatyti grėsmes aukso tiekimo grandinėje.

Remdamosi informacija

apie aukso kilmę ir per 1-ąjį žingsnį surinkta informacija (įskaitant visą informaciją apie
tiekėjus pagal principą „pažink kitą savo sandorio šalį“), įmonės turėtų nustatyti, ar
iškastinio aukso, perdirbti tinkamo aukso arba turimų aukso atsargų tiekimo grandinėje
yra kurių nors iš toliau nustatytų grėsmių.

Su aukso kilme ir tranzitu susijusios grėsmės vietos
Auksas yra kilęs iš konfliktinės ar didelės rizikos zonos arba transportuotas per
tokią zoną.
Teigiama, kad auksas yra kilęs iš tam tikros valstybės, tačiau žinomi to aukso
resursai ar atsargos, tikėtini jo ištekliai arba tikėtini gamybos lygiai toje valstybėje
nėra dideli (t. y. deklaruoti aukso iš tos valstybės kiekiai neatitinka žinomų jo
resursų ar tikėtinų gamybos lygių).
Teigiama, kad auksas yra kilęs iš valstybės, per kurią, kaip žinoma arba pagrįstai
įtariama, auksas yra tranzitu gabenamas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų.
Tvirtinama, kad auksas yra kilęs iš perdirbti tinkamo aukso (aukso laužo) ar mišrių
šaltinių ir rafinuotas tokioje šalyje, per kurią, kaip žinoma arba pagrįstai įtariama,
tranzitu gabenamas auksas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų.
Kiekvienu iš šių atvejų, kai grėsmė siejama su konkrečia vieta, didesnė rizika yra tada, kai
nepakankamai užtikrinamas įstatymų prieš pinigų plovimą ir korupciją, muitinio tikrinimo ir
kitų

atitinkamų

valstybės

priežiūros

įstatymų

vykdymas,

naudojamasi

neoficialios

bankininkystės sistemomis ir plačiai naudojami grynieji pinigai.

Su tiekėjais susijusios grėsmės
Tiekėjai arba kitos žinomos pradinės grandies įmonės vykdo veiklą kurioje nors iš
pirmiau nurodytų su aukso kilme ir tranzitu susijusios grėsmės vietų arba turi
akcininkų ar kitų interesų tiekėjų įmonėse, tiekiančiose auksą iš kurios nors iš
pirmiau nurodytų su aukso kilme ir tranzitu susijusios grėsmės vietų.
Yra žinoma, kad tiekėjai arba kitos žinomos pradinės grandies įmonės per
paskutinius 12 mėnesių pirko aukso iš tokios su aukso kilme ir tranzitu susijusios
grėsmės vietos.

EBPO IŠSAMAUS PATIKRINIMO REKOMENDACIJOS DĖL ATSAKINGO NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ IŠ KONFLIKTINIŲ... © EBPO, 2013

87

PRIEDĖLIS DĖL AUKSO

Aplinkybės, dėl kurių nustatoma grėsmė
Anomalijos arba neįprastos aplinkybės nustatomos remiantis per 1-ąjį žingsnį
surinkta informacija, dėl kurios kyla pagrįstų įtarimų, kad tuo auksu gali būti
prisidedama prie konfliktų arba gali būti sunkių pažeidimų, susijusių su aukso
gavyba, transportavimu arba prekyba.
a) Kai jokių grėsmių nenustatoma, jeigu vietos aukso eksportuotojas, tarptautinis
prekiautojas auksu ar rafinavimo įmonė gali pagrįstai nustatyti, kad šių grėsmių toje
tiekimo grandinėje nėra, papildomo išsamaus patikrinimo dėl tos tiekimo grandinės atlikti
nereikia. Pagal 1-ąjį žingsnį sukurtos valdymo sistemos turėtų būti toliau taikomos ir
reguliariai peržiūrimos.
b) Kai yra nustatytų grėsmių arba trūksta informacijos, bet kuris vietos aukso
eksportuotojas, tarptautinis prekiautojas auksu ar rafinavimo įmonė, nustatęs grėsmę
savo aukso tiekimo grandinėje arba negalintis pagrįstai atmesti tikimybės, kad aukso
tiekimo grandinėje gali būti viena arba kelios iš šių grėsmių, turėtų atlikti veiksmus pagal
2-ojo žingsnio C dalį (žr. toliau).

C. Nustatyti esamų ir planuojamų įmonės tiekimo grandinių, kuriose
nustatyta grėsmė, faktines aplinkybes.
1. Nuodugniai įvertinti padėtį visose nustatytose grėsmės vietose ir bet kokių tiekėjų, dėl
kurių nustatoma grėsmė, išsamaus patikrinimo praktiką.
a) Peržiūrėti tyrimų ataskaitas, be kita ko, paskelbtas vyriausybių, tarptautinių
organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, taip pat žiniasklaidos pranešimus,
žemėlapius, Jungtinių Tautų ataskaitas ir JT Saugumo Tarybos sankcijas, pramonės
literatūrą, susijusią su naudingųjų iškasenų gavyba ir jos poveikiu konfliktams,
žmogaus teisėms ar žala aplinkai toje šalyje, iš kurios gali būti kilusios naudingosios
iškasenos, arba kitus viešus (pvz., etiškų pensijų fondų) pareiškimus.
b) Konsultuotis su vietos ir centrinės valdžios institucijomis, vietos pilietinės visuomenės
organizacijomis, bendruomenės tinklais, Jungtinių Tautų taikos palaikymo pajėgų
daliniais ir vietos tiekėjais. Atsakyti į konkrečius klausimus arba prašymus paaiškinti,
pateiktus bendradarbiaujančių įmonių.
c) Nustatyti (be kita ko, tiriant dokumentus; vietoje tikrinant aukso tiekėjus; atsitiktine
tvarka, proporcingai esamai rizikai, atrenkant tikrinti kai kuriuos pirkimo duomenų
įrašus; peržiūrint ir įvertinant procedūras ir nurodymus dėl pirkimo ir kovos su pinigų
plovimu bei teroristų finansavimu, jei tai taikytina), ar pradinės grandies tiekėjų
politika ir valdymo sistemos atitinka šias rekomendacijas ir ar tokia politika bei
valdymo sistemos yra veiksmingos.
2. DĖL IŠKASTINIO AUKSO reikia sudaryti vietos vertinimo grupes. Vietos aukso
eksportuotojai, tarptautiniai prekiautojai auksu arba rafinavimo įmonės, dėl kurių
nustatytos grėsmės, visais atvejais tebėra individualiai atsakingi už tai, kad būtų
užtikrinta, jog bus surinkta informacija apie tos įmonės tiekimo grandinės (-ių), kurioje (-
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iose) nustatyta grėsmė, faktines aplinkybes. Vietos aukso eksportuotojai, tarptautiniai
prekiautojai auksu arba rafinavimo įmonės, kurių tiekimo grandinėse yra nustatytų
grėsmių, turėtų sudaryti vietos vertinimo grupes siekdami gauti ir saugoti informaciją apie
tiekėjus (jeigu aktualu) ir šių naudingųjų iškasenų gavybos, prekybos, tvarkymo,
rafinavimo bei eksporto aplinkybes. Pradinės grandies įmonės gali kartu sudaryti tokią
grupę bendradarbiaudamos su kitomis pradinės grandinės įmonėmis, tiekiančiomis
naudingąsias iškasenas iš tų zonų arba vykdančiomis veiklą tose zonose, arba gali tai
padaryti pagal pramonės ar daugiašalį mechanizmą arba iniciatyvą. Kai bendrų grupių
sudaryti neįmanoma arba įmonės nenori dirbti kartu, įmonės turėtų vertinimus vietoje
atlikti savarankiškai. Įmonės ir kiti suinteresuotieji subjektai, sudarantys vietos vertinimo
grupes, turėtų:
a) prisidėdami prie vietoje atliekamų bendrų vertinimų, atsižvelgti į šiuos veiksnius:
bendradarbiaujančių įmonių dydį ir išteklius, turimus tinkamam patikrinimui atlikti;
gebėjimą gauti informaciją vietoje ir tos įmonės padėtį tiekimo grandinėje; bet kokių
kitų pradinės grandies įmonių, įskaitant aukso gamintojus, anksčiau sudarytų vietos
vertinimo grupių darbo kokybę; įmonės atliekamo išsamaus patikrinimo patikimumą,
kuris įrodomas sutikrinant tos įmonės pateiktus duomenis apie visas iš jos gautas
85

aukso žaliavas ;
b) užtikrinti, kad vertintojai būtų nepriklausomi nuo vertinamos veiklos ir neturėtų
86

interesų konfliktų . Įmonės vertintojai turi įsipareigoti pranešti teisingą ir tikslią
informaciją ir laikytis griežčiausių profesinės etikos standartų bei dirbti su deramu
87

profesiniu atidumu ;
c) užtikrinti reikiamo lygio kompetenciją samdant ekspertus, turinčius žinių ir įgūdžių
daugelyje iš šių sričių: vertinamos veiklos aplinkos (pvz., kalbinių gebėjimų, svarbių
kultūrinių savitumų išmanymo), su konfliktu susijusios rizikos esmės (pvz., II priede
nustatytų standartų, žmogaus teisių, tarptautinės humanitarinės teisės, korupcijos,
finansinių nusikaltimų, konfliktų ir konfliktą finansuojančių šalių, skaidrumo), aukso
tiekimo grandinės pobūdžio ir formos, taip pat standartų ir procesų, nustatytų šiose
išsamaus patikrinimo rekomendacijose;
d) suteikti vertinimo grupėms galimybę patekti į kasyklas, susisiekti su tarpininkais,
produkcijos surinkėjais ir (arba) vežėjais, kuriuos įmonė kontroliuoja arba kuriems ji
turi įtakos, įskaitant:
i) galimybes fiziškai patekti į objektus, tarp jų ir tuos, kurie yra kitose šalyse, kai
tikėtina, kad siuntos ten gali būti perkraunamos ar gali būti keičiamas jų

85 Pavyzdžiui, kai auksas gaunamas iš didelių aukso kasyklų, tas aukso gamintojas galbūt
gali geriausiai surinkti reikiamą vietos informaciją kasyklos teritorijoje, o kitos pradinės
grandies įmonės užtikrina, kad ši informacija būtų surinkta ir saugoma pagal šias
rekomendacijas, ir turėtų surinkti bet kokią prieinamą papildomą informaciją apie
aplinkybes tiekimo grandinėje nuo aukso gamintojų iki rafinavimo įmonių.
86 ISO 19011:2002, 4 straipsnis.
87 ISO 19011:2002, 4 straipsnis.
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ženklinimas;
ii) galimybes gauti apskaitos knygas, įrašus ar kitus įrodymus dėl pirkimo praktikos,
mokesčių, rinkliavų ir honorarų mokėjimo, taip pat eksporto dokumentus;
iii) su vietos logistika susijusią paramą ir pagalbą;
iv) pačios vertinimo grupės saugumo ir bet kokių informacijos teikėjų saugumo
užtikrinimą;
e) kai tinka, sukurti arba padėti kurti bendruomenės stebėsenos tinklus ir (arba)
daugiašalius informacijos centrus, kurie teiktų informaciją vertinimo grupei. Peržiūrėti
ir papildyti arba, jeigu įmanoma, padėti kurti interaktyvius žemėlapius, kuriuose būtų
parodoma kasyklų vieta, ginkluotos grupuotės, prekybos keliai, kelių užtvaros ir
aerodromai.
3. DĖL IŠKASTINIO AUKSO reikia nustatyti, ar tas iškastinis auksas yra VDK auksas, ar
ASK auksas.
a) Dėl VDK aukso bendradarbiauti su vidutinio ir didelio masto aukso gamintojais siekiant
gauti įrodymų (kai tinka, atsižvelgiant į įmonės padėtį tiekimo grandinėje) dėl aukso
gavybos, prekybos, tvarkymo ir eksporto faktinių aplinkybių, kurios gali apimti:
i) visų kiekvienos produkcijos kasyklų vietą, jas identifikuojant (nurodant
pavadinimus);
ii) vietas,

kuriose

auksas

apdorojamas,

pvz., sutankinamas,

sumaišomas,

sugrūdamas, sumalamas ir išlydomas, gaunant pusgrynį aukso lydinį ar sąnašinio
aukso produkciją;
iii) aukso apdorojimo ir transportavimo metodus;
iv) transportavimo kelių maršrutus, aukso prekybos vietas ir eksportavimo bei
88

importavimo vietas, kai jis gabenamas per valstybių sienas (jeigu tinka) ;
v) dabartinę kasyklos (-ų) produkciją ir pajėgumą, jeigu įmanoma, atliekant lyginamąją
kasyklos pajėgumo analizę pagal įrašus apie ankstesnę kasyklos produkciją ir
užrašant duomenis apie bet kokius neatitikimus;
vi) dabartinę žaliavų apdorojimo išeigą ir apdorojimo pajėgumą kasyklos lydykloje (ose), jeigu įmanoma, atliekant lyginamąją apdorojimo pajėgumo analizę pagal
įrašus apie ankstesnę žaliavų apdorojimo išeigą ir užrašant duomenis apie bet
kokius neatitikimus;
vii) visų tiekimo grandinės pradinės grandies dalyvių, įskaitant, be kita ko, aukso

88 Tais atvejais, kai vežėjai nenori atskleisti šios informacijos dėl saugumo priežasčių,
pradinės grandies įmonės turėtų užtikrinti, kad vežėjai atliktų rizikos vertinimą dėl tų
transportavimo kelių pagal šias rekomendacijas. Pradinės grandies įmonės turėtų
prašyti vežėjų pateikti ataskaitą, kurioje būtų pateikti jų transportavimo kelių rizikos
vertinimu nustatyti faktai (t. y. nustatyta rizika ir veiksmai, kurių imtasi siekiant tą riziką
valdyti). Pradinės grandies įmonės turėtų pranešti apie tą riziką, kaip nustatyta pagal 5ąjį žingsnį. Tais atvejais, kai pradinės grandies įmonės nesinaudoja vežėjų paslaugomis
arba gali gauti informacijos apie transportavimo kelius, jos turėtų pačios atlikti
transportavimo kelių rizikos vertinimą ir pranešti apie tą riziką, kaip nustatyta pagal 5-ąjį
žingsnį.
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gamintojus,

tarpininkus,

prekiautojus

auksu

ir

jo

eksportuotojus

bei

reeksportuotojus, taip pat paslaugas teikiančias trečiąsias šalis, tvarkančias auksą
(pvz., logistikos, apdorojimo ir transportavimo įmones) arba palaikančias saugumą
kasyklų teritorijose ir transportavimo keliuose, tapatybę ir informaciją apie jas
pagal principą „pažink kitą savo sandorio šalį“. Tapatybės nustatymas turėtų
apimti šias priemones (tačiau kiek tokios priemonės taikytinos, reikėtų nuspręsti
atsižvelgiant į riziką):
1. tų įmonių nuosavybės (įskaitant tikrąją nuosavybę) ir organizacinės struktūros
nustatymą, įskaitant įmonės pareigūnų bei direktorių vardus ir pavardes;
2. susijusių

įmonių,

patronuojamųjų

įmonių,

patronuojančiųjų

įmonių

ir

asocijuotųjų subjektų nustatymą;
3. įmonių tapatybės patikrinimą naudojantis patikimais ir nepriklausomais
dokumentų šaltiniais, duomenimis arba informacija (pvz., verslo registrų išrašu,
steigimo aktu);
4. valdžios institucijų naudojamų stebėjimo sąrašų (pvz., Jungtinių Tautų sankcijų
sąrašų, OFAC specialiai nustatytų piliečių sąrašų, paieškos „World Check“
duomenų bazės) informacijos patikrinimą;
5. bet kokių įmonės ryšių su valdžia, politinėmis partijomis, kariuomene,
nusikaltėlių tinklais ar nevalstybinėmis ginkluotomis grupuotėmis nustatymą,
įskaitant bet kokius atvejus, kai pranešta apie jos ryšius su nevalstybinėmis
ginkluotomis grupuotėmis ir (arba) valstybinėmis ar privačiomis saugumo
pajėgomis;
viii) veiklos (pvz., kasybos, eksporto) licencijas;
ix)

visus valdžios institucijoms mokamus mokesčius, rinkliavas ar honorarus,
susijusius su aukso gavyba, prekyba, transportavimu ir eksportu;

x)

visus su aukso gavyba, prekyba, transportavimu ir eksportu susijusius
mokėjimus ar kompensacijas valdžios tarnyboms ir pareigūnams;

xi)

visus mokėjimus valstybinėms ar privačioms saugumo pajėgoms arba kitoms
ginkluotoms grupuotėms visose tiekimo grandinės dalyse (pradedant nuo aukso
gavybos), nebent tai būtų uždrausta pagal galiojančius įstatymus;

xii)

kasyklų teritorijose, transportavimo keliuose ir visose aukso tvarkymo ar
apdorojimo vietose teikiamas apsaugos paslaugas;

xiii) apsaugos darbuotojų mokymą ir užtikrinimą, kad tas mokymas atitiktų
Savanoriškuosius saugumo ir žmogaus teisių principus;
xiv) visų apsaugos darbuotojų atrankinius patikrinimus ir rizikos saugumui vertinimus
pagal Savanoriškuosius saugumo ir žmogaus teisių principus;
xv)

kasyklų teritorijose, transportavimo keliuose ir aukso prekybos bei eksportavimo
vietose vykdomą militarizavimą;

xvi) įrodymus dėl kasyklose, transportavimo keliuose ar aukso prekybos ir (arba)
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apdorojimo vietose bet kokių asmenų daromų sunkių pažeidimų (kankinimų,
žiauraus, nežmoniško ir žeminančio elgesio, priverčiamojo ar privalomojo darbo,
blogiausių formų vaikų darbo, šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų, karo
nusikaltimų ar kitų sunkių tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų,
nusikaltimų žmoniškumui ar genocido);
xvii) informaciją apie bet kokią tiesioginę ar netiesioginę paramą nevalstybinėms
ginkluotoms grupuotėms arba valstybinėms ar privačioms saugumo pajėgoms
(žr. sąvokų apibrėžtis);
xviii) jei tinka, nurodyti vietų, kuriose bet kokie amatininkai ir smulkieji kasybos
vykdytojai dirba pagal to aukso gamintojo koncesiją, skaičių ir pavadinimus, ir
apytikrį kasybos vykdytojų skaičių bei vertinimą, ar galima juos laikyti
vykdančiais teisėtą amatininkų ir smulkiąją kasybą (žr. sąvokų apibrėžtis);
xix) jei tinka, atvejus, kai kyla konfliktai ar įtampa tarp vidutinio ir didelio masto
kasybos vykdytojų ir amatininkų bei smulkiosios kasybos vykdytojų;
xx) jei tinka, apie bet kokius atvejus, pranešimus ar įtarimus, kad ASK auksas arba
auksas iš kitų šaltinių yra įtraukiamas į aukso gamintojo produkcijos apdorojimo
veiklą be jo žinios (pvz., kasyklos lydykloje) ir (arba) apgaulingai pateikiamas
kaip to aukso gamintojo iškastas auksas.
b) Dėl ASK aukso reikia gauti įrodymų dėl su aukso gavyba, prekyba, tvarkymu ir
eksportu susijusių faktinių aplinkybių. Įmonės kartu su tais veiksmais, kurių imasi,
turėtų, remdamosi 3-iojo žingsnio C dalimi ir šio priedėlio papildymu, siekdamos
padėti ir suteikti galimybę amatininkams ir smulkiesiems kasybos vykdytojams kurti
saugias, skaidrias ir patikrinamas aukso tiekimo grandines, laipsniškai rinkti šią
informaciją:
i)

tiekėjų, tiekiančių ASK auksą vietos aukso eksportuotojui, tapatybę, kuri
nustatoma naudojantis patikimais ir nepriklausomais dokumentų šaltiniais,
duomenimis ar informacija; bet kokią informaciją apie tų tiekėjų ryšius su valdžia,
politinius ar karinius ryšius, įskaitant visų pirma bet kokius atvejus, kai pranešta
apie

jų

ryšius

su

nevalstybinėmis

ginkluotomis

grupuotėmis

ir

(arba)

valstybinėmis ar privačiomis saugumo pajėgomis; taip pat geografinę teritoriją, iš
kurios auksą tiekia tie tiekėjai;
ii)

kasyklą arba kasyklas, iš kurios (-ių) kilęs auksas, jo transportavimo kelius ir
prekybos vietas;

iii)

amatininkų kasybos grupę arba asociaciją, įvertinant, ar juos galima laikyti
vykdančiais teisėtą amatininkų ir smulkiąją kasybą (žr. sąvokų apibrėžtis);

iv) aukso apdorojimo ir transportavimo metodus;
v) valdžios institucijoms ir pareigūnams eksportuojant mokamus mokesčius,
honorarus ir rinkliavas;
vi) aukso eksportuotojo ir visų tiekimo grandinės dalyvių nuo aukso eksportuotojo iki
rafinavimo įmonės, įskaitant tarptautinius prekiautojus auksu ir visas paslaugas
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teikiančias trečiąsias šalis, tvarkančias auksą (pvz., logistikos, apdorojimo ir
transportavimo įmones) arba palaikančias saugumą kasyklų teritorijose ir
transportavimo keliuose, tapatybę ir informaciją apie jas pagal principą „pažink
kitą savo sandorio šalį“. Tapatybės nustatymas turėtų apimti šias priemones
(tačiau kiek tokios priemonės taikytinos, reikėtų nuspręsti atsižvelgiant į riziką):
1. nuosavybės

(įskaitant

tikrąją

nuosavybę)

ir

organizacinės

struktūros

nustatymą, įskaitant įmonės pareigūnų bei direktorių vardus ir pavardes;
2. susijusių

įmonių,

patronuojamųjų

įmonių,

patronuojančiųjų

įmonių

ir

asocijuotųjų subjektų nustatymą;
3. įmonių tapatybės patikrinimą naudojantis patikimais ir nepriklausomais
dokumentų šaltiniais, duomenimis arba informacija (pvz., verslo registrų išrašu,
steigimo aktu);
4. valdžios institucijų naudojamų stebėjimo sąrašų (pvz., Jungtinių Tautų sankcijų
sąrašų, OFAC specialiai nustatytų piliečių sąrašų, paieškos „World Check“
duomenų bazės) informacijos patikrinimą;
5. bet kokių įmonės ryšių su valdžia, politinėmis partijomis, kariuomene,
nusikaltėlių tinklais ar nevalstybinėmis ginkluotomis grupuotėmis nustatymą,
įskaitant visų pirma bet kokius atvejus, kai pranešta apie jos ryšius su
nevalstybinėmis

ginkluotomis

grupuotėmis

ir

(arba)

valstybinėmis

ar

privačiomis saugumo pajėgomis;
vii) kasyklų teritorijose, transportavimo keliuose ir aukso prekybos bei eksportavimo
vietose vykdomą militarizavimą;
viii) įrodymus dėl kasyklose, transportavimo keliuose ar aukso prekybos ir (arba)
apdorojimo vietose bet kokių asmenų daromų sunkių pažeidimų (kankinimų,
žiauraus, nežmoniško ir žeminančio elgesio, priverčiamojo ar privalomojo darbo,
blogiausių formų vaikų darbo, šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų, karo
nusikaltimų

ar kitų

sunkių tarptautinės

humanitarinės

teisės

pažeidimų,
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nusikaltimų žmoniškumui ar genocido) ;
ix) informaciją

apie

bet

kokią

teikiamą

tiesioginę

ar

netiesioginę

paramą

nevalstybinėms ginkluotoms grupuotėms arba valstybinėms ar privačioms
saugumo pajėgoms, susijusią su aukso gavyba, transportavimu, prekyba,
tvarkymu arba eksportu (žr. sąvokų apibrėžtis);
x)

bet kokius atvejus, pranešimus ar įtarimus, kad į aukso tiekimo grandinę slapta
įtraukiamas ir (arba) apgaulingai pateikiamas auksas iš kitų šaltinių.

xi) jei tinka, atvejus, kai kyla konfliktai ar įtampa tarp vidutinio ir didelio masto
kasybos vykdytojų ir amatininkų bei smulkiųjų kasybos vykdytojų.
90

4. DĖL PERDIRBTI TINKAMO AUKSO reikia rinkti papildomą informaciją (be kita ko,

89 Žr. EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų (2011 m.) II priedo 1 dalį.
90 Nėra rizikos, kad pati perdirbta medžiaga gali būti panaudota prisidedant prie konfliktų,
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tiriant dokumentus, vietoje tikrinant aukso tiekėjus ir atsitiktine tvarka atrenkant
tikrinti pirkimo įrašus, proporcingai esamai rizikai), kai tai yra perdirbti tinkamas auksas iš
tokių perdirbti tinkamo aukso tiekimo grandinių, kuriose nustatyta grėsmė; reikėtų tai
91

daryti vadovaujantis rizika grindžiamu požiūriu , pirmenybę teikiant tiems asmenims,
vietoms ir sandoriams, su kuriais susijusi didesnė rizika. Atliekant rizika grindžiamą
išsamų patikrinimą svarbu nustatyti tiekėjus ir sandorius ir susijusią informaciją užrašyti
bei saugoti visais lygmenimis. Atitinkami rizikos veiksniai, be kita ko, yra:
92

a) sandorio vertė. Pradedant nuo 15 000 USD ribinės vertės , bet kokio sandorio dėl
perdirbti tinkamo aukso ne konfliktinėje ar didelės rizikos zonoje išsamus patikrinimas
turėtų būti proporcingas vertei: kuo vertė didesnė, tuo patikrinimas griežtesnis. Tačiau
kasyklos teritorijoje arba arti jos gali būti sudaromi sandoriai dėl labai mažų kiekių,
pvz., vieno gramo aukso. Todėl bet kokie konfliktinėje ar didelės rizikos zonoje
sudaromi sandoriai dėl perdirbti tinkamo aukso, nepriklausomai nuo jų vertės, turėtų
būti tikrinami griežčiau;
b)

sandorio vieta. Auksas yra vertingas net ir mažai kiekiais ir jį lengva gabenti,

todėl nėra tokios vietos, kurioje visiškai nebūtų rizikos, tačiau didesnė rizika su
sandoriais siejama ten, kur aukso tranzito ir eksporto vieta (-os) nėra pagrįstai
atitinkanti (-čios) nurodytąją aukso kilmės vietą; ten, kur būtų lengva patekti į
konkurencines rinkas arba atlikti aukso apdorojimo darbus arčiau nurodytosios aukso
kilmės vietos; ten, kur nepakankamai užtikrinamas įstatymų prieš pinigų plovimą,
teroristų finansavimą ir korupciją, muitinio tikrinimo ir kitų atitinkamų valstybės
priežiūros įstatymų vykdymas; taip pat tada, kai šalyje veikia neoficialiosios
93

bankininkystės sistemos, įskaitant grynaisiais pinigais pagrįstos ekonomikos šalis ;
c) medžiagos rūšis. Neapdorotas perdirbti tinkamas auksas nėra taip įprastai
naudojamas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų kilusio iškastinio aukso „plovimui“
kaip išlydytas perdirbti tinkamas auksas (žr. sąvokų apibrėžtis), nors būna atvejų, kai
neapdorotas perdirbti tinkamas auksas yra kilęs iš tokių zonų, kuriose žinoma
praktika yra aukso produktų gaminimas tiesiai iš iškastinio aukso, kaip mokesčių
vengimo ar aukso „plovimo“ būdas. Iškastinio aukso, kuris yra pagamintas
tačiau perdirbta medžiaga gali būti naudojama kaip aukso „plovimo“ priemonė, siekiant
nuslėpti konfliktinėse ir didelės rizikos zonose iškasto aukso kilmę.
91 Nors šie įrašai nebūtinai pateikiami kartu su tiekimo grandinėje tiekiamomis
medžiagomis, jie turėtų būti prieinami, kad vėliau būtų galima juos atsekti ir patikrinti.
Valdžios institucijos ir aukso tiekimo grandinėse dalyvaujančios įmonės turėtų remtis
Finansinių veiksmų darbo grupės 40 rekomendacijų, kaip kovoti su pinigų plovimu ir
teroristų finansavimu, ir konkrečiai jos gairėmis prekiautojams brangiaisiais metalais ir
brangakmeniais pagal rizika grindžiamą požiūrį (2008 m. birželio mėn.).
92 Žr. Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) 40 rekomendacijų (2003 m.) ir Finansinių
veiksmų darbo grupės gaires prekiautojams brangiaisiais metalais ir brangakmeniais
pagal rizika grindžiamą požiūrį (RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and
Stones), 2008 m. birželio 17 d.
93 Žr. Finansinių veiksmų darbo grupės pagal rizika grindžiamą požiūrį parengtas gaires
prekiautojams brangiaisiais metalais ir brangakmeniais (RBA Guidance for Dealers in
Precious Metal and Stones), 2008 m. birželio 17 d., 109 punktą.
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konfliktinėje zonoje ir didelės koncentracijos (pvz., 90 proc. grynumo, sąnašinio
aukso gavybos būdu), „plovimas“ naudojant mažesnės vertės medžiagas, kurioms
pagerinti ir rafinuoti reikia kur kas daugiau procesų ir tinkamo parduoti rinkoje aukso
gamyba užtrunka kur kas ilgiau, yra mažai tikėtinas. Nedidelės vertės medžiagų,
kurios tikriausiai nebūtų naudojamos aukso „plovimui“, pavyzdžiai yra elektronikos
laužas arba po kitų metalų rafinavimo likęs elektrolitinių celių šlamas. Kita vertus, iš
didelės koncentracijos aukso pagamintų juvelyrinių dirbinių fizinės savybės gali būti
panašios į konfliktinėse zonose iškasto aukso;
d) neįprastos aplinkybės. Teiginio, kad tam tikra medžiaga yra perdirbta, pagrįstumas
turėtų būti svarstomas atsižvelgiant į aplinkybes. Pavyzdžiui, jeigu staiga neįprastai
padidėja iš tam tikro tiekėjo ar tam tikros vietovės gaunamos aukštos kokybės
medžiagos kiekis, reikėtų tai paaiškinti. Jeigu tam tikroje šalyje įprastai dėvimi
14 karatų (58 proc.) aukso juvelyriniai dirbiniai, vertėtų suabejoti tokiu pasiūlymu, kai
teigiama, kad perdirbtų juvelyrinių dirbinių aukso grynumas yra 90 proc.;
e) tiekėjas. Su įvairiais perdirbti tinkamo aukso tiekėjais siejama nevienodai didelė
rizika, kad jie gali būti susiję su aukso „plovimo“ tipo veikla. Pavyzdžiui, kai perdirbti
tinkamas auksas pagaminamas kontroliuojamame įrenginyje per apdirbamosios
gamybos ar perdirbimo procesą, rizika yra mažesnė negu tada, kai surinkėjas gauna
perdirbti tinkamą auksą iš įvairių šaltinių. Kiti didelės rizikos veiksniai yra bet koks
pagrįstai numanomas neatitikimas tarp tiekėjų praktikos ir rekomenduojamų
išsamaus patikrinimo procesų pagal šias rekomendacijas arba atvejai, kai yra „didelis
ir nepaaiškinamas geografinis atstumas“ nuo tiekėjo iki kito tiekėjo ar sandorio šalies
toje tiekimo grandinėje.
5. DĖL PERDIRBTI TINKAMO AUKSO reikia surinkti toliau nurodytą informaciją apie tokius
sandorius, kuriuos reikia patikrinti kruopščiau (be kita ko, tiriant dokumentus; vietoje
tikrinant aukso tiekėjus; atsitiktine tvarka, proporcingai esamai rizikai, atrenkant tikrinti kai
kuriuos pirkimo duomenų įrašus; nuodugniau peržiūrint ir įvertinant procedūras ir
nurodymus dėl pirkimo ir kovos su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu, jei tai
taikytina):
a) ar yra apdirbamosios gamybos įrenginių, kuriuose gali būti gaunamas aukso laužas;
b) ar yra daug nuosavų aukso juvelyrinių dirbinių, priklausančių privatiems savininkams,
ir yra didelė jų apyvarta;
c) per apsilankymus vietoje ir tikrinant dokumentus reikėtų pagrįstai nustatyti apytikrį
verslo, vykdomo naudojant perdirbti tinkamą auksą arba aukso laužą, dydį,
pripažįstant, kad šis dydis kinta, ypač priklausomai nuo aukso kainos ir ekonomikos
sąlygų.

D. Įvertinti riziką tiekimo grandinėje.

Įvertinti informaciją, surinktą ir sužinotą

nustatant faktines aplinkybes įmonės tiekimo grandinėje (-ėse), kurioje (-iose) nustatyta
grėsmė. Įmonė turėtų laikyti „rizika“ bet kokį pagrįstai nustatytą neatitikimą tarp gautos
informacijos ir:
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1. įmonės tiekimo grandinės politikos standartų, atitinkančių II priedą ;
2. išsamaus patikrinimo standartų ir procesų, nustatytų šiose rekomendacijose;
3. nacionalinių įstatymų: tų valstybių, kuriose įmonė turi buveinę arba kuriose ji yra biržinė
bendrovė (jei tinka); valstybių, iš kurių gali būti kilęs auksas; jo tranzito arba reeksporto
valstybių;
4. teisinių priemonių, kuriomis reglamentuojama įmonės veikla ir verslo ryšiai, tokių kaip
finansavimo susitarimai, susitarimai su rangovais ir su tiekėjais;
5. kitų svarbių tarptautinių priemonių, tokių kaip EBPO rekomendacijos daugiašalėms
įmonėms, tarptautinė žmogaus teisių teisė ir humanitarinė teisė, taip pat tarptautinės
rekomendacijos ir gairės dėl kovos su pinigų plovimu.

III SKIRSNIS – GALUTINĖS GRANDIES ĮMONIŲ RIZIKOS VERTINIMAS
Galutinės grandies įmonės turėtų nustatyti riziką savo tiekimo grandinėje vertindamos rafinavimo
įmonių, iš kurių gauna auksą, išsamaus patikrinimo praktiką pagal šias rekomendacijas.

A. Pagal išgales kuo geriau nustatyti aukso rafinavimo įmonę (-es)
savo tiekimo grandinėje (-ėse). Galutinės grandies įmonės turėtų siekti
nustatyti aukso rafinavimo įmones, kurios gamina jų tiekimo grandinėje naudojamą
rafinuotą auksą. Aukso rafinavimo įmones galima nustatyti prašant galutinės grandies
tiekėjų suteikti šią informaciją, tačiau galutinės grandies įmonės turėtų įvertinti ir
patikrinti tiekėjų pareiškimus, imdamosi rizikai proporcingų veiksmų. Kai kuriais atvejais
auksas jau yra paženklintas rafinavimo įmonės ženklu, įspaustu aukso luite, monetoje,
strype ar kitame rafinuoto aukso produkte.
1. Jeigu rafinavimo įmonių tapatybė yra nustatyta, toliau žr. 2-ojo žingsnio III skirsnio
B dalį.
2. Jei po visomis išgalėmis dėtų pastangų rafinavimo įmonių tapatybė lieka nenustatyta,
toliau žr. 3-iojo žingsnio II skirsnį.

B. Gauti preliminarių duomenų dėl rafinavimo įmonės išsamaus
patikrinimo, siekiant sužinoti, ar ji nustatė arba pagrįstai turėjo
nustatyti grėsmes savo tiekimo grandinėse. Visi faktai dėl to, ar
rafinavimo įmonės nustatė (arba pagrįstai turėjo nustatyti) grėsmes savo tiekimo
grandinėse, turėtų būti nustatomi remiantis pagrįstomis ir sąžiningomis įmonės
pastangomis ir pagal 1-ąjį žingsnį surinktais įrodymais, taip pat bet kokia papildoma
informacija (surinkta bendradarbiaujant su tiekėjais ir tiriant dokumentus). Įmonės
turėtų, proporcingai esamai rizikai, sutikrinti tiekėjų pareiškimus su patikimais išorės
duomenų šaltiniais, kad galėtų tai pagrįstai nustatyti.
1. Kai rafinavimo įmonė nėra nustačiusi jokių grėsmių: jei aukso tiekimo grandinės
galutinės grandies įmonė gali pagrįstai nustatyti, kad tos rafinavimo įmonės tiekimo

94 Žr. pirmiau, 1 žingsnio A dalį, ir II priedą.
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grandinėje šių grėsmių nėra, papildomo išsamaus patikrinimo dėl tos tiekimo grandinės
atlikti nereikia. Pagal 1-ąjį žingsnį sukurtos valdymo sistemos turėtų būti toliau taikomos
ir reguliariai peržiūrimos.
2. Kai rafinavimo įmonė yra nustačiusi grėsmių savo aukso tiekimo grandinėje arba nežino,
ar jų yra:
bet kuri galutinės grandies įmonė, nustačiusi grėsmę rafinavimo įmonės, iš kurios gauna
auksą, aukso tiekimo grandinėje arba negalinti pagrįstai atmesti tikimybės, kad tos
rafinavimo įmonės aukso tiekimo grandinėje gali būti viena arba kelios iš šių grėsmių,
turėtų atlikti veiksmus pagal 2-ojo žingsnio III skirsnio C dalį.

C. Vertinti riziką, įvertinant rafinavimo įmonių, kurių aukso tiekimo
grandinėse nustatyta grėsmių, išsamaus patikrinimo praktiką.
Atlikdamos rizikos vertinimus įmonės turėtų įvertinti, ar rafinavimo įmonės, kurių tiekimo
grandinėse nustatyta grėsmių, atliko visus aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų
atsakingo tiekimo grandinių išsamaus patikrinimo veiksmus, kurie rekomenduojami
šiose rekomendacijose. Galutinės grandies įmonės turėtų:
1. gauti įrodymų dėl tų rafinavimo įmonių aukso tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo
praktikos;
2. peržiūrėti bet kokių rizikos vertinimo grupių surinktą informaciją;
3. Gautus įrodymus dėl rafinavimo įmonių išsamaus patikrinimo praktikos sutikrinti su šiose
rekomendacijose nustatyta tiekimo grandinės politika ir išsamaus patikrinimo procesais.
Bet kokį pagrįstai nustatytą neatitikimą tarp tiekėjų išsamaus patikrinimo praktikos ir
įmonės tiekimo grandinės politikos (pagal II priedą) įmonė turėtų laikyti rizika, dėl kurios
reikėtų imtis veiksmų pagal 3-iąjį žingsnį;
4. nustatyti, ar yra atliktas rafinavimo įmonės išsamaus patikrinimo praktikos auditas pagal
standartą, atitinkantį šias rekomendacijas, ir gauti to audito rezultatus. Tais atvejais, kai
neatliktas tos rafinavimo įmonės išsamaus patikrinimo praktikos auditas pagal standartą,
atitinkantį šias rekomendacijas, arba kai nustatoma kokia nors tos rafinavimo įmonės
išsamaus patikrinimo neatitiktis standartams ir procesams pagal šias rekomendacijas,
galutinės grandies įmonės turėtų siekti valdyti riziką pagal 3-iąjį žingsnį ir stengtis pirkti iš
tokių rafinavimo įmonių, kurių auditas atliktas pagal šių rekomendacijų 4-ąjį žingsnį.

3 ŽINGSNIS – PARENGTI IR ĮGYVENDINTI STRATEGIJĄ KAIP ATSAKĄ Į
NUSTATYTĄ RIZIKĄ
TIKSLAS – įvertinti nustatytą riziką ir į ją reaguoti siekiant išvengti neigiamo poveikio arba jį
sumažinti.

Įmonės

gali

bendradarbiauti,

vykdydamos

šiame

skirsnyje

pateiktas

rekomendacijas pagal bendras iniciatyvas. Tačiau įmonės išlaiko individualią atsakomybę
už savo išsamų patikrinimą ir turėtų užtikrinti, kad atliekant visą bendrą darbą būtų deramai
atsižvelgiama į individualias įmonės aplinkybes.

I SKIRSNIS – PRADINĖS GRANDIES ĮMONIŲ RIZIKOS VALDYMAS
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A. Pranešti paskirtiems
nustatytus faktus, išdėstant

aukštesnio

rango

vadovams

apie

surinktą informaciją ir apibūdinant esamą bei galimą

riziką, nustatytą atliekant tiekimo grandinės rizikos vertinimą.

B. Stiprinti bendradarbiavimą su tiekėjais ir vidaus skaidrumo,
informacijos rinkimo bei aukso tiekimo grandinės kontrolės
sistemas pagal 1-ojo žingsnio C dalį. Pradinės grandies įmonės turėtų:
1. sukurti valdymo grandinę ir (arba) atsekamumo sistemą, kurioje būtų renkama ir
tvarkoma 2-ojo žingsnio I skirsnyje ir II skirsnio C dalyje nurodyta išsamiai išskaidyta
informacija apie visas aukso žaliavas ir produkciją tiekimo grandinėje, kurioje nustatyta
grėsmių;
2. pagal aplinkybes tinkamai gerinti fizinio saugumo užtikrinimo praktiką (pvz., didinti
transportavimo saugumą, naudoti užplombuotas nuo neteisėto keitimo apsaugotas
talpyklas ir kt.), pastebėjus bet kokių neatitikimų, susijusių su kasyklos produkcija ir
pajėgumu, žaliavų apdorojimo išeiga ir pajėgumu arba tiekėjų pateikta informacija apie
aukso siuntas;
3. fiziškai atskirti ir apsaugoti bet kokią siuntą, nustačius riziką, kad ji gali būti susijusi su
konfliktais ir sunkiais žmogaus teisių pažeidimais;
4. į komercines sutartis ir (arba) rašytinius susitarimus su tiekėjais (kuriuos būtų galima
taikyti ir stebėti) įtraukti teisę atlikti tiekėjų patikras vietoje, nepranešus iš anksto, ir
95

susipažinti su reikiamais jų dokumentais ;
5. su visais tiekimo grandinės pradinės grandies dalyviais pasidalyti vertinimo grupės dėl
visų aukso žaliavų surinkta ir saugoma informacija apie:
a) aukso kilmės kasyklą, stengiantis ją nurodyti kuo tiksliau;
b) vietas, kuriose auksas arba medžiaga, kurios sudėtyje yra aukso, yra sutankinamas,
sumaišomas, sugrūdamas, sumalamas, išlydomas ir rafinuojamas;
c) gavybos metodą (amatininkų ir smulkioji ar vidutinio ir didelio masto kasyba) ir
koncentravimo, išlydymo bei rafinavimo datas;
d) svorį ir išanalizuotas kokybės savybes;
e) visų tiekėjų ir susijusių paslaugų teikėjų, tvarkančių auksą pradinėse tiekimo
grandinės grandyse nuo jo kilmės kasyklos iki rafinavimo įmonės, tapatybę; jų
nuosavybę (įskaitant tikrąją nuosavybę); tų įmonių organizacinę struktūrą, įskaitant
įmonės pareigūnų ir direktorių vardus ir pavardes; tų įmonių ir jų pareigūnų verslo,
valdžios, politinius ar karinius ryšius konfliktinėse ir didelės rizikos zonose;
f) visus valdžios institucijoms mokamus mokesčius, rinkliavas ar honorarus, susijusius
su aukso gavyba, prekyba, transportavimu ir eksportu;
g) visus su aukso gavyba, prekyba, transportavimu ir eksportu susijusius mokėjimus ar
kompensacijas valdžios tarnyboms ir pareigūnams;
95 Žr. 2–5 žingsnius dėl informacijos apie tiekėjų stebėseną ir padėties valdymą nustačius,
kad nesilaikoma reikalavimų.
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h) visus mokėjimus valstybinėms ar privačioms saugumo pajėgoms arba kitoms
ginkluotoms grupuotėms visose tiekimo grandinės dalyse (pradedant nuo aukso
gavybos), nebent tai būtų uždrausta pagal galiojančius įstatymus;
i) kaip transportuojamas auksas ir kokiais procesais užtikrinamas sąžiningumas,
deramai atsižvelgiant į saugumo problemas;
6. rafinavimo įmonės turėtų pateikti per išsamaus patikrinimo procesus surinktą informaciją
auditoriams, siekdamos laikytis pramonės programų

96

arba institucinių mechanizmų,

sukurtų regioniniu arba pasauliniu lygmeniu, kuriems pavesta rinkti ir tvarkyti informaciją
apie auksą iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų. Kai tokios programos ar mechanizmo
nėra, reikia, kad atitinkama informacija būtų prieinama galutinės grandies pirkėjams.

C. Parengti ir patvirtinti rizikos valdymo planą.

Įmonės turėtų patvirtinti

tiekimo grandinės rizikos valdymo planą, kuriame būtų išdėstyta, kaip įmonė reaguos į
riziką, nustatytą atliekant 2-ąjį žingsnį, laikydamasi šių rekomendacijų II priedo. Įmonės
gali valdyti riziką: i) tęsdamos prekybą visu tuo laikotarpiu, kai stengiamasi
išmatuojamai sumažinti riziką, ii) laikinai sustabdydamos prekybą, kol vykdomas
išmatuojamas rizikos mažinimas, arba iii) nutraukdamos ryšius su tiekėju tais atvejais,
kai atrodo, kad rizikos sumažinti neįmanoma arba ji yra nepriimtina. Siekdamos
nustatyti ir parengti rizikos valdymo strategiją įmonės turėtų:
1. peržiūrėti aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų pavyzdinės tiekimo grandinės
politiką šių rekomendacijų II priede ir nuspręsti, ar nustatytą riziką reikėtų mažinti tęsiant,
laikinai sustabdant, ar nutraukiant ryšius su tiekėjais;
2. valdyti riziką, dėl kurios nereikia nutraukti ryšių su tiekėju, išmatuojamu rizikos mažinimu.
Tokiu išmatuojamu rizikos mažinimu reikėtų siekti, kad būtų padaryta reikšminga ir
išmatuojama pažanga per šešis mėnesius po rizikos valdymo plano patvirtinimo.
Rengdamos rizikos mažinimo strategiją įmonės turėtų:
a) stiprinti įtaką ir (arba) naudotis savo įtaka tiekimo grandinėms dalyviams, gebantiems
veiksmingiausiai ir labiausiai tiesiogiai sumažinti riziką, kad gali būti prisidėta prie
konflikto. Pradinės grandies įmonės jau gali turėti realią ar galimą įtaką kitiems
tiekimo grandinės pradinės grandies dalyviams. Pradinės grandies įmonės turėtų
rasti

būdų

konstruktyviai

bendradarbiauti

su

tiekėjais

ir

atitinkamais

suinteresuotaisiais subjektais ir įrodyti, kad, siekiant sumažinti riziką, padaryta
reikšminga ir išmatuojama pažanga per šešis mėnesius po rizikos valdymo plano
97

patvirtinimo ;
96 Žr., pvz., Londono aukso prekybos rinkos asociacijos (LBMA) gaires dėl atsakingo
požiūrio į auksą (Responsible Gold Guidance), EICC ir GeSI su konfliktais nesusijusių
lydyklų programą (Conflict Free Smelter Program) ir Atsakingos juvelyrikos tarybos
nustatytą valdymo grandinės sertifikavimą (Chain-of-Custody Certification), jeigu jų
nuostatos atitinka šias rekomendacijas.
97 Įmonės turėtų remtis šių rekomendacijų III priedu dėl rekomenduojamos rizikos valdymo
strategijos. III priede pateiktos siūlomos rizikos mažinimo priemonės ir kai kurie
rekomenduojami pažangos vertinimo rodikliai. Išsamesnių rekomendacijų dėl rizikos
mažinimo tikimasi pateikti remiantis šių rekomendacijų įgyvendinimo etapu.
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b) konsultuotis su tiekėjais ir suinteresuotaisiais subjektais, kuriems tai svarbu, ir
susitarti dėl išmatuojamo rizikos mažinimo strategijos, įtraukiamos į rizikos valdymo
planą. Toks išmatuojamas rizikos mažinimas turėtų būti derinamas prie konkrečių
įmonės tiekėjų ir jų veiklos aplinkybių, turėtų būti nustatyti aiškūs jo rezultatų tikslai,
pasiektini per šešis mėnesius po rizikos valdymo plano patvirtinimo, ir nustatyti
98

kokybiniai ir (arba) kiekybiniai pažangos vertinimo rodikliai . Įmonės turėtų užtikrinti,
kad suinteresuotiesiems subjektams, kuriems tai svarbu, pakaktų laiko peržiūrėti
rizikos vertinimą ir valdymo planą, ir kad būtų galima atsakyti ir deramai atsižvelgti į
užduotus klausimus, išreikštą susirūpinimą ir alternatyvius pasiūlymus dėl rizikos
valdymo;
c) kai tinka, dalyvauti pramonės programose ar instituciniuose mechanizmuose dėl
atsakingo tiekimo grandinės valdymo arba juos remti, kartu užtikrinant, kad pagal šias
iniciatyvas būtų deramai atsižvelgiama į daromą socialinį ir ekonominį poveikį
99 100 101

besivystančioms šalims ir į esamus tarptautiniu mastu pripažintus standartus .

i) Visi aukso gamintojai, dėl kurių veiklos nustatyta grėsmė, ir kitos pradinės grandies
įmonės, perkančios ASK auksą, turėtų padėti ir suteikti galimybę gamintojams,
vykdantiems teisėtą amatininkų ir smulkiąją kasybą (žr. sąvokų apibrėžtis), iš kurių
jos perka aukso žaliavas, kurti saugias, skaidrias ir patikrinamas aukso tiekimo
grandines, kaip nustatyta šio priedėlio papildyme.
ii) Visi kiti aukso gamintojai, dėl kurių veiklos nustatyta grėsmė, ir kitos pradinės
grandies įmonės raginamos padėti taikyti papildyme išdėstytas siūlomas priemones.

D. Įgyvendinti rizikos valdymo planą, stebėti ir sekti rizikos
mažinimo rezultatus, dėl to teikti ataskaitas paskirtiems
aukštesnio rango vadovams, o po nesėkmingų bandymų
sumažinti riziką apsvarstyti, ar reikia laikinai sustabdyti arba
nutraukti
bendradarbiavimą
su
tiekėju,
laikantis
rekomenduojamų rizikos valdymo strategijų, nustatytų II priede.44
Pradinės grandies įmonės turėtų vykdyti rizikos mažinimą, jį stebėti ir sekti jo rezultatus

98 Žr. šių rekomendacijų III priedą, Siūlomos rizikos mažinimo priemonės ir pažangos
vertinimo rodikliai.
99 EBPO rekomendacijos daugiašalėms įmonėms (2011 m.), II skyrius (B dalies
2 punktas).
100 Jei per šešis mėnesius po rizikos valdymo plano patvirtinimo nepadaroma svarbios ir
išmatuojamos pažangos siekiant išvengti nustatytos rizikos arba ją sumažinti, įmonė
turėtų bent trims mėnesiams sustabdyti arba nutraukti bendradarbiavimą su tuo tiekėju.
101 Aplinkybių pokytis turėtų būti nustatomas skiriant dėmesio rizikai, nuolat stebint įmonių
valdymo grandinės dokumentus ir padėtį konfliktinėse zonose, iš kurių kilusios ir per
kurias transportuojamos naudingosios iškasenos. Tokie aplinkybių pokyčiai gali būti
tiekėjo ar valdymo grandinės dalyvio, naudingųjų iškasenų kilmės vietos,
transportavimo kelių arba eksporto vietos pokyčiai. Tai gali apimti ir su konkrečia
padėtimi vietoje susijusius veiksnius, tokius kaip konflikto intensyvėjimas tam tikrose
teritorijose, vietovę prižiūrinčio karinio personalo keitimas arba kasyklos, iš kurios
kilusios naudingosios iškasenos, nuosavybės ar kontrolės pokyčiai.
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tinkamai bendradarbiaudamos ir (arba) konsultuodamosi su vietos ir centrinės valdžios
institucijomis, pradinės grandies įmonėmis, tarptautinėmis ar pilietinės visuomenės
organizacijomis ir trečiosiomis šalimis, kurioms tai svarbu. Pradinės grandies įmonėms
gali būti naudinga sukurti arba remti kuriamus bendruomenės stebėsenos tinklus, kurie
stebėtų arba sektų rizikos mažinimo rezultatus.

E. Atlikti papildomus faktinių aplinkybių ir rizikos vertinimus, kai
yra rizika, kurią reikia mažinti, arba pasikeitus aplinkybėms45.
Tiekimo grandinės išsamus patikrinimas yra dinamiškas procesas, pagal kurį būtina
nuolat stebėti riziką. Įgyvendinusios rizikos mažinimo strategiją įmonės, siekdamos
užtikrinti veiksmingą rizikos valdymą, turėtų pakartoti 2-ąjį žingsnį. Be to, po bet kokio
pokyčio įmonės tiekimo grandinėje gali reikėti pakartoti kai kuriuos žingsnius, kad būtų
išvengta neigiamo poveikio arba jis būtų sumažintas.

II SKIRSNIS – GALUTINĖS GRANDIES ĮMONIŲ RIZIKOS VALDYMAS
A. Pranešti paskirtiems aukštesnio rango vadovams apie
nustatytus faktus, išdėstant surinktą informaciją ir apibūdinant esamą bei galimą
riziką, nustatytą atliekant tiekimo grandinės rizikos vertinimą.

B. Stiprinti vidaus skaidrumo, informacijos rinkimo ir aukso tiekimo
grandinės kontrolės sistemą pagal 1-ojo žingsnio C dalį. Įtraukti
išsamiai išskaidytą ir reguliariai atnaujinamą informaciją, pagal kurią atsekama
rafinavimo įmonių tapatybė (kai nustatyta), ir gautas išsamaus patikrinimo išvadas
pagal 2-ojo žingsnio III skirsnį.

C. Parengti ir patvirtinti rizikos valdymo planą.

Įmonės turėtų patvirtinti

rizikos valdymo planą, kuriame būtų išdėstyta, kaip įmonė reaguos į riziką, nustatytą
pagal 2-ąjį žingsnį. Ši strategija būtų skirtinga priklausomai nuo to, ar yra nustatytos
rafinavimo įmonės, dalyvaujančios toje tiekimo grandinėje, ar ne:
1. kai rafinavimo įmonių tapatybės nustatyti nepavyksta: jeigu po pagrįstų veiksmų ir
sąžiningų pastangų pagal 1-ąjį ir 2-ąjį žingsnius galutinės grandies įmonės vis vien
negali nustatyti rafinavimo įmonių savo tiekimo grandinėje (-ėse), jos turėtų parengti ir
patvirtinti rizikos valdymo planą, pagal kurį galėtų tai padaryti. Galutinės grandies įmonės
turėtų gebėti įrodyti, kad padarė reikšmingą išmatuojamą pažangą stengdamosi nustatyti
rafinavimo įmones savo tiekimo grandinėje. Galutinės grandies įmonės gali nustatyti
rafinavimo įmones savo tiekimo grandinėje (-ėse) savarankiškomis pastangomis arba
pagal pramonės bendradarbiavimo programas:
a) galutinės grandies įmonės turėtų nustatyti rafinavimo įmones konfidencialiai
tardamosi su savo tiesioginiais tiekėjais, įtraukdamos konfidencialaus tiekėjų
informacijos atskleidimo reikalavimus į sutartis su tiekėjais ir (arba) naudodamosi
sistemomis, kuriose konfidencialiai dalijamasi informacija;
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b) galutinės grandies įmonės, kurioms gali būti sunku (dėl savo dydžio ar kitų veiksnių)
nustatyti subjektus, esančius pirmiau tiekimo grandinėje negu tiesioginiai jų tiekėjai,
gali užmegzti ryšius ir aktyviai bendradarbiauti su kitais pramonės dalyviais, su
kuriais turi bendrų tiekėjų (arba su galutinės grandies įmonėmis, su kuriomis palaiko
verslo ryšius), siekdamos nustatyti rafinavimo įmones savo tiekimo grandinėje ir
įvertinti jų išsamaus patikrinimo praktiką. Jos taip pat gali nustatyti rafinavimo įmones
pagal pramonės taikomas patikimumo patvirtinimo sistemas, atitinkančias šių
rekomendacijų reikalavimus, ir pasirinkti pirkti iš jų;
2. kai nustatytų rafinavimo įmonių tiekimo grandinėje yra rizika dėl nustatytų grėsmių,
galutinės grandies įmonės gali valdyti riziką: i) tęsdamos prekybą su ta rafinavimo įmone
visu tuo laikotarpiu, kuriuo rafinavimo įmonė vykdo išmatuojamą rizikos mažinimą, pagal
šių rekomendacijų II priedą; ii) laikinai sustabdydamos prekybą su ta rafinavimo įmone,
kol vykdomas toks išmatuojamas rizikos mažinimas, arba iii) nutraukdamos ryšius su
rafinavimo įmone tais atvejais, kai sumažinti rizikos atrodo neįmanoma arba kai
rafinavimo įmonė nesiima veiksmų dėl rizikos pagal rizikos mažinimo strategiją, nustatytą
II priede:
a) reikėtų nedelsiant imtis veiksmų nutraukti ryšius su rafinavimo įmone (tiesiogiai ar per
subtiekėjus),

jei

ta

rafinavimo

įmonė

iškart

nesustabdė

arba

nenutraukė

bendradarbiavimo su savo tiekėjais, esant pagrįstai numanomai rizikai, kad gali būti
sunkių pažeidimų (žr. II priedo 1 ir 2 dalis) arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai
remiamos nevalstybinės ginkluotos grupuotės (žr. II priedo 3 ir 4 dalis);
b) kai rafinavimo įmonės ima mažinti riziką pagal II priedą
tebevykdo

visišką

išsamaus

patikrinimo

102

arba kai rafinavimo įmonės

rekomendacijų,

pateiktų

šiame

rekomendaciniame dokumente, įgyvendinimą, galutinės grandies įmonės turėtų
įsitikinti, kad rafinavimo įmonės įrodė, jog padarė reikšmingą ir išmatuojamą pažangą
per šešis mėnesius po to, kai patvirtinti jų rizikos valdymo planai. Galutinės grandies
įmonės, rengdamos savo rizikos valdymo planus, turėtų:
i) stiprinti įtaką ir (arba) naudotis savo įtaka rafinavimo įmonėms, kurių tiekimo
grandinėje (-ėse) nustatyta grėsmė ir kurios gali gebėti veiksmingiau ir labiau
tiesiogiai sumažinti riziką, kad gali būti prisidėta prie konflikto. Galutinės grandies
įmonės gali didinti įtaką rafinavimo įmonėms, į sutartis įtraukdamos reikalavimus dėl
išsamaus patikrinimo atlikimo (kai tinka) arba veikdamos per pramonės asociacijas
ir daugiašales iniciatyvas, kartu užtikrinamos, pagal šias iniciatyvas būtų deramai
atsižvelgiama į daromą socialinį ir ekonominį poveikį besivystančioms šalims ir į
esamus tarptautiniu mastu pripažintus standartus

103

;

ii) labiau stengtis gerinti rafinavimo įmonės išsamaus patikrinimo rezultatus, stiprinant

102 Žr. šių rekomendacijų II priedo 10 ir 14 dalis dėl su tiesioginiu ar netiesioginiu
valstybinių ar privačių saugumo pajėgų rėmimu, kyšininkavimu ir apgaulingu naudingųjų
iškasenų kilmės nurodymu, pinigų plovimu, taip pat mokesčių, rinkliavų ir honorarų
mokėjimu valdžios institucijoms susijusios rizikos valdymu.
103 EBPO rekomendacijos daugiašalėms įmonėms (2011 m.), II skyrius (B dalies
2 punktas).
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jos vertybinę orientaciją ar ugdant gebėjimus tinkamu mokymu. Galutinės grandies
įmonės taip pat turėtų skatinti savo ir pradinės grandies pramonės narystės
organizacijas rengti ir įgyvendinti išsamaus patikrinimo gebėjimų stiprinimo
modulius, bendradarbiaujant su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis,
nevyriausybinėmis

organizacijomis,

suinteresuotaisiais

subjektais

ir

kitais

ekspertais;
iii) konsultuotis su rafinavimo įmonėmis ir kitais bendrais tiekėjais ir susitarti dėl
išmatuojamo rizikos sumažinimo pagal rizikos valdymo planą. Toks išmatuojamas
rizikos mažinimas turėtų būti derinamas prie konkrečių įmonės tiekėjų ir jų veiklos
aplinkybių, turėtų būti nustatyti aiškūs jo rezultatų tikslai, pasiektini per šešis
mėnesius po rizikos valdymo plano patvirtinimo, ir nustatyti kokybiniai ir (arba)
kiekybiniai pažangos rodikliai.

D. Įgyvendinti rizikos valdymo planą, stebėti ir sekti rizikos
mažinimo rezultatus, dėl to teikti ataskaitas paskirtiems
aukštesnio rango vadovams, o po nesėkmingų bandymų
sumažinti riziką apsvarstyti, ar reikia laikinai sustabdyti arba
nutraukti bendradarbiavimą su rafinavimo įmone (pagal šių
rekomendacijų II priedo 10 ir 14 dalis) arba imtis taisomųjų
veiksmų, kad būtų įgyvendintos šiame rekomendaciniame
dokumente pateiktos išsamaus patikrinimo rekomendacijos48.
E. Atlikti papildomus faktinių aplinkybių ir rizikos vertinimus, kai yra
rizika, kurią reikia mažinti, arba pasikeitus aplinkybėms.49 Tiekimo
grandinės išsamus patikrinimas yra dinamiškas procesas, pagal kurį būtina nuolat
stebėti riziką. Įgyvendinusios rizikos mažinimo strategiją įmonės, siekdamos užtikrinti
veiksmingą rizikos valdymą, turėtų pakartoti 2-ąjį žingsnį. Be to, po bet kokio pokyčio
įmonės tiekimo grandinėje gali reikėti pakartoti kai kuriuos žingsnius, kad būtų išvengta
neigiamo poveikio arba jis būtų sumažintas.

104 105

4 ŽINGSNIS – ATLIKTI NEPRIKLAUSOMOS TREČIOSIOS ŠALIES
AUDITĄ, KURIUO BŪTŲ PATIKRINTA RAFINAVIMO ĮMONĖS
104 Įmonė bent trims mėnesiams turėtų laikinai sustabdyti arba nutraukti bendradarbiavimą
su ta rafinavimo įmone (tiesiogiai ar per subtiekėjus), jeigu per šešis mėnesius po
rizikos valdymo plano patvirtinimo nepadaroma reikšmingos išmatuojamos pažangos
i) siekiant išvengti nustatytos rizikos arba mažinant tą riziką, kaip apibūdinta II priedo 10
ir 14 punktuose, arba ii) imantis taisomųjų veiksmų, kad būtų įgyvendintos šiame
rekomendaciniame dokumente pateiktos rekomendacijos dėl išsamaus patikrinimo.
105 Aplinkybių pokytis turėtų būti nustatomas skiriant dėmesio rizikai, nuolat stebint įmonių
valdymo grandinės dokumentus ir padėtį konfliktinėse zonose, iš kurių kilusios ir per
kurias transportuojamos naudingosios iškasenos. Tokie aplinkybių pokyčiai gali būti
tiekėjo ar valdymo grandinės dalyvio, naudingųjų iškasenų kilmės vietos, transportavimo
kelių arba eksporto vietos pokyčiai. Tai gali apimti ir su konkrečia padėtimi vietoje
susijusius veiksnius, tokius kaip konflikto intensyvėjimas tam tikrose teritorijose, vietovę
prižiūrinčio karinio personalo keitimas arba kasyklos, iš kurios kilusios naudingosios
iškasenos, nuosavybės ar kontrolės pokyčiai.
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IŠSAMAUS PATIKRINIMO PRAKTIKA
TIKSLAS – atlikti nepriklausomos trečiosios šalies auditą, kuriuo būtų patikrinta rafinavimo
įmonės aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų atsakingo tiekimo grandinių išsamaus
patikrinimo praktika, ir padėti gerinti rafinavimo įmonės ir tiekimo grandinės pradinės
grandies išsamaus patikrinimo praktiką, be kita ko, pagal bet kokį institucinį mechanizmą ar
pramonės programą.
Šiame skirsnyje pateiktos rekomendacijos neskirtos tam, kad jomis būtų naudojamasi
kaip audito standartu, tačiau jose pateikti kai kurie pagrindiniai principai, audito apimtis,
kriterijai ir kita svarbiausia informacija, į kurią reikėtų atsižvelgti, kai įmonių užsakymu ar
pagal pramonės programas arba bet kokį institucinį mechanizmą nepriklausoma trečioji
šalis atlieka auditą konkrečioje tiekimo grandinėje dėl to, kaip įgyvendinama rafinavimo
įmonės išsamaus patikrinimo praktika; šis auditas gali būti atliekamas pagal naujas arba jau
esamas audito sistemas. Auditoriai gali remtis audito išvadomis, pateiktomis po kitų
nepriklausomų trečiųjų šalių auditų, atliktų tiekimo grandinės pradinės grandies dalyse dėl
kitų priežasčių (pvz., auditų pagal principą „pažink kitą savo sandorio šalį“ arba luitinio
aukso vežėjų auditų), jeigu tie auditai apima toliau išdėstytas sritis ir atitinka tarptautiniu
50

mastu pripažintus audito standartus dėl valdymo sistemų tinkamumo patvirtinimo .

A. Planuoti nepriklausomos trečiosios šalies auditą siekiant
patikrinti, kaip įgyvendinama rafinavimo įmonės aukso iš
konfliktinių ir didelės rizikos zonų atsakingo tiekimo grandinių
išsamaus patikrinimo praktika. Šio audito apimtis, kriterijai, principai ir veikla
turėtų būti tokie:

51

1. Audito apimtis: auditas turėtų apimti visą rafinavimo įmonės veiklą, procesus ir sistemas,
naudojamas atliekant aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų tiekimo grandinės
išsamų patikrinimą. Tai, be kita ko, apima susijusią politiką ir procedūras, rafinavimo
įmonės vykdomą aukso tiekimo grandinės kontrolę, ryšius su subjektais aukso tiekimo
grandinėje, galutinės grandies įmonėms atskleidžiamą informaciją apie tiekėjus, valdymo
grandinę ir kitą atsekamumui svarbią informaciją, rafinavimo įmonės rizikos vertinimus,
įskaitant vietoje atliekamus tyrimus, ir rafinavimo įmonės rizikos valdymo strategijas.

106

107

2. Audito kriterijai: auditu turėtų būti nustatyta, ar rafinavimo įmonės įgyvendinama
išsamaus patikrinimo praktika atitinka reikalavimus pagal audito standartą, pagrįstą
šiomis rekomendacijomis.
3. Audito principai:
a) nepriklausomumas: siekiant išlaikyti auditų neutralumą ir nešališkumą, auditą
106 Tarptautiniu mastu pripažintų audito standartų pavyzdžiai yra, be kita ko, ISO19011,
SA8000, ISAE 3000 ir SSEA100.
107 Įmonės gali remtis ISO tarptautiniu standartu 19011:2002 (ISO 19011), kuriame pateikti
išsamūs reikalavimai dėl audito programų (įskaitant su programa susijusią atsakomybę,
procedūras, įrašų tvarkymą, stebėseną ir peržiūrą) ir aptarta audito veikla žingsnis po
žingsnio.
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atliekanti organizacija ir visi audito grupės nariai (auditoriai) turi būti nepriklausomi nuo
rafinavimo įmonės, taip pat nuo tos rafinavimo įmonės patronuojamųjų įmonių,
licenciatų, rangovų, tiekėjų ir įmonių, bendradarbiaujančių kartu atliekant bendrą
auditą. Tai reiškia, visų pirma, kad auditoriai neturi turėti interesų konfliktų su
audituojamu subjektu, be kita ko, verslo ar finansinių ryšių su audituojamu subjektu
(kurių forma būtų akcinio kapitalo dalių nuosavybė, skolos, vertybiniai popieriai), ir
24 mėnesių laikotarpiu iki audito neturi būti audituojamai įmonei teikę jokių kitų
paslaugų, susijusių su tos rafinavimo įmonės išsamaus patikrinimo praktikos ir (arba)
pagal ją vertinamų tiekimo grandinės dalyvių išsamaus patikrinimo praktikos
planavimu, nustatymu ar įgyvendinimu;
b) kompetencija: auditoriai turi turėti reikiamas asmenines savybes ir tos konkrečios
srities kompetenciją, reikalingą trečiosios šalies auditui atlikti. Įmonės, nustatydamos
naujus ar keisdamos ankstesnius audito standartus, gali remtis tarptautiniu mastu
pripažintais audito standartais

108

, kuriuose nustatyti išsamūs reikalavimai dėl

auditoriaus kompetencijos. Atitinkamos asmeninės savybės turėtų būti, be kita ko,
sąžiningumas,

objektyvumas,

konfidencialumas,

mąstymo

atvirumas

ir

profesionalumas. Konkrečios srities kompetencija, be kita ko, apima:
i) audito principus, procedūras ir metodus

109

;

ii) tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo principus, procedūras ir metodus;
iii) aukso pirkimo praktiką ir aukso tiekimo grandines;
iv) konfliktinių zonų, iš kurių kilęs ar per kurias transportuojamas auksas, socialines,
kultūrines ir istorines aplinkybes, įskaitant reikiamus kalbinius gebėjimus ir tai
kultūrai priimtinus audito atlikimo ypatumus;
v) šias EBPO rekomendacijas ir jų Priedėlį dėl aukso, įskaitant naudingųjų iškasenų iš
konfliktinių ir didelės rizikos zonų pavyzdinės tiekimo grandinės politiką (II priedą);
c) atskaitomybė: Pagal pramonės programas arba institucinį mechanizmą turėtų būti
periodiškai peržiūrimas ir stebimas auditorių gebėjimas atlikti auditą pagal audito
programą, remiantis to audito tikslais, apimtimi ir kriterijais, vertinant pagal audito
programos dokumentus.
4. Audito veikla:
a) pasirengimas auditui: reikėtų aiškiai pranešti auditoriams apie audito tikslus, apimtį,
darbo kalbą ir kriterijus ir iki audito pradžios išsiaiškinti bet kokius neaiškumus tarp
audituojamo subjekto ir auditorių

110

. Auditoriai turėtų nustatyti galimybes atlikti auditą

pagal turimą laiką, išteklius, informaciją ir susijusių šalių bendradarbiavimą

111

;

b) vietoje atliekami tyrimai: prieš pradėdami tyrimus vietoje auditoriai turėtų parengti

108 Tarptautiniu mastu pripažintų audito standartų pavyzdžiai yra, be kita ko, ISO19011,
SA8000, ISAE 3000 ir SSEA100.
109 Įmonės galėtų remtis esamomis valdymo sistemų akreditacijomis ir užbaigtais auditorių
mokymais, pavyzdžiui, pagal standartą ISO9001 arba SA8000.
110 Žr. ISO 19011, 6.2 skirsnį.
111 Ten pat.
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audito planą

112

ir visus darbo dokumentus

113

. Auditoriai turėtų rinkti papildomus

įrodymus ir tikrinti informaciją per reikiamus pokalbius (įskaitant pokalbius su
vadovybe, taip pat vertinimo grupėmis); atlikdami stebėjimus ir peržiūrėdami
dokumentus (žr. toliau). Vietoje atliekami tyrimai turėtų apimti:
i) rafinavimo įmonės patalpas ir vietas, kuriose rafinavimo įmonė atlieka aukso iš
konfliktinių ir didelės rizikos zonų atsakingo tiekimo grandinių išsamų patikrinimą;
ii) kai kurių atrinktų rafinavimo įmonės tiekėjų (įskaitant aukso gamintojus, vietos
eksportuotojus, tarptautinius prekiautojus auksu ir perdirbėjus) patikrinimą, kurio
gali reikėti pagal audito standartą;
iii) konsultacijas su vertinimo grupe (-ėmis), kurios gali vykti nuotoliniu būdu, siekiant
peržiūrėti standartus ir metodus, kad būtų renkama patikrinama, patikima ir
naujausia informacija;
iv) konsultacijas su atitinkamomis vietos ir centrinės valdžios institucijomis ir
(kai yra) Jungtinių Tautų ekspertų grupėmis, Jungtinių Tautų taikos palaikymo
misijomis bei vietos pilietine visuomene, taip, kaip, auditoriaus vertinimu, tinka
tomis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į nustatytą riziką aukso tiekimo grandinėje;
c) dokumentų peržiūra: reikėtų peržiūrėti atrinktus visų dokumentų, parengtų pagal tos
rafinavimo įmonės aukso iš konfliktinių zonų tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo
praktiką, pavyzdžius „siekiant nustatyti, ar dokumentais patvirtinta sistema atitinka
audito kriterijus“

114

, įskaitant, be kita ko, dokumentus dėl tiekimo grandinės vidaus

kontrolės (valdymo grandinės dokumentų pavyzdį, mokėjimų įrašus), susijusią
korespondenciją su tiekėjais ir sutarčių su jais nuostatas, dokumentus apie
informaciją, atskleistą galutinės grandies įmonėms, per rafinavimo įmonės rizikos
vertinimus surinktus įrodymus (įskaitant visus įrašus apie verslo partnerius ir tiekėjus,
pokalbius ir vertinimus vietoje) ir bet kokius dokumentus apie rizikos valdymo
strategijas (pvz., susitarimus su tiekėjais dėl pažangos rodiklių). Auditoriai turėtų
tikrinti atsitiktine tvarka atrinktus dokumentus per tyrimą vietoje. Juos atrenkant
reikėtų atsižvelgti į riziką, susijusią su tiekėjais ir (arba) aukso tiekimo grandinėmis;
intensyviausius ir mažiau intensyvius metų laikotarpius; iš kiekvieno tiekėjo gautus
žaliavos kiekius. Į dokumentų peržiūrą reikėtų įtraukti kiekvieno tiekėjo dokumentų
pavyzdžius, taip pat didinti peržiūros apimtį proporcingai esamai rizikai, susijusiai su
verslo partneriais, tiekėjais arba aukso kilmės valstybėmis. Sudaromas imtis reikėtų
didinti, jeigu auditorius nustatytų trūkumų, susijusių su rafinavimo įmonės išsamaus
patikrinimo priemonėmis;
d) audito išvados: auditoriai turėtų nustatyti faktus, iš kurių, remiantis surinktais
įrodymais, būtų nustatyta, ar tos rafinavimo įmonės aukso iš konfliktinių ir didelės
rizikos zonų atsakingo tiekimo grandinių išsamaus patikrinimo praktika atitinka audito

112 Žr. ISO 19011, 6.4.1 skirsnį.
113 Žr. ISO 19011, 6.4.3 skirsnį.
114 Žr. ISO 19011, 6.3 skirsnį.
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standartą,

suderintą

su

šiame

rekomendacijų

skirsnyje

pateiktomis

rekomendacijomis. Auditoriai turėtų audito ataskaitoje pateikti rafinavimo įmonei
rekomendacijų, kaip pagerinti savo išsamaus patikrinimo praktiką. Auditoriai taip pat
turėtų parengti audito suvestinę ataskaitą, skirtą paskelbti pagal 5-ąjį žingsnį.

B. Atlikti auditą pagal pirmiau pateiktas nuostatas dėl audito
apimties, kriterijų, principų ir veiklos. Visi subjektai tiekimo grandinėje
turėtų bendradarbiauti siekdami užtikrinti, kad auditas būtų atliekamas laikantis pirmiau
pateiktų nuostatų dėl audito apimties, kriterijų, principų ir veiklos. Rekomenduojama,
kad jie tai darytų pagal pramonės programas arba institucinius mechanizmus, pagal
kuriuos būtų vykdoma visa ši veikla arba jos dalis:
1. parengiami audito standartai pagal šiame rekomendacijų dokumente pateiktas
rekomendacijas;
2. akredituojami auditoriai;
3. prižiūrima audito programa, be kita ko, periodiškai peržiūrint ir stebint auditorių gebėjimą
atlikti auditą pagal audito programą;
4. paskelbiamos rafinavimo įmonių auditų suvestinės ataskaitos, deramai atsižvelgiant į
verslo konfidencialumą ir kitus su konkurencija ar saugumu susijusius klausimus.
Suvestinė audito ataskaita turėtų apimti:
a) duomenis apie rafinavimo įmonę, audito datą ir audito laikotarpį;
b) audito veiklą ir metodiką, kaip nustatyta 4-ojo žingsnio A dalies 4 punkte;
c) audito išvadas, kaip nustatyta 4-ojo žingsnio A dalies 4 punkte, kiek jos susijusios su
kiekvienu žingsniu pagal šias rekomendacijas.
5. KONKREČIOS REKOMENDACIJOS visoms pradinės grandies įmonėms
a) Leisti patekti į įmonės objektus ir susipažinti su visais reikiamais dokumentais ir
įrašais

apie

tiekimo

grandinės

išsamaus

patikrinimo

praktiką

pagal

šias

rekomendacijas.
b) Palengvinti ryšius ir logistiką tikrinant audito grupės pasirinktus vežėjus ir tiekėjus,
taip

pat

palengvinti

bet

kokias

konsultacijas

su

auditoriaus

nurodytais

suinteresuotaisiais subjektais.
c) Palengvinti ryšius ir logistiką, jeigu reikia atlikti tiekėjų patikrinimus vietoje.
6. KONKREČIOS REKOMENDACIJOS visoms galutinės grandies įmonėms
a) Rekomenduojama, kad galutinės grandies įmonės dalyvautų ir remtų nepriklausomos
trečiosios šalies atliekamą rafinavimo įmonės išsamaus patikrinimo praktikos auditą,
ir jos raginamos tai daryti pagal pramonės programas, kad būtų efektyviau
įgyvendinamos šios rekomendacijos (taip pat gali būti nustatyti audito standartai,
atitinkantys šiame rekomendacijų dokumente pateiktas rekomendacijas). Mažosios ir
vidutinės įmonės raginamos prisijungti prie tokių pramonės organizacijų arba stiprinti
partnerystės ryšius su jomis.
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5 ŽINGSNIS – TEIKTI TIEKIMO
GRANDINĖS IŠSAMAUS
PATIKRINIMO METINES
ATASKAITAS
TIKSLAS – viešai pranešti apie aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų atsakingo tiekimo
grandinių

išsamų

patikrinimą

siekiant

didinti

visuomenės

pasitikėjimą

tomis

priemonėmis, kurių imasi įmonės.

A. Teikti metines ataskaitas arba į metines tvarumo arba įmonės
atsakomybės ataskaitas įtraukti papildomą informaciją apie aukso
iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų atsakingo tiekimo grandinių
išsamų
patikrinimą,
deramai
atsižvelgiant
į
verslo
konfidencialumą ir kitus su konkurencija arba saugumu
susijusius klausimus115.
A.1. Visoms pradinės grandies įmonėms
1. Įmonės valdymo sistemos: reikia ataskaitose pranešti apie veiksmus, kurių imtasi
atliekant 1-ąjį žingsnį. Į tokias ataskaitas įmonės turėtų įtraukti įmonės tiekimo grandinės
išsamaus patikrinimo politiką; paaiškinti atitinkamą įmonės išsamaus patikrinimo
valdymo struktūrą ir kuris asmuo įmonėje yra tiesiogiai už tai atsakingas; apibūdinti
skaidrumo, informacijos rinkimo ir aukso tiekimo grandinės kontrolės vidaus sistemas
pagal 1-ojo žingsnio C dalį ir 3-iojo žingsnio B dalį, paaiškinti, kaip jos veikia ir kaip jomis
padėta sustiprinti įmonės pastangas atlikti išsamų patikrinimą tuo ataskaitiniu laikotarpiu;
apibūdinti įmonės duomenų bazę ir įrašų tvarkymo sistemą ir paaiškinti metodus, pagal
kuriuos nustatoma visų tiekėjų tapatybė iki pat kilmės kasyklos, ir metodus, pagal
kuriuos informacija apie išsamų patikrinimą dalijamasi visoje tiekimo grandinėje; pagal
Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos (GPSI) kriterijus ir principus atskleisti
informaciją apie mokėjimus valdžios institucijoms (kai aktualu).
2. Įmonės rizikos vertinimas tiekimo grandinėje: reikia ataskaitose pranešti apie veiksmus,
kurių imtasi atliekant 2-ąjį žingsnį. Apie tai pranešdamos įmonės turėtų paaiškinti, kaip
įmonė nustatė grėsmę, susijusią su veikla, arba grėsmes savo tiekimo grandinėje
(įskaitant tiekėjų pareiškimų tikrinimus, proporcingus esamai rizikai); apibūdinti grėsmes,
nustatytas aukso tiekimo grandinėje; apibūdinti veiksmus, atliktus nustatant tos veiklos,
su kuria siejama grėsmė, ir tiekimo grandinių, kuriose nustatyta grėsmė, faktines

115 Verslo konfidencialumo ir kiti su konkurencija arba saugumu susiję klausimai apima
(neatmetant galimybės vėliau jų aiškinti kitaip) informaciją apie kainas ir tiekėjų ryšius
(tačiau rafinavimo įmonės ir vietos eksportuotojo, esančio grėsmės vietoje, tapatybė
turėtų būti atskleidžiama visada, išskyrus atvejus, kai ryšiai su jais nutraukti);
transportavimo kelius; taip pat konfliktinėse ir didelės rizikos zonose esančių
informacijos šaltinių bei informatorių tapatybę tais atvejais, kai tokių šaltinių tapatybės
atskleidimas keltų grėsmę jų saugumui. Visa informacija bus atskleidžiama pagal bet
kokį institucinį mechanizmą, sukurtą regioniniu arba pasauliniu lygmeniu, kuriam
pavesta rinkti ir tvarkyti informaciją apie naudingąsias iškasenas iš konfliktinių ir didelės
rizikos zonų.
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aplinkybes; išdėstyti vietos vertinimo grupės darbo metodiką, praktiką ir jos gautą
informaciją, be kita ko, ar įmonė bendradarbiavo (ir kaip bendradarbiavo) su kitomis
pradinės grandies įmonėmis ir kaip įmonė užtikrino, kad atliekant visą bendrą darbą būtų
deramai atsižvelgiama į individualias įmonės aplinkybes; atskleisti visą nustatytą esamą
arba galimą riziką. Siekiant aiškumo, įmonės neturėtų pranešti apie riziką, nustatytą dėl
galimų tiekėjų, su kuriais jos nepalaikė jokių verslo ryšių.
3. Rizikos valdymas: reikia ataskaitose pranešti apie veiksmus, kurių imtasi atliekant 3-ąjį
žingsnį. Tokiose ataskaitose įmonės turėtų apibūdinti, kaip buvo sustiprintos įmonės
vidaus kontrolės sistemos, tokios kaip valdymo grandinė ar atsekamumo sistemos,
siekiant rinkti ir saugoti patikimą naujausią informaciją apie aukso tiekimo grandines,
kuriose nustatyta grėsmė; apibūdinti rizikos valdymo veiksmus, kurių imtasi, be kita ko,
glaustai apibūdinti rizikos mažinimo strategiją, įtrauktą į rizikos valdymo planą, ir
mokymą, kuriuo stiprinti gebėjimai (jei toks mokymas vyko), bei susijusių suinteresuotųjų
subjektų dalyvavimą; pranešti apie įmonės pastangas stebėti ir sekti rizikos mažinimo
rezultatus ir apie visus atvejus bei rezultatus, kai imtasi tolesnių veiksmų po 6 mėnesių
siekiant įvertinti, ar buvo padaryta reikšminga ir išmatuojama pažanga; atskleisti, kiek
buvo atvejų, kai įmonė nusprendė nutraukti ryšius su tiekėjais ir (arba) tiekimo
grandinėmis, pagal II priedą, neatskleidžiant tų tiekėjų tapatybės, nebent įmonė manytų,
kad tinka tai daryti pagal taikytinus teisės aktus. Įmonės turėtų siekti pranešti apie visus
tokius ryšių nutraukimo atvejus atitinkamoms tarptautinėms ir nacionalinėms tyrimų
tarnyboms ir (arba) teisėsaugos institucijoms, atsižvelgdamos į tai, kokią žalą galėtų
padaryti toks pranešimas, ir laikydamosi taikytinų teisės aktų.

A.2. Rafinavimo įmonėms: kartu su tuo, kas nurodyta pirmiau, rafinavimo

įmonės taip pat turėtų:
1. Auditas: paskelbti rafinavimo įmonių auditų suvestines ataskaitas, deramai atsižvelgiant į
verslo konfidencialumą ir kitus su konkurencija ar saugumu susijusius klausimus. Į
suvestinę audito ataskaitą turėtų būti įtraukta:
a) rafinavimo įmonės duomenys ir audito data;
b) audito veikla ir metodika, kaip apibrėžta 4-ojo žingsnio A dalies 4 punkte, kai šie
duomenys nėra paskelbti pagal pramonės programą ar institucinį mechanizmą,
atitinkantį šias rekomendacijas ir kaip apibrėžta 4-ojo žingsnio B dalies 2 punkte;
c) audito išvados, kaip apibrėžta 4-ojo žingsnio A dalies 4 punkte, kiek jos susijusios su
kiekvienu žingsniu pagal šias rekomendacijas.

A.3. Visoms galutinės grandies įmonėms
1. Įmonės valdymo sistemos: reikia ataskaitose pranešti apie veiksmus, kurių imtasi
atliekant 1-ąjį žingsnį. Į tokias ataskaitas įmonės turėtų įtraukti įmonės tiekimo grandinės
išsamaus patikrinimo politiką; paaiškinti įmonės išsamaus patikrinimo valdymo struktūrą
ir kuris asmuo įmonėje yra tiesiogiai už tai atsakingas; apibūdinti įmonės sukurtas aukso
tiekimo grandinės kontrolės sistemas, paaiškinti, kaip jos veikia ir kaip jomis padėta
sustiprinti įmonės pastangas atlikti išsamų patikrinimą tuo ataskaitiniu laikotarpiu;
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apibūdinti įmonės duomenų bazę ir įrašų tvarkymo sistemą.
2. Rizikos vertinimas: reikia ataskaitose pranešti apie veiksmus, kurių imtasi atliekant 2-ąjį
žingsnį.

Tokiose

ataskaitose

įmonės

turėtų

apibūdinti

veiksmus,

kurių

ėmėsi

nustatydamos rafinavimo įmones savo tiekimo grandinėje; apibūdinti savo išsamaus
patikrinimo praktikos vertinimą; paaiškinti įmonės tiekimo grandinės rizikos vertinimų
metodiką; pranešti apie nustatytą esamą arba galimą riziką.
3. Rizikos valdymas: reikia ataskaitose pranešti apie veiksmus, kurių imtasi atliekant 3-ąjį
116

žingsnį

. Tokiose ataskaitose įmonės turėtų apibūdinti rizikos valdymo veiksmus, kurių

ėmėsi, be kita ko, glaustai apibūdinti rizikos mažinimo strategiją, įtrauktą į rizikos
valdymo planą, ir mokymą, kuriuo stiprinti gebėjimai (jei toks mokymas vyko), bei
susijusių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą; pranešti apie įmonės pastangas stebėti ir
sekti rizikos mažinimo rezultatus ir apie visus atvejus bei rezultatus, kai imtasi tolesnių
veiksmų po 6 mėnesių siekiant įvertinti, ar buvo padaryta reikšminga ir išmatuojama
pažanga.

116 Reikia paskelbti dėl tos galutinės grandies įmonės išsamaus patikrinimo praktikos
atliktų papildomų auditų ataskaitas arba santraukas, jeigu jų yra arba jų reikalaujama
pagal taikytinus teisės aktus, deramai atsižvelgiant į verslo konfidencialumą ir kitus su
konkurencija ar saugumu susijusius klausimus.
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PAPILDYMAS

Siūlomos priemonės siekiant suteikti ekonominių ir
plėtros galimybių amatininkams ir smulkiesiems
kasybos vykdytojams
Konfliktinėse ir didelės rizikos zonose amatininkai ir smulkieji kasybos vykdytojai yra
ypač pažeidžiami dėl neigiamo poveikio ir sunkių pažeidimų, susijusių su aukso gavyba,
transportavimu, prekyba, tvarkymu ir eksportu. Amatininkų ir smulkiųjų kasybos vykdytojų
pažeidžiamumas yra didesnis tada, kai amatininkų ir smulkioji kasyba vykdoma be
palankios reguliavimo aplinkos, kurioje, atsižvelgiant į konfliktus, būtų skatinama atsakinga
aukso gamyba ir teisėta prekyba auksu.
Šiuo papildymu siekiama tikslo kuo labiau sumažinti amatininkų ir smulkiosios
kasybos sektoriaus marginalizavimo riziką, kurią ypač patiria tie, kurie tampa turto
prievartavimo aukomis, ir kartu skatinti kurti su konfliktais nesusijusias aukso tiekimo
grandines, taip suteikiant ekonominių ir plėtros galimybių amatininkams ir smulkiesiems
kasybos vykdytojams. Šiame papildyme siūloma priemonių, kuriomis galima kurti saugias,
skaidrias ir patikrinamas aukso tiekimo grandines nuo kasyklos iki rinkos ir būtų galima
atlikti teisėto ASK aukso tiekimo išsamų patikrinimą, kad šie tikslai būtų pasiekti, be kita ko,
pastangomis įforminti ir įteisinti veiklą.
Vyriausybės, tarptautinės organizacijos, paramos teikėjai, tiekimo grandinėje
dalyvaujančios įmonės ir pilietinės visuomenės organizacijos gali apsvarstyti galimybę
bendradarbiaujant ieškoti būdų pasinaudoti šiomis siūlomomis perspektyvomis arba remtis
kitais papildomais požiūriais, kuriuos laiko tinkamais, pagal nacionalinius įstatymus ir
politiką:
1. Kasyklų vertinimas, atitinkantis EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų II priedo
61

standartus :
a) sudaryti vietos daugiašales komisijas iš svarbių pilietinės visuomenės, pramonės ir
vietos bei centrinės valdžios atstovų, dalyvauti jų darbe ir jas remti, kad jos prižiūrėtų
62

kasyklų vertinimo procesą :
i)

nustatyti ir paskelbti aiškius kriterijus, pagal kuriuos būtų vertinamos kasyklos,

transportavimo keliai ir aukso prekybos vietos, atitinkančius EBPO išsamaus
63

patikrinimo rekomendacijų II priede nustatytus standartus ;
ii) iš šių daugiašalių komisijų narių sudaryti grupes, kurios vertintų kasyklas pagal
šiuos kriterijus, ir paskelbti gautus rezultatus;
iii) šių daugiašalių komisijų paskirti asmenys ryšiams turėtų per savo vietos tinklus
gauti naujausią informaciją apie kasyklose, transportavimo keliuose ir aukso

EBPO IŠSAMAUS PATIKRINIMO REKOMENDACIJOS DĖL ATSAKINGO NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ IŠ KONFLIKTINIŲ... © EBPO, 2013

111

PRIEDĖLIS DĖL AUKSO

prekybos vietose esamas sąlygas. Ši informacija turėtų būti saugoma centrinėje
būstinėje. Informacija turėtų būti prieinama vertinimo grupėms, valdžios tarnyboms
ir pradinės grandies įmonėms, perkančioms iš tų teritorijų;
b) svarstant galimybes tinkamai palaikyti saugumą kasyklų teritorijose:
i) išplatinti šias rekomendacijas ir informuoti saugumo pajėgas apie baudžiamąsias
sankcijas ir kitas bausmes už neteisėtą dalyvavimą aukso gavybos, prekybos,
tvarkymo ir eksporto veikloje, ir
ii) padėti įforminti ASK bendruomenių, vietos valdžios ir valstybinių arba privačių
saugumo pajėgų susitarimus dėl apsaugos, kai tinka, bendradarbiaujant su pilietine
visuomene ir tarptautinėmis organizacijomis, kad būtų užtikrinta, jog visi mokėjimai
būtų atliekami savanoriškai ir proporcingi teikiamai paslaugai, ir būtų išaiškintos šių
pajėgų veiksmų taisyklės pagal Savanoriškuosius saugumo ir žmogaus teisių
principus, JT teisėsaugos pareigūnų elgesio kodeksą ir JT pagrindinius teisėsaugos
pareigūnų jėgos ir šaunamųjų ginklų naudojimo principus.
64

2. Veiklos įforminimas , be kita ko:
a) sužinant, dėl kokių priežasčių veikla nepakankamai įforminta pagal esamas
amatininkų gamybos ir prekybos sistemas, siekiant nustatyti, kokiomis strategijomis
būtų galima geriausiai skatinti ir palengvinti veiklos įforminimą;
b) teikiant techninę pagalbą, padedant įforminti amatininkų ir smulkiųjų kasybos
vykdytojų veiklą;

117 118 119 120

c) pripažįstant amatininkų ir smulkiosios kasybos veiklos rūšių ir dydžių įvairovę;
d) pradedant bendradarbiavimo iniciatyvas ir jose dalyvaujant, siekiant nustatyti
paramos fondų, padedančių vykdyti įforminimo procesą, paramos sąlygas ir
65

finansavimą .
66

3. Veiklos įteisinimas . Padėti amatininkams ir smulkiesiems kasybos vykdytojams gauti
teises vykdyti kasybą ir kitus susijusius leidimus per teisėtus procesus. Apsvarstyti kitas
galimas reguliavimo priemones, kad būtų įteisinta amatininkų ir smulkiųjų kasybos
vykdytojų veikla. Tais atvejais, kai kyla problemų dėl neteisėtos kasybos pagal kasybos
koncesijas, visi susiję suinteresuotieji subjektai raginami padėti palaikyti konstruktyvų

117 Didžiųjų ežerų regione reikėtų tai daryti pagal nacionalines sertifikavimo programas,
kuriomis įgyvendinamas Didžiųjų ežerų regiono tarptautinės konferencijos (ICGLR)
regioninis sertifikavimo mechanizmas. Taip pat žr. Vision for Responsible Artisanal and
Small-scale Mining in Alliance for Responsible Mining (red. Echavarria, C. et. al.),
(2008). The Golden Vein - A guide to responsible artisanal and small-scale mining.
ARM Series on Responsible ASM No. 1. Medellin.
118 Žr. ICGLR regioninį sertifikavimo vadovą (Regional Certification Manual), 2011 m.
119 Žr. ICGLR sertifikavimo vadovo (2011 m.) 3 ir 4 priedėlius.
120 Žr. Rock Solid Chances, Felix Hruschka ir Cristina Echavarria, Alliance for Responsible
Mining
(2011);
paskelbta
http://www.communitymining.org/index.php/en/armpublications. Dėl Didžiųjų ežerų regiono žr. ICGLR regioninės iniciatyvos prieš neteisėtą
gamtos išteklių naudojimą ketvirtąją priemonę (Amatininkų kasybos sektoriaus
įforminimas).
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dialogą tarp koncesijos teisių turėtojų ir amatininkų bei smulkiųjų gamintojų, kai šios
šalys elgiasi sąžiningai. Tais atvejais, kai kyla ginčų dėl teisių, reikėtų stengtis juos
išspręsti per tarpininkus, bendradarbiaujant su valdžia ir kitais suinteresuotaisiais
subjektais.
4. Prekyviečių vertinimas ir reguliarus transportavimo kelių žemėlapių sudarymas:
a) sudaryti grupes iš daugiašalių komisijų (žr. pirmiau) narių ir dalyvauti tose grupėse
siekiant kasmet įvertinti aukso prekybos vietas ir transportavimo kelius pagal pirmiau
išdėstytus kriterijus;

121 122

b) įrengti ir prižiūrėti saugius sandėlius pagrindinėse aukso prekybos vietose, kad nebūtų
jokios galimybės sumaišyti produkciją iš įvairių šaltinių. Svarstant galimybes tinkamai
palaikyti saugumą aukso prekybos vietose ir transportavimo keliuose:
i) išplatinti šias rekomendacijas ir informuoti saugumo pajėgas apie baudžiamąsias
sankcijas ir kitas bausmes už neteisėtą dalyvavimą aukso gavybos, prekybos,
tvarkymo ir eksporto veikloje, ir
ii) padėti įforminti ASK bendruomenių, vietos valdžios ir valstybinių arba privačių
saugumo pajėgų susitarimus dėl apsaugos, kai tinka, bendradarbiaujant su pilietine
visuomene ir tarptautinėmis organizacijomis, kad būtų užtikrinta, jog visi mokėjimai
būtų atliekami savanoriškai ir proporcingi teikiamai paslaugai, ir būtų išaiškintos šių
pajėgų veiksmų taisyklės pagal Savanoriškuosius saugumo ir žmogaus teisių
principus, JT teisėsaugos pareigūnų elgesio kodeksą ir JT pagrindinius teisėsaugos
121 Žr. Atsakingos juvelyrikos tarybos parengtas Standartų gaires (Standards Guidance),
punktą COP 2.14 – amatininkų ir smulkioji kasyba, kuriame išvardytos panašios
galimybės tiek didelio masto kasybai, tiek ASK iniciatyvoms: „Finansavimo (paskolų)
teikimas techniniam ir kitokiam veiklos gerinimui; parama kasybos vykdytojams ir jų
mokymas įvairiais klausimais (pvz., profesinės sveikatos, kasyklos vietos atkūrimo,
kasybos ir produkcijos apdorojimo metodų, pridėtinės vertės procesų, organizacijos ir
finansų valdymo, darbo su sprogmenimis valdymo); pagalba kasybos vykdytojams
nustatyti naudingųjų iškasenų išteklius (kartu padedant gauti finansavimą); skubios
pagalbos nelaimių atveju paslaugų teikimas; produkcijos apdorojimo paslaugų teikimas
kasybos vykdytojams arba jų gebėjimų savarankiškai įrengti veiksmingo jos apdorojimo
įrenginius, naudojant tobulesnes technologijas, stiprinimas; ryšių palaikymas su
valdžios padaliniais, NVO, profesinėmis sąjungomis ir tarptautinėmis agentūromis
siekiant gauti papildomos paramos; rekomendacijos dėl rinkodaros ir komercializavimo,
įskaitant sąžiningos prekybos susitarimus; aktyvi parama alternatyviems pragyvenimo
šaltiniams, ekonominei plėtrai ir kitokiai pažangai ASK bendruomenėse; parama
platesnei bendruomenei, stengiantis kuo daugiau reikiamų prekių ir paslaugų pirkti
vietoje; vaikų darbo panaikinimas, kaip būtina sąlyga pradedant bendradarbiauti su
bendruomene; moterų padėties gerinimas ASK bendruomenėse su lytimi susijusio
sąmoningumo ugdymu ir įgalėjimo programomis.“
122 Atsakinga amatininkų ir smulkioji kasyba atitinka nacionalinės teisės sistemų nuostatas.
Tais atvejais, kai taikytinų teisinės sistemos nuostatų vykdymas neužtikrinamas arba
tokios sistemos nėra, reikėtų atsižvelgti į amatininkų ir smulkiųjų kasybos vykdytojų bei
įmonių sąžiningas pastangas dirbti pagal galiojančią teisinę sistemą (kur ji yra), taip pat
naudotis galimybėmis įforminti savo veiklą, kai tokių galimybių atsiranda (turint
omenyje, kad daugeliu atvejų amatininkai ir smulkieji kasybos vykdytojai turi nedaug
arba visai neturi reikiamų pajėgumų, techninių gebėjimų ar pakankamų finansinių
išteklių, kad galėtų tai padaryti).
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pareigūnų jėgos ir šaunamųjų ginklų naudojimo principus.
5. Atsekamumo ir (arba) valdymo grandinės sistemų, kuriomis būtų užtikrinamas aukso
siuntų saugumas ir būtų galima rinkti duomenis apie visą auksą iš įvertintų kasyklų,
sukūrimas. Rekomenduojama po kasyklų įvertinimo nedelsiant sukurti patikimą valdymo
grandinę arba atsekamumo sistemas. Valdymo grandinėje ir (arba) atsekamumo
sistemose turėtų būti laipsniškai renkama ir saugoma informacija apie kiekvieną aukso
siuntą iš įvertintų kasyklų

123

.

6. Finansinės paramos teikimas: i) daugiašalėms komisijoms, kad jos vertintų kasyklas,
transportavimo kelius ir aukso prekybos vietas, ir ii) valdymo grandinės ir (arba)
atsekamumo sistemų kūrimui. Finansinė parama gali būti įvairių formų, įskaitant
tiesioginę paramą iniciatyvoms arba honorarus ar priemokas už auksą, gautą iš įvertintų
kasyklų ir vežtą transportavimo keliais, kurie įtraukti į valdymo grandinę ir (arba)
atsekamumo sistemas.
7. Skatinimas dalyvauti ir dalyvavimas programose, pagal kurias tiesiogiai ir konkurencingai
tiekiamas rinkai ASK auksas iš įvertintų kasyklų. Reikėtų lengvinti ryšius ir stiprinti
partnerystę tarp amatininkų ir smulkiųjų gamintojų, vykdančių veiklą įvertintose
kasyklose, ir lydyklų bei rafinavimo įmonių, tiesiogiai tiekiant rinkai auksą iš įvertintų
kasyklų ir vežant jį saugiais, patikrinamais transportavimo keliais.
8. Parama kuriant informavimo (skundų teikimo) mechanizmą, atitinkantį šio priedėlio 1-ojo
žingsnio E dalį, imantis veiksmų padėti amatininkams ir smulkiesiems gamintojams
naudotis šiuo mechanizmu, kad jie galėtų perspėti įmones ir valdžios institucijas apie
susirūpinimą keliančius dalykus, susijusius su aukso gavyba, transportavimu, prekyba,
tvarkymu ir eksportu iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų.
9. Eksportuojančių ir importuojančių šalių muitinių bendradarbiavimo skatinimas.

123 Išsamų sąrašą, kokia informacija turėtų būti įtraukta į valdymo grandinę ir (arba)
atsekamumo sistemas dėl konkrečių naudingųjų iškasenų, žr. Priedėlio dėl aukso 2-ojo
žingsnio C dalyje.
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