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PREFAȚĂ

Prefață
Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de
aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și
cu risc ridicat(denumite în continuare „orientările”) constituie primul exemplu al unei
inițiative colaborative, susținută de guverne și care implică multiple părți interesate, pentru
o gestionare responsabilă a lanțului de aprovizionare cu minereuri provenite din zone
afectate de conflicte. Obiectivul acestora este de a ajuta întreprinderile să respecte
drepturile omului și să evite a contribui la conflicte prin practicile lor de aprovizionare cu
minereuri. De asemenea, orientările au scopul de a cultiva lanțuri transparente de
aprovizionare cu minereuri și un angajament durabil al întreprinderilor din sectorul
industriilor extractive pentru a permite țărilor să beneficieze de resursele lor minerale și
pentru a împiedica ca extracția și comerțul cu minereuri să devină o sursă de conflict, de
încălcări flagrante ale drepturilor omului și de nesiguranță. Prin Suplimentul privind staniul,
tantalul, tungstenul și prin Suplimentul privind aurul, Orientările OCDE furnizează
întreprinderilor un pachet complet pentru aprovizionarea responsabilă cu minereuri, astfel
încât comerțul cu aceste minereuri să vină în sprijinul păcii și dezvoltării, și nu al
conflictelor.
Orientările au fost elaborate prin intermediul unui proces care implică multiple părți
interesate, cu un angajament profund al țărilor membre ale OCDE și al celor unsprezece
țări africane membre ale Conferinței Internaționale privind Regiunea Marilor Lacuri
(Angola, Burundi, Republica Centrafricană, Republica Congo, Republica Democratică
Congo, Kenya, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda și Zambia), al industriei, al societății
civile, precum și al Grupului de experți ai Organizației Națiunilor Unite privind R.D. Congo.
Cinci consultări cu multiple părți interesate au fost organizate pentru elaborarea orientărilor
și a celor două suplimente la acestea, din care patru la Paris în decembrie 2009 și în
aprilie 2010, precum și în mai și noiembrie 2011. O consultare comună ICGLR-OCDE a
avut loc la Nairobi în septembrie 2010, la aceasta fiind reprezentate, de asemenea, Africa
de Sud, Brazilia și Malaysia. În consecință, orientările au un caracter practic, accentul fiind
plasat pe colaborare în vederea unor abordări constructive pentru a face față unor
provocări complexe.
Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1952 (2010)
[S/RES/1952(2010)] a solicitat concretizarea recomandărilor în ceea ce privește diligența
necesară cuprinse în raportul final al Grupului de experți ai Organizației Națiunilor Unite
privind Republica Democratică Congo, concepute pentru a fi în concordanță cu Orientările
OCDE privind diligența necesară.
Orientările au fost aprobate de Comitetul de investiții al OCDE și de Comitetul de
asistență pentru dezvoltare al OCDE și au fost aprobate, de asemenea, de cele
unsprezece state membre ale Conferinței Internaționale privind Regiunea Marilor Lacuri
(ICGLR) în Declarația de la Lusaka, adoptată la 15 decembrie 2010. O recomandare în
ceea ce privește Orientările privind diligența necesară a fost adoptată în cadrul reuniunii
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Consiliului OCDE la nivel ministerial din 25 mai 2011 și a fost modificată ulterior, la 17 iulie
2012, pentru a include o referire la Suplimentul privind aurul. Chiar dacă, din punct de
vedere juridic, prezenta recomandare nu este obligatorie, aceasta reflectă poziția comună
și angajamentul politic al membrilor OCDE, precum și al non-membrilor aderenți.
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Recomandarea Consiliului în ceea ce privește
Orientările
privind diligența necesară referitoare la existența unui
lanț de aprovizionare
responsabil în cazul minereurilor provenite din zone
de conflict și
din zone cu risc ridicat1
Astfel cum a fost modificată la 17 iulie 2012
CONSILIUL,
Având în vedere articolul 5 litera (b) din Convenția privind Organizația pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică din 14 decembrie 1960;
Având în vedere Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale care fac
parte din Declarația privind investițiile internaționale și întreprinderile multinaționale;
Reamintind că obiectivul comun al guvernelor care recomandă respectarea
orientărilor OCDE pentru întreprinderile multinaționale și pentru comunitatea de dezvoltare
este de a promova principii și standarde pentru un comportament responsabil al
întreprinderilor;
Constatând că aprovizionarea responsabilă cu minereuri cuprinde aspecte care țin
atât de dezvoltare, cât și de mediul afacerilor;
Având în vedere cadrul politic pentru investiții adoptat în 2006 care vizează
mobilizarea investițiilor private într-un mod ce favorizează creșterea economică susținută
și dezvoltarea durabilă;
Reamintind lucrările Comitetului de asistență pentru dezvoltare privind implicarea
internațională în statele fragile, realizate în scopul de a evita cauzarea unor prejudicii în
cazul implicării în medii fragile și afectate de conflicte, în special

1

1 În momentul adoptării, Brazilia a făcut următoarea declarație: „Aderând la prezenta
Recomandare, Brazilia înțelege că Orientările privind diligența necesară au fost
elaborate pe baza experienței Regiunii Marilor Lacuri din Africa. Brazilia este de opinie
că întreprinderile ar trebui să țină cont în mod corespunzător de deciziile relevante ale
Organizației Națiunilor Unite, inclusiv de rezoluțiile Consiliului de securitate al
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Principiile privind o bună implicare internațională în statele fragile și în situațiile de
fragilitate, aprobate în cadrul reuniunii la nivel înalt din 3 și 4 aprilie 2007;
Reamintind eforturile comunității internaționale de a coopera în lupta împotriva
corupției, în special prin intermediul Convenției OCDE privind combaterea coruperii
funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale și al Convenției
împotriva corupției a Organizației Națiunilor Unite;
Recunoscând că guvernele, organizațiile internaționale și întreprinderile pot, fiecare
în parte, să se bazeze pe competențele și rolurile lor respective pentru a contribui la
asigurarea unor schimburi și investiții în resursele naturale care sunt benefice pentru
întreaga societate;
Luând în considerare eforturile comunității internaționale, în special Conferința
Internațională privind Regiunea Marilor Lacuri, pentru a combate exploatarea ilegală a
resurselor naturale în zonele afectate de conflicte și cu risc ridicat;
Recunoscând că exploatarea resurselor minerale naturale în zonele afectate de
conflicte și cu risc ridicat este semnificativă și că întreprinderile care se aprovizionează sau
operează direct în aceste zone pot fi expuse unor riscuri mai ridicate de a contribui la
conflicte;
Subliniind că diligența necesară în cadrul lanțurilor de aprovizionare responsabile în
cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat este un proces
permanent, proactiv și reactiv, prin care întreprinderile se pot asigura că respectă
drepturile omului și nu contribuie la conflicte;
Având în vedere Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența
unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din în zone afectate
de conflicte și cu risc ridicat (denumite în continuare „orientările”), elaborate în cooperare
cu Conferința Internațională privind Regiunea Marilor Lacuri și aprobate de Comitetul de
investiții și de Comitetul de asistență pentru dezvoltare;
Având în vedere Suplimentul privind staniul, tantalul și tungstenul și Suplimentul
privind aurul, care fac parte integrantă din orientări, și subliniind că suplimente pentru alte
minereuri pot fi adăugate orientărilor pe viitor;
Subliniind că prezentele orientări stabilesc măsurile pe care întreprinderile ar trebui
să le ia pentru a identifica și a aborda riscurile reale sau potențiale în scopul de a preveni
sau de a atenua impacturile negative asociate activităților sau relațiilor lor, recunoscând, în
același timp, că este necesară o anumită flexibilitate în aplicarea acestora în funcție de
anumite circumstanțe particulare și de anumiți factori precum dimensiunea întreprinderii,
localizarea activităților, situația unei anumite țări, sectorul și natura produselor sau
serviciilor în cauză.
Recunoscând că practicile abuzive grave asociate extracției, transportului sau

Organizației Națiunilor Unite, pentru a determina dacă alte zone de operare pot fi
considerate ca zone de conflict sau zone cu risc ridicat.”
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comercializării minereurilor enumerate în anexa II, în special atunci când acestea vizează
femeile și copiii, nu sunt tolerabile;
La propunerea Comitetului de investiții în sesiune extinsă (incluzând non-membrii
aderenți la Declarația privind investițiile internaționale și întreprinderile multinaționale) și a
Comitetului de asistență pentru dezvoltare;
RECOMANDĂ ca membrii și non-membrii aderenți la Declarația privind investițiile
internaționale și întreprinderile multinaționale să promoveze activ respectarea orientărilor
de către întreprinderile care operează în sau pornind din teritoriile lor și care se
aprovizionează cu minereuri din zone afectate de conflicte sau cu risc ridicat, pentru a se
asigura că acestea respectă drepturile omului, evită să contribuie la conflicte și își aduc cu
succes contribuția la o dezvoltare durabilă, echitabilă și efectivă;
RECOMANDĂ, în special, ca membrii și non-membrii aderenți la Declarația privind
investițiile internaționale și întreprinderile multinaționale să ia măsuri pentru a susține în
mod activ integrarea în sistemele de gestionare a întreprinderilor a Cadrului în 5 etape
pentru punerea în aplicare a diligenței necesare bazate pe riscuri în ceea ce privește
existența unui lanț de aprovizionare cu minereuri, ținând seama în mod corespunzător de
Politica privind modelul de lanț de aprovizionare prezentată în anexele I și II la prezenta
recomandare, din care acestea fac parte integrantă;
RECOMANDĂ ca membrii și non-membrii aderenți la Declarația privind investițiile
internaționale și întreprinderile multinaționale, cu sprijinul OCDE, în special prin intermediul
activităților sale cu Organizația Națiunilor Unite și organizațiile internaționale de dezvoltare,
să asigure difuzarea pe scară cât mai largă a orientărilor și utilizarea activă a acestora de
către alte părți implicate, în special de către asociațiile profesionale, instituțiile financiare și
organizațiile societății civile;
INVITĂ alți non-membri să țină cont în mod corespunzător de prezenta
Recomandare și să adere la aceasta;
DĂ DISPOZIȚIE Comitetului de investiții și Comitetului de asistență pentru dezvoltare
să monitorizeze modul în care Recomandarea este pusă în aplicare și să raporteze
Consiliului, cel târziu la trei ani după adoptarea acesteia și, ulterior, ori de câte ori este
nevoie.
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Introducere

Î

n zonele afectate de conflicte și cu risc ridicat, întreprinderile angajate în extracția de minereuri și

în comerțul cu minereuri sunt susceptibile de a genera venituri, creștere economică și prosperitate,
de a furniza mijloace de existență și de a favoriza dezvoltarea locală. În același timp, în astfel de
situații întreprinderile pot fi expuse la riscul de a contribui sau de a fi asociate cu unele impacturi
negative semnificative, inclusiv cu încălcări grave ale drepturilor omului și cu conflicte.
Prezentele orientări furnizează un cadru și recomandări detaliate referitoare la diligența
necesară pentru o gestionare responsabilă a lanțului de aprovizionare global al staniului, tantalului
și tungstenului, al minereurilor și derivatelor minerale ale acestora și al aurului (denumite în
1

continuare „minereuri”) . Obiectivul orientărilor este de a ajuta întreprinderile să respecte drepturile
omului și să evite a contribui la conflicte prin practicile lor de aprovizionare, inclusiv prin alegerea
furnizorilor. Astfel, orientările vor ajuta întreprinderile să contribuie la dezvoltarea durabilă și să se
aprovizioneze în mod responsabil din zonele afecte de conflicte și cu risc ridicat, creând, în același
timp, condiții propice pentru un angajament constructiv cu furnizorii. Orientările au scopul de a servi
drept cadru de referință comun pentru toți furnizorii și pentru celelalte părți implicate în lanțul de
aprovizionare cu minereuri și pentru orice inițiative susceptibile de a fi puse în aplicare în industrie,
pentru a preciza așteptările în ceea ce privește gestionarea responsabilă a lanțului de
aprovizionare cu minereuri în zone afectate de conflicte și cu risc ridicat.
Aceste orientări sunt rezultatul unei colaborări între guverne, organizații internaționale,
industrie și societatea civilă, pentru a promova responsabilitatea și transparența în lanțul de
aprovizionare cu minereuri provenite din zonele afectate de conflicte și cu risc ridicat.

2

Zone afectate de conflicte și cu risc ridicat
Zonele afectate de conflicte și cu risc ridicat se caracterizează prin existența unui
conflict armat, a unei violențe generalizate sau a altor riscuri care afectează
populația. Există mai multe tipuri de conflicte armate, cum ar fi conflicte cu sau fără
caracter internațional, care implică două sau mai multe state, sau războaie de
eliberare, insurgențe, războaie civile etc. Zonele cu risc ridicat pot include zone cu

2 Metalele considerate în mod rezonabil ca fiind reciclate sunt excluse din domeniul de aplicare a
prezentelor orientări. Metalele reciclate sunt metale recuperate din produsele de consum finale
sau deșeuri după consum ori deșeuri de metale provenite din procesul de fabricare a
produselor. Metalele reciclate includ materialele metalice în exces, depășite sau cu defecte și
deșeurile provenite din aceste materiale care conțin metale rafinate sau prelucrate și care se
pretează la reciclare în producția de staniu, tantal, tungsten și/sau aur. Minereurile prelucrate
parțial, neprelucrate sau care sunt subproduse din alte minereuri nu intră în categoria metalelor
reciclate.
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instabilitate politică sau represiune, vulnerabilitate instituțională, securitate deficitară,
prăbușirea infrastructurii civile și acte de violență generalizate. Aceste zone sunt
caracterizate deseori de încălcări sistematice ale drepturilor omului și de încălcări
ale dreptului național și internațional.

Ce înseamnă diligența necesară în cadrul lanțului de
aprovizionare cu minereuri și de ce este aceasta
necesară?
Diligența necesară este procesul permanent, proactiv și reactiv care permite
3

întreprinderilor să se asigure că respectă drepturile omului și că nu contribuie la conflicte .
De asemenea, diligența necesară poate ajuta întreprinderile să respecte dreptul
internațional și să se conformeze legislațiilor naționale, inclusiv cele care se referă la
comerțul ilicit cu minereuri și la sancțiunile Organizației Națiunilor Unite. Noțiunea de
diligență necesară bazată pe riscuri trimite la etapele pe care întreprinderile trebuie să le
urmeze pentru a identifica și a gestiona riscurile reale sau potențiale în scopul de a preveni
sau a atenua impacturile negative legate de activitățile și de deciziile lor în ceea ce privește
aprovizionarea.
În sensul prezentelor orientări , „riscurile” sunt definite în legătură cu impacturile
negative pe care le poate avea funcționarea unei întreprinderi, care rezultă fie din activitățile
acesteia, fie din relațiile sale cu terți, inclusiv cu furnizorii și cu ceilalți actori din lanțul de
aprovizionare. Impacturile negative pot include prejudiciile aduse populației (și anume,
impacturi externe), sau prejudiciile aduse reputației sau responsabilității juridice a
întreprinderii (și anume, impacturile interne), sau ambele. Impacturile interne și externe
sunt, în general, interdependente, prejudiciile externe adăugându-se atingerilor aduse
reputației sau riscurilor privind responsabilitatea juridică a întreprinderii.
O întreprindere evaluează riscurile prin identificarea circumstanțelor factuale legate de
activitățile și relațiile sale și prin evaluarea acestor fapte din perspectiva standardelor
relevante ale dreptului național și internațional, a recomandărilor privind comportamentul
responsabil

al

întreprinderilor

formulate

de

către

organizațiile

internaționale,

a

instrumentelor propuse de către guverne și a inițiativelor spontane din sectorul privat,
precum și a politicilor și sistemelor interne ale întreprinderilor. Această abordare contribuie,
de asemenea, la adaptarea procesului de diligență necesară la dimensiunea activităților
întreprinderii sau la relațiile acesteia în cadrul lanțului de aprovizionare.
Întreprinderile se pot confrunta cu riscuri în cadrul lanțului lor de aprovizionare cu

3 OCDE (2011), Orientările OCDE pentru întreprinderi multinaționale, OCDE, Paris; OCDE
(2006), Instrumentul OCDE de sensibilizare la riscuri pentru întreprinderi multinaționale
care operează în zonele cu guvernanță fragilă, OCDE, Paris; și, orientări privind
întreprinderile și drepturile omului: Punerea în aplicare a cadrului „Protecție, respect și
măsuri reparatorii” al ONU (Raport al Reprezentantului special al ONU responsabil cu
aspectele legate de drepturile omului și de societățile transnaționale și alte întreprinderi,
John Ruggie, A/HRC/17/31, 21 martie 2011).
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minereuri ca urmare a condițiilor de extracție, de comercializare sau de manipulare a
minereurilor care, prin natura lor, prezintă riscuri mai ridicate de impacturi nefavorabile, cum
ar fi finanțarea conflictelor sau alimentarea, facilitarea ori exacerbarea condițiilor
conflictelor. În pofida caracterului fragmentat al procesului de producție în cadrul lanțului de
aprovizionare și independent de poziția sau de influența lor asupra furnizorilor,
întreprinderile nu sunt la adăpost de riscul de a contribui sau de a fi asociate cu unele
impacturi negative care se produc la mai multe niveluri în lanțul de aprovizionare cu
minereuri. În astfel de cazuri, întreprinderile ar trebui să depună eforturi rezonabile pentru a
pune în aplicare diligența necesară în scopul de a identifica și de a preveni sau a atenua
impacturile negative legate de condițiile de extracție a minereurilor și de relațiile cu furnizorii
care operează în zonele afectate de conflicte sau cu risc ridicat.

Lanțul de aprovizionare cu minereuri
Procesul care constă în furnizarea de minereuri brute pe piața de consum implică
mai mulți actori și, în general, include extracția, transportul, manipularea, comerțul,
prelucrarea, topirea, rafinarea și alierea, fabricarea și vânzarea produsului final.
Expresia „lanț de aprovizionare” desemnează totalitatea activităților, organizațiilor,
actorilor, tehnologiilor, informațiilor, resurselor și serviciilor care intervin în transferul
minereului de la situl de extracție în aval până la încorporarea acestuia în produsul
final destinat consumatorilor finali.

În practică, diligența necesară se structurează în jurul etapelor pe care întreprinderile
ar trebui să le urmeze pentru:
•

a identifica circumstanțele factuale implicate în extracția, transportul, manipularea,
comerțul, prelucrarea, topirea, rafinarea și alierea, fabricarea sau vânzarea unor
produse care conțin minereuri provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat;

•

a identifica și a evalua riscurile reale sau potențiale prin evaluarea circumstanțelor
factuale în ceea ce privește standardele referitoare la lanțul de aprovizionare al
întreprinderii (a se vedea Politica privind modelul de lanț de aprovizionare, anexa II);

•

a preveni sau a atenua riscurile identificate prin adoptarea și punerea în aplicare a unui
plan de gestionare a riscurilor identificate. Acestea pot conduce la o decizie de a
continua relația pe parcursul eforturilor de atenuare a riscurilor, de a suspenda temporar
relația aplicând, în același timp, măsuri de atenuare a riscurilor, sau de a încheia orice
angajament cu un furnizor în caz de eșec al încercărilor de atenuare a riscurilor sau în
cazurile în care atenuarea riscurilor nu pare nici fezabilă, nici acceptabilă.

Cine trebuie să pună în aplicare diligența necesară?
Prezentele orientări se aplică tuturor întreprinderilor din cadrul lanțului de
aprovizionare cu minereuri care sunt susceptibile de a furniza sau de a utiliza staniul,
tantalul, tungstenul și minereurile sau derivatele minerale ale acestora și aurul provenite din
zone afectate de conflicte sau cu risc ridicat. Dacă punerea în aplicare a diligenței necesare
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trebuie să se adapteze activităților și relațiilor specifice întreprinderii, de exemplu poziției
acesteia în lanțul de aprovizionare, toate întreprinderile ar trebui totuși să se achite de
datoria lor de diligență necesară pentru a se asigura că nu contribuie la încălcarea
drepturilor omului sau la conflicte.
Prezentele orientări recunosc că punerea în aplicare a diligenței necesare în zonele
de conflict și în zonele cu risc ridicat prezintă dificultăți de ordin practic. Într-adevăr, este
nevoie de flexibilitate pentru aplicarea diligenței necesare. Natura și amploarea diligenței
necesare adecvate vor depinde de condițiile proprii fiecărei situații și vor fi influențate de
factori precum dimensiunea întreprinderii, localizarea activităților acesteia, situația dintr-o
anumită țară, sectorul și natura produselor sau serviciilor în cauză. Aceste dificultăți pot fi
depășite în diverse moduri, în special cele de mai jos, fără ca lista să fie exhaustivă:
• Cooperare la nivelul sectorului pentru a consolida capacitatea de a pune în aplicare
diligența necesară.
• Împărțirea costurilor la nivelul sectorului pentru sarcini specifice referitoare la diligența
necesară.
• Participare la inițiative privind gestionarea responsabilă a lanțului de aprovizionare.

4

• Coordonare între întreprinderile din sector care fac apel la aceiași furnizori.
• Cooperare între întreprinderile din amonte și din aval.
• Crearea de parteneriate cu organizațiile internaționale și cu organismele societății civile.
• Integrarea politicii privind modelul de lanț de aprovizionare (anexa II) și a recomandărilor
specifice privind punerea în aplicare a diligenței necesare descrise în prezentele orientări
în politicile și sistemele de gestionare existente, în practicile privind diligența necesară
ale întreprinderii, precum practicile în materie de achiziții, de integritate, precum și
măsurile de diligență necesară pentru cunoașterea clientelei și sustenabilitate, pentru
responsabilitatea socială a întreprinderii sau pentru diverse raportări anuale, .
În plus față de principiile și procesele inițiate pentru întreprinderi, prezentele orientări
recomandă procese de diligență necesară și proceduri care trebuie respectate în noile
inițiative ale industriei în ceea ce privește lanțul de aprovizionare, pentru a institui practici
de aprovizionare responsabile care țin cont de riscul de conflicte și pot completa
dezvoltarea și punerea în aplicare a unor sisteme de certificare, precum sistemul și
5

instrumentele de certificare ale Conferinței Internaționale privind Regiunea Marilor Lacuri .

Structura orientărilor
Prezentele orientări conțin 1) un cadru general pentru punerea în aplicare a diligenței
necesare în cazul lanțurilor de aprovizionare responsabile cu minereuri provenite din zone
afectate de conflicte și cu risc ridicat (a se vedea anexa I); 2) un model de politică

4 De exemplu: ITRI Supply Chain Initiative (iTSCi); Conflict-Free Smelter Program
dezvoltat de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) și de Global eSustainability Initiative (GeSI); Conflict-Free Gold Standard, World Gold Council (2012);
și Chain-of-Custody Certification, Responsible Jewellery Council (2012); Global
Reporting Initiative Supply Chain Working Group (2010).
5 A se vedea ICGLR Inițiativa regională de luptă împotriva exploatării ilegale a resurselor
naturale, www.icglr.org.
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referitoare la lanțul de aprovizionare cu minereuri care prevede un set comun de principii (a
se vedea anexa II); 3) măsuri sugerate pentru a atenua riscurile și indicatori în ceea ce
privește îmbunătățirile pe care întreprinderile din aval le-ar putea avea în vedere cu sprijinul
eventual al întreprinderilor din amonte (a se vedea anexa III); și 4) două suplimente privind
staniul - tantalul - tungstenul și, respectiv, aurul pentru a ține cont de provocările asociate
cu structura lanțului de aprovizionare cu aceste minereuri. Suplimentele conțin recomandări
specifice în ceea ce privește diligența necesară, formulate ținând cont de diferitele poziții și
roluri ale întreprinderilor în lanțul de aprovizionare. Întreprinderile care utilizează aceste
minereuri sau derivatele minerale rafinate ale acestora ar trebui să consulte, mai întâi,
semnalele de alertă din fiecare supliment pentru a stabili dacă este necesar să se aplice
procedurile privind diligența necesară descrise în acestea.

Natura orientărilor
Prezentele orientări se bazează pe principiile și standardele enunțate în Orientările
OCDE pentru întreprinderi multinaționale și în Instrumentul OCDE de sensibilizare la riscuri
pentru întreprinderi multinaționale care operează în zonele cu guvernanță fragilă și sunt în
concordanță cu acestea. Acestea conțin recomandări adresate în comun de către guverne
întreprinderilor care operează sau se aprovizionează cu minereuri din zone afectate de
conflicte și cu risc ridicat și formulează orientări referitoare la principiile și procesele legate
de diligența necesară pentru o gestionare responsabilă a lanțului de aprovizionare cu
minereuri care provin din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat, în conformitate cu
legile aplicabile și cu standardele internaționale relevante. Respectarea prezentelor
orientări este voluntară, iar dispozițiile pe care le cuprind acestea nu sunt obligatorii din
punct de vedere juridic.
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ANEXA I

Cadru în cinci etape pentru punerea în aplicare a
diligenței necesare bazate pe riscuri
în cazul lanțului de aprovizionare cu minereuri
Cerințele și procedurile specifice referitoare la diligența necesară vor fi diferite în
funcție de tipul de minereu și de poziția întreprinderii în lanțul de aprovizionare (astfel cum
se specifică în suplimentele privind diferitele minereuri), dar se așteaptă ca întreprinderile
să își analizeze opțiunile în ceea ce privește furnizorii și aprovizionarea și să integreze în
sistemele lor de gestionare următorul cadru în cinci etape pentru punerea în aplicare a
diligenței necesare bazate pe riscuri pentru o gestionare responsabilă a lanțului de
aprovizionare cu minereuri care provin din zonele afectate de conflicte și cu risc ridicat:
1. Instituirea unor sisteme solide de gestionare a întreprinderii. Întreprinderile ar trebui:
A) Să adopte și să comunice în mod clar furnizorilor și publicului politica lor referitoare
la lanțul de aprovizionare cu minereuri provenite din zonele afectate de conflicte și
cu risc ridicat. Această politică ar trebui să includă standardele privind punerea în
aplicare a diligenței necesare enunțate în politica privind modelul de lanț de
aprovizionare din anexa II.
B) Să organizeze sistemele de gestionare interne în vederea sprijinirii punerii în
aplicare a diligenței necesare în cadrul lanțului de aprovizionare.
C) Să instituie un sistem de control și de transparență a lanțului de aprovizionare cu
minereuri. Aceasta include instituirea unui lanț de custodie sau a unui sistem de
trasabilitate sau identificarea actorilor din amonte în lanțul de aprovizionare. Acest
lucru poate fi pus în aplicare prin participarea la programe desfășurate la inițiativa
industriei.
D) Să consolideze angajamentul întreprinderii cu furnizorii. În contractele și/sau
acordurile încheiate cu furnizorii ar trebui să fie inclusă o politică referitoare la lanțul
de aprovizionare. În măsura posibilului, întreprinderile ar trebui să îi sprijine pe
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furnizori să își consolideze capacitățile în vederea ameliorării performanțelor în ceea
ce privește punerea în aplicare a diligenței necesare.
E) Să instituie, la nivelul întreprinderii sau al sectorului, un mecanism de reclamații ca
sistem de avertizare timpurie în vederea conștientizării riscurilor.
2. Identificarea și evaluarea riscurilor legate de lanțul de aprovizionare. Întreprinderile
ar trebui:
A) Să identifice riscurile legate de lanțul lor de aprovizionare, în conformitate cu
recomandările din suplimente.
B) Să evalueze riscurile impacturilor negative având în vedere standardele prevăzute în
politica lor referitoare la lanțul de aprovizionare, în conformitate cu anexa II și cu
recomandările din prezentele orientări privind diligența necesară.
3. Elaborarea și punerea în aplicare a unei strategii pentru a răspunde riscurilor
identificate. Întreprinderile
ar trebui:
A) Să comunice concluziile evaluării riscurilor legate de lanțul de aprovizionare
personalului superior de conducere al întreprinderii.
B) Să elaboreze și să pună în aplicare un plan de gestionare a riscurilor. Să elaboreze
o strategie pentru gestionarea riscurilor prin i) continuarea schimburilor comerciale
pe toată durata eforturilor de atenuare măsurabilă a riscurilor; ii) suspendarea
temporară a schimburilor comerciale simultan cu punerea în aplicare a unei strategii
de atenuare măsurabilă a riscurilor; sau iii) încetarea oricărui angajament cu un
furnizor după eșecul încercărilor de atenuare a riscurilor sau în cazurile în care
atenuarea riscurilor nu pare fezabilă sau acceptabilă. Pentru a determina cea mai
adecvată strategie de atenuare a riscurilor, întreprinderile ar trebui să revadă anexa
II (Politica privind modelul de lanț global responsabil de aprovizionare cu minereuri
provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat) și să-și ia în considerare
capacitatea de a exercita și, dacă este necesar, de a crește influența lor asupra
furnizorilor care pot să prevină în cel mai eficace mod riscurile identificate. Dacă
întreprinderile depun eforturi de atenuare a riscurilor continuând schimburile
comerciale sau suspendându-le temporar, acestea ar trebui să se consulte cu
furnizorii și cu celelalte părți implicate, în special cu autoritățile guvernamentale
locale și centrale, cu organizațiile internaționale sau cu organismele societății civile și
cu părțile terțe implicate și să convină asupra strategiei de atenuare măsurabilă a
riscurilor din planul lor de gestionare a riscurilor. Întreprinderile se pot baza pe
măsurile sau indicatorii care figurează în anexa III la Orientările privind diligența
necesară pentru a concepe strategii de atenuare a riscurilor legate de zonele de
conflict sau de zonele cu risc ridicat și pentru a măsura îmbunătățirea progresivă.
C) Să pună în aplicare planul de gestionare a riscurilor, să monitorizeze rezultatele
măsurilor de atenuare a riscurilor și să raporteze în acest sens personalului superior
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de conducere desemnat. Acest demers poate fi realizat în colaborare și/sau prin
consultări cu autoritățile guvernamentale locale și centrale, cu întreprinderile din
amonte, cu organizațiile internaționale sau cu organismele societății civile și cu
celelalte părți implicate acolo unde planul de gestionare a riscurilor este pus în
aplicare și monitorizat în zonele afectate de conflicte și cu risc ridicat.
D) Să realizeze evaluări suplimentare ale faptelor și riscurilor pentru riscurile care
trebuie atenuate sau în cazul unei modificări a circumstanțelor.
4. Realizarea de către un terț a unui audit independent privind punerea în aplicare a
diligenței necesare în anumite puncte determinate ale lanțului de aprovizionare.
Întreprinderile situate în anumite puncte determinate (indicate în suplimente) ale lanțului
de aprovizionare ar trebui să solicite realizarea de audituri ale practicilor lor privind
diligența necesară de către terți independenți. Aceste audituri pot fi realizate prin
intermediul unui mecanism independent instituționalizat.
5. Raportarea cu privire la punerea în aplicare a diligenței necesare în cadrul lanțului
de aprovizionare. Întreprinderile ar trebui să raporteze cu privire la politicile și practicile
lor privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare extinzând, dacă este
cazul, domeniul practicilor lor sustenabile, al responsabilităților lor sociale sau al
rapoartelor lor anuale pentru a integra informații suplimentare privind diligența necesară
în cadrul lanțului de aprovizionare cu minereuri.
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ANEXA II

Politica privind modelul de lanț global
responsabil de aprovizionare cu minereuri
provenite din zone afectate de conflicte și cu
risc ridicat1
Recunoscând că anumite riscuri ale unor impacturi negative semnificative pot fi
asociate cu extracția, comerțul, manipularea și exportul minereurilor provenite din zone
afectate de conflicte și cu risc ridicat și recunoscând că avem responsabilitatea de a
respecta drepturile omului și de a nu contribui la conflicte, ne angajăm să adoptăm, să
difuzăm la scară largă și să includem în contractele și/sau acordurile încheiate cu furnizorii
politica următoare privind aprovizionarea responsabilă cu minereuri provenite din zone
afectate de conflicte și cu risc ridicat, care constituie o referință comună pentru practicile de
aprovizionare adaptate la situațiile de conflict și pentru sensibilizarea furnizorilor la riscuri,
de la punctul de extracție până la utilizatorul final. Ne angajăm să ne abținem de la orice act
susceptibil de a contribui la finanțarea unui conflict și să ne conformăm rezoluțiilor aplicabile
ale Organizației Națiunilor Unite sau, dacă este cazul, legilor naționale care pun în aplicare
aceste rezoluții.

Privind practicile abuzive grave asociate cu extracția, transportul sau
comerțul cu minereuri:
1. În timpul aprovizionării din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat sau dacă operăm
în aceste zone, nu vom tolera și nici nu vom profita, contribui, asista sau facilita în vreun
fel comiterea de către părți terțe a următoarelor acte:
i)

orice formă de tortură sau de tratament brutal, inuman și degradant;

ii)

orice formă de muncă forțată sau obligatorie, însemnând orice muncă sau serviciu
solicitat de la o persoană sub amenințarea cu o anumită pedeapsă și pentru care
persoana respectivă nu s-a oferit voluntar;

6

6 Această Politică privind modelul de lanț global responsabil de aprovizionare cu minereuri
provenite din în zone afectate de conflicte și cu risc ridicat se dorește a fi un cadru de
referință comun pentru toți actorii din lanțul de aprovizionare cu minereuri. Întreprinderile
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iii)

cele mai grave forme ale muncii copiilor;

7

iu) alte încălcări ale drepturilor omului, precum și practicile abuzive grave, cum ar fi
violențele sexuale generalizate;
u) crimele de război sau alte încălcări grave ale dreptului internațional umanitar, crimele
împotriva umanității sau genocidul.

Privind gestionarea riscurilor legate de practicile abuzive grave:
2. Vom suspenda imediat sau vom încheia orice angajament cu furnizorii din amonte în
cazul în care identificăm un risc rezonabil pe care aceștia îl generează sau dacă aceștia
au legături cu părți terțe care comit practici abuzive grave, astfel cum sunt definite la
punctul 1.

Privind sprijinul direct sau indirect acordat grupurilor armate care nu
aparțin statului8:
3. Nu vom tolera niciun sprijin direct sau indirect acordat unor grupuri armate care nu
aparțin statului prin intermediul extracției, transportului, comerțului, manipulării sau
exportului de minereuri. „Sprijinul direct sau indirect” acordat unor grupuri armate care nu
aparțin statului prin intermediul extracției, transportului, comerțului, manipulării sau
exportului de minereuri include (dar nu se limitează la acestea) aprovizionarea cu
minereuri, efectuarea unor plăți sau furnizarea unei asistențe logistice sau materiale unor
9

grupuri armate care nu aparțin statului sau unor asociați ai acestora care :
i)

controlează în mod ilegal siturile miniere sau rutele de transport, punctele de
10

comercializare a minereurilor și actorii din amonte în lanțul de aprovizionare ;
și/sau
ii)

taxează ilegal sau extorchează

11

bani sau minereuri în punctele de acces ale

sunt încurajate să integreze această politică în propriile lor politici privind
responsabilitatea socială și dezvoltarea durabilă sau în alte dispoziții echivalente.
7 A se vedea Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor
(1999).
8 Pentru a identifica grupurile armate care nu aparțin statului, întreprinderile sunt invitate
să se raporteze la rezoluțiile aplicabile ale Consiliului de securitate al Organizației
Națiunilor Unite.
9 Termenul „asociați” include negociatori, colectori, intermediari și alți participanți în lanțul
de aprovizionare care lucrează în mod direct cu grupurile armate pentru a facilita
extracția, comerțul sau manipularea minereurilor.
10 Prin „control” al minelor, rutelor de transport, punctelor de comercializare a minereurilor
și actorilor din amonte în lanțul de aprovizionare se înțelege i) supervizarea extracției,
inclusiv în ceea ce privește accesul la siturile miniere și/sau coordonarea vânzărilor în
aval către intermediari, exportatori și negociatori internaționali; ii) recurgerea la orice
formă de muncă forțată sau obligatorie pentru extracția, transportul, comerțul sau
vânzarea de minereuri; sau iii) exercitarea unor funcții de administrator sau de agent sau
deținerea unor interese generatoare de beneficii în întreprinderi din amonte sau în mine.
11 Prin „extorcare” de la mine, rute de transport, puncte de comercializare a minereurilor
sau întreprinderi din amonte se înțelege fapta de a solicita, sub amenințarea cu violența
sau orice alte pedepse, sume de bani sau minereuri în schimbul accesului pentru a
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siturilor miniere sau de-a lungul rutelor de transport sau în punctele de
comercializare a minereurilor; și/sau
iii)

taxează ilegal sau extorchează intermediari, întreprinderi exportatoare sau
negociatori internaționali.

Privind gestionarea riscurilor legate de sprijinirea în mod
direct sau indirect a grupurilor armate care nu aparțin statului:
4. Vom suspenda imediat sau vom încheia orice angajament cu furnizori din amonte în
cazul în care identificăm un risc rezonabil pe care aceștia îl generează sau dacă aceștia
au legătură cu părți terțe care sprijină în mod direct sau indirect grupuri armate care nu
aparțin statului, astfel cum sunt definite la punctul 3.

Privind forțele de securitate publice sau private:
5. Suntem de acord să eliminăm, în conformitate cu punctul 10, sprijinul direct sau indirect
adus unor forțe de securitate publice sau private care controlează ilegal siturile miniere,
rutele de transport și actorii din amonte în lanțul de aprovizionare; care taxează ilegal
sau extorchează bani sau minereuri în punctele de acces în siturile miniere, de-a lungul
rutelor de transport sau în punctele de comercializare a minereurilor; sau care taxează
12

sau extorchează intermediari, întreprinderi exportatoare sau negociatori internaționali .
6. Recunoaștem că rolul forțelor de securitate publice sau private în cadrul siturilor miniere
și/sau în zonele înconjurătoare și/sau de-a lungul rutelor de transport trebuie să aibă
drept scop doar menținerea ordinii publice, protejarea drepturilor omului, asigurarea
securității lucrătorilor, a echipamentelor și a instalațiilor din mine și protejarea siturilor
miniere sau a rutelor de transport de orice interferență cu extracția și comerțul legitime.
7. Atunci când noi sau orice întreprindere care face parte din lanțul nostru de aprovizionare
încheie un contract cu forțe de securitate publice sau private, ne angajăm să ne
asigurăm că aceste forțe vor fi implicate în conformitate cu Principiile voluntare privind
securitatea și drepturile omului. În special, vom susține sau vom lua măsurile adecvate
pentru a adopta politici de selecție în scopul de a ne asigura că nu vor fi angajate
persoanele sau unitățile din forțele de securitate care sunt cunoscute drept responsabile
de încălcări grave ale drepturilor omului.
8. Vom susține eforturile sau vom lua măsuri adecvate pentru a colabora cu autoritățile
centrale sau locale, organizațiile internaționale și organismele societății civile în scopul
de a contribui la soluții practice pentru a îmbunătăți transparența, proporționalitatea și
caracterul responsabil al plăților efectuate către forțele de securitate publice pentru ca
acestea să asigure securitatea.

exploata situl minier, al accesului la rutele comerciale sau în schimbul transportului,
achiziției sau vânzării de minereuri.
12 „Sprijin direct sau indirect” nu se referă la formele de sprijin prescrise de lege, inclusiv
taxele, tarifele și/sau redevențele pe care întreprinderile le datorează guvernului unei țări
în care acestea își exercită activitățile (a se vedea punctul 13 de mai jos privind
divulgarea acestor plăți).
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9. Vom susține eforturile sau vom lua măsuri adecvate pentru a colabora cu autoritățile
locale, organizațiile internaționale și organismele societății civile în scopul de a evita sau
de a reduce expunerea unor grupuri vulnerabile, în special minerii artizanali atunci când
minereurile prezente în lanțul de aprovizionare sunt extrase în mod artizanal sau la scară
redusă, la impacturile negative asociate prezenței unor forțe de securitate, publice sau
private, în siturile miniere.

Privind gestionarea riscurilor legate de forțele de securitate publice sau
private:
10. În concordanță cu poziția specifică ocupată de întreprindere în lanțul de aprovizionare,
vom concepe, vom adopta și vom pune în aplicare în cel mai scurt timp un plan de
gestionare a riscurilor cu furnizorii din amonte și cu ceilalți actori în scopul de a preveni
sau de a atenua riscul de sprijin direct sau indirect acordat unor forțe de securitate
publice sau private, astfel cum se precizează la punctul 5, de îndată ce identificăm
faptul că un astfel de risc există. În astfel de cazuri, vom suspenda sau vom înceta
orice angajament cu furnizorii din amonte după eșecul tentativelor de atenuare a
13

riscurilor în termen de șase luni de la data adoptării planului de gestionare a riscurilor .
De îndată ce vom identifica un risc rezonabil de activități incompatibile cu dispozițiile de
la punctele 8 și 9, vom acționa în același sens.

Privind corupția și declarațiile false privind proveniența minereurilor:
11. Nu vom oferi, nici nu vom promite sau acorda mită și vom rezista solicitărilor de mită în
scopul de a ascunde sau de a masca originea minereurilor, de a face declarații false în
ceea ce privește taxele, tarifele și redevențele plătite guvernelor pentru extracția,
comerțul, manipularea, transportul și exportul de minereuri.

14

Privind spălarea banilor:
12. Vom susține eforturile sau vom lua măsuri pentru a contribui la eliminarea spălării
banilor în situațiile în care identificăm un risc rezonabil de spălare a banilor care rezultă
sau este legat de extracția, comerțul, manipularea, transportul sau exportul de
minereuri care provin din taxarea ilegală sau din extorcarea de minereuri în punctele de
13 Astfel cum s-a precizat la etapa 3(D) din anexa I, întreprinderile ar trebui să realizeze o
evaluare suplimentară a acelor riscuri care necesită atenuare după adoptarea planului
de gestionare a riscurilor. Dacă în termen de șase luni de la data adoptării planului de
gestionare a riscurilor nu se constată nicio ameliorare semnificativă pentru a preveni sau
a atenua riscul de sprijin direct sau indirect acordat unor forțe de securitate publice sau
private, astfel cum se precizează la punctul 5, întreprinderile ar trebui să suspende sau
să își încheie angajamentul cu furnizorul în cauză pe o perioadă de cel puțin trei luni.
Suspendarea angajamentului cu furnizorul poate fi însoțită de un plan de gestionare a
riscurilor revizuit, indicând obiectivele de performanță pentru îmbunătățirea progresivă
care trebuie îndeplinite înainte de restabilirea relației comerciale.
14 A se vedea Convenția OCDE privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în
tranzacțiile comerciale internaționale (1997); și Convenția împotriva corupției a
Organizației Națiunilor Unite (2004).
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acces în siturile miniere, de-a lungul rutelor de transport sau în punctele de
comercializare a minereurilor de către furnizorii din amonte.

Privind plata taxelor, tarifelor și redevențelor datorate
guvernelor:
13. Ne vom asigura că toate taxele, tarifele și redevențele legate de extracția, comerțul și
exportul de minereuri provenite din în zone afectate de conflicte și cu risc ridicat sunt
plătite guvernelor și, în conformitate cu poziția întreprinderilor în lanțul de aprovizionare,
ne angajăm să facem publice aceste plăți conform principiilor enunțate în Inițiativa
privind transparența în industriile extractive (ITIE).

Privind gestionarea riscurilor legate de corupție și de declarațiile false cu
privire la proveniența minereurilor, de spălarea banilor și de plata taxelor,
tarifelor și redevențelor către guverne:
14. În concordanță cu poziția specifică a întreprinderii în lanțul de aprovizionare, ne
angajăm să colaborăm cu furnizorii, cu autoritățile guvernamentale centrale sau locale,
cu organizațiile internaționale, cu societatea civilă și cu părțile terțe implicate, după caz,
pentru a ameliora și a monitoriza performanțele în vederea reducerii la minimum a
riscurilor unor impacturi negative prin dispoziții măsurabile adoptate în termene
rezonabile. Vom suspenda sau vom înceta orice angajament cu furnizorii din amonte
15

după eșecul unor încercări de atenuare a riscurilor .

15 Astfel cum s-a precizat la etapa 3(D) din anexa I, întreprinderile ar trebui să realizeze o
evaluare suplimentară a acelor riscuri care necesită atenuare după adoptarea planului
de gestionare a riscurilor. Dacă în termen de șase luni de la data adoptării planului de
gestionare a riscurilor nu se constată nicio ameliorare semnificativă pentru a preveni
sau a atenua riscurile legate de corupție, de declarații false cu privire la proveniența
minereurilor, de spălarea banilor și de plata unor taxe, tarife și redevențe către guverne,
întreprinderile ar trebui să suspende sau să își încheie angajamentul cu furnizorul în
cauză pe o perioadă de cel puțin trei luni. Suspendarea angajamentului cu furnizorul
poate fi însoțită de un plan de gestionare a riscurilor revizuit, indicând obiectivele de
performanță pentru îmbunătățirea progresivă care trebuie îndeplinite înainte de
restabilirea relației comerciale.
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ANEXA III

Măsuri sugerate pentru atenuarea riscurilor și
indicatori care permit măsurarea îmbunătățirilor
obținute

POLITICA PRIVIND LANȚUL DE APROVIZIONARE - SECURITATE
ȘI ASPECTE CONEXE
ATENUAREA RISCURILOR:
Punerea în aplicare a măsurilor sugerate de atenuare a riscurilor poate fi avută în
vedere de către întreprinderile din amonte, individual sau prin intermediul unor
asociații, al unor echipe de evaluare comune sau al altor mijloace adecvate pentru a
realiza următoarele activități:
• alertarea

autorităților

guvernamentale

centrale

competente

(de

exemplu,

ministerul minelor) cu privire la unele practici abuzive care se produc în lanțul de
aprovizionare;
• în zonele în care minereurile fac obiectul taxării ilegale sau al extorcării, luarea
unor măsuri imediate pentru a se asigura că intermediarii sau colectorii din
amonte divulgă în aval sau fac publice plățile efectuate către forțele de securitate
publice sau private pentru a asigura securitatea;
• colaborarea cu intermediarii și cu colectorii pentru a-i sprijini să își consolideze
capacitățile de a furniza informații cu privire la comportamentul forțelor de
securitate și la plățile efectuate în beneficiul acestora;
• în cazul unei aprovizionări din zone de exploatație minieră artizanală și la scară
redusă, favorizarea oficializării acordurilor în materie de securitate între
comunitățile miniere, administrația locală și forțele de securitate publice sau
private, în cooperare cu organismele societății civile și cu organizațiile
internaționale, astfel încât să se asigure că toate plățile sunt efectuate în mod
liber și sunt proporționale cu serviciul furnizat, să precizeze regulile de
angajament în conformitate cu Principiile voluntare privind securitatea și drepturile
omului, Codul de conduită al ONU pentru responsabilii cu aplicarea legilor și
Principiile de bază ale ONU pentru recurgerea la forță și utilizarea armelor de foc
de către responsabilii privind aplicarea legii;
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POLITICA PRIVIND LANȚUL DE APROVIZIONARE - SECURITATE ȘI
ASPECTE CONEXE (cont.)
• susținerea instituirii unor forumuri comunitare pentru diseminarea și comunicarea
de informații;
• sprijinirea creării unui fond de alocare special sau a unui alt fond similar prin
intermediul căruia forțele de securitate sunt plătite pentru serviciile oferite;
• stabilirea de parteneriate cu organizații internaționale sau cu organisme ale
societății civile, după caz, pentru a sprijini consolidarea capacităților forțelor de
securitate în conformitate cu Principiile voluntare privind securitatea și drepturile
omului, privind siturile miniere și Codul de conduită al ONU pentru responsabilii
cu aplicarea legilor sau cu Principiile de bază ale ONU pentru recurgerea la forță
și utilizarea armelor de foc de către responsabilii privind aplicarea legii.
Pentru precizări suplimentare, a se vedea Agenția Multilaterală de Garantare a
Investițiilor, Principiile voluntare privind securitatea și drepturile omului: Un
instrument de implementare pentru principalele situri (2008); Comitetul Internațional
al Crucii Roșii - Formare pentru personalul jandarmeriei și pentru cel din domeniul
securității și Codul Internațional de Conduită pentru Furnizorii de Servicii de
Securitate (2010).
INDICATORI RECOMANDAȚI PENTRU MĂSURAREA ÎMBUNĂTĂȚIRILOR: A se
vedea, de exemplu, Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Human
Rights, Mining and Metals Sector Supplement (Versiunea 3.0), indicator HR8:
„Procentul de personal din domeniul securității format în cadrul politicilor și
procedurilor organizației în ceea ce privește aspectele legate de drepturile omului
care sunt relevante pentru activitățile sale”. Pentru descrieri mai detaliate ale
indicatorilor, a se vedea comentariile referitoare la indicatori. Pentru orientări privind
raportarea referitoare la indicatori și colectarea de date relevante, inclusiv în ceea ce
privește riscurile la care sunt expuse comunitățile și femeile, a se vedea Global
Reporting Initiative, Sustainability Reporting Guidelines and GRI Mining and Metals
Sector Supplement (Versiunea 3.0).
În ceea ce privește minereurile provenite din mine sau transportate de-a lungul
unor rute de transport în care sunt prezente forțe de securitate, procentul de
minereuri sau de bani, defalcat pe loturi, supus unor taxe ilegale sau extorcări de la
actorii din amonte de către forțele de securitate publice sau private; natura și tipul
plăților către securitatea publică sau privată, inclusiv natura și tipul oricărui
aranjament cu privire la securitate și plată.

POLITICA PRIVIND LANȚUL DE APROVIZIONARE - SECURITATE ȘI
EXPUNERE A MINERILOR ARTIZANALI LA IMPACTURILE
NEGATIVE
ATENUAREA RISCURILOR:
În caz de aprovizionare din zonele de exploatare minieră artizanală, punerea în
aplicare a măsurilor de atenuare a riscurilor sugerate mai jos poate fi avută în
vedere de către întreprinderile din amonte, separat sau prin intermediul unor
asociații, al unor echipe de evaluare comune sau al altor mijloace adecvate pentru a
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realiza următoarele activități:
• reducerea la minimum a riscurilor de expunere a minerilor artizanali la practici
abuzive, prin susținerea eforturilor guvernelor din țările gazdă pentru a
profesionaliza și a oficializa progresiv sectorul artizanal, prin crearea de
cooperative, asociații sau alte structuri mutuale.
Pentru informații mai detaliate privind modul de a realiza această atenuare a
riscurilor, a se vedea Responsible Jewellery Council, Standards Guidance, „COP
2.14 Exploatare minieră artizanală și la scară redusă”, în special în ceea ce privește
„mijloacele de a sprijini comunitatea mai largă prin aprovizionarea la nivel local cu un
număr cât mai mare de bunuri și de servicii; eliminarea muncii copiilor, ca o condiție
pentru angajamentul față de comunitate; îmbunătățirea situației femeilor în
comunitățile miniere artizanale și la scară redusă prin programe de sensibilizare la
chestiunile privind egalitatea bărbat-femeie și independența femeilor.”
INDICATORI RECOMANDAȚI PENTRU MĂSURAREA ÎMBUNĂTĂȚIRILOR: A se
vedea, de exemplu, Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Society,
Mining and Metals Sector Supplement (Versiunea 3.0), indicator MM8: „Număr (și
procent) de [...] situri de exploatare în care se derulează activități de exploatare
minieră artizanală și la scară redusă, în cadrul sitului sau în apropiere; riscurile
asociate și măsurile luate pentru a gestiona și a atenua aceste riscuri”. Pentru
descrieri mai detaliate ale indicatorilor, a se vedea comentariile referitoare la
indicatori. Pentru orientări privind raportarea referitoare la indicatori și colectarea
datelor relevante, inclusiv în ceea ce privește riscurile la care sunt expuse
comunitățile și femeile, a se vedea Global Reporting Initiative, Sustainability
Reporting Guidelines and Mining and Metals Sector Supplement (Versiunea 3.0).
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POLITICA PRIVIND LANȚUL DE APROVIZIONARE - MITA ȘI
DECLARAȚIILE FALSE CU PRIVIRE LA PROVENIENȚA
MINEREURILOR
ATENUAREA RISCURILOR:
Întreprinderile din amonte pot coopera prin intermediul unor asociații, al unor
echipe de evaluare și al altor mijloace adecvate pentru a consolida capacitățile
furnizorilor, în special ale IMM-urilor, în ceea ce privește punerea în aplicare a
diligenței necesare pentru o gestionare responsabilă a lanțului de aprovizionare cu
minereuri provenite din în zone afectate de conflicte și cu risc ridicat.
INDICATORI RECOMANDAȚI PENTRU MĂSURAREA ÎMBUNĂTĂȚIRILOR:
Indicatorii de îmbunătățire ar trebui să se bazeze pe procesele cuprinse în orientări.
De exemplu, indicatorii pot include informațiile comunicate în aval; natura sistemului
de transparență pentru lanțul de custodie sau lanțul de aprovizionare instituit; natura
și forma evaluărilor și a gestionării riscurilor legate de lanțul de aprovizionare, în
special pentru a verifica informațiile produse de lanțul de custodie și de sistemele de
transparență; participarea întreprinderii la activități de formare care vizează
consolidarea capacităților și/sau la alte inițiative ale industriei pentru facilitarea
punerii în aplicare a diligenței necesare în cadrul lanțului de aprovizionare.

POLITICA PRIVIND LANȚUL DE
APROVIZIONARE - SPĂLAREA BANILOR ATENUAREA
RISCURILOR:
Punerea în aplicare a măsurilor sugerate de atenuare a riscurilor poate fi avută în
vedere de către întreprinderile din amonte, individual sau prin intermediul unor
asociații, al unor echipe de evaluare comune sau al altor mijloace adecvate pentru a
realiza următoarele activități:
• elaborarea de semnale de alertă la nivelul furnizorilor, al consumatorilor și al
operațiunilor pentru a identifica comportamentele și activitățile suspecte;
• identificarea și verificarea identității tuturor furnizorilor, partenerilor comerciali și
clienților;
• semnalarea comportamentelor care sugerează activități criminale organizațiilor
locale, naționale, regionale și internaționale responsabile cu aplicarea legii.
Pentru informații mai detaliate, a se vedea Grupul de Acțiune Financiară
Internațională, Orientări privind abordarea bazată pe riscuri pentru a lupta împotriva
spălării banilor și a finanțării terorismului.
INDICATORI RECOMANDAȚI PENTRU MĂSURAREA ÎMBUNĂTĂȚIRILOR:
Indicatorii de îmbunătățire ar trebui să se bazeze pe procesele cuprinse în orientări.
De exemplu, indicatorii ar putea include politica privind lanțul de aprovizionare;
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informațiile comunicate în aval, natura sistemului de transparență pentru lanțul de
custodie sau lanțul de aprovizionare instituit; natura și forma evaluărilor și a
gestionării riscurilor legate de lanțul de aprovizionare, în special pentru a verifica
informațiile produse de lanțul de custodie și de sistemele de transparență;
participarea întreprinderii la activități de formare care vizează consolidarea
capacităților și/sau la alte inițiative ale industriei pentru facilitarea punerii în aplicare
a diligenței necesare în cadrul lanțului de aprovizionare.

POLITICA PRIVIND LANȚUL DE APROVIZIONARE TRANSPARENȚĂ PRIVIND TAXELE, TARIFELE ȘI REDEVENȚELE
PLĂTITE GUVERNELOR
ATENUAREA RISCURILOR:
Punerea în aplicare a măsurilor de atenuare a riscurilor sugerate mai jos poate fi
avută în vedere de întreprinderile din amonte, individual sau prin intermediul unor
asociații, al unor echipe de evaluare comune sau al altor mijloace adecvate pentru a
realiza următoarele activități:
• sprijinirea punerii în aplicare a Inițiativei privind transparența în industriile
extractive;
• susținerea divulgării publice, pe o bază separată, a tuturor informațiilor privind
taxele, tarifele și redevențele care sunt plătite guvernelor pentru extracția,
comerțul și exportul minereurilor provenite din în zone afectate de conflicte și cu
risc ridicat;
• informarea organismelor guvernamentale locale și centrale cu privire la
eventualele lacune în ceea ce privește colectarea și monitorizarea veniturilor;
• sprijinirea formării pentru consolidarea capacităților acestor organisme astfel încât
acestea să își îndeplinească misiunea în mod eficace.
Pentru orientări privind modul în care întreprinderile pot sprijini Inițiativa privind
transparența

în

industriile

extractive,

a

se

vedea

http://eiti.org/document/

businessguide.
INDICATORI RECOMANDAȚI PENTRU MĂSURAREA ÎMBUNĂTĂȚIRILOR: A se
vedea, de exemplu, Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Economic,
Mining and Metals Sector Supplement (Versiunea 3.0), indicator EC1: „Valoare
economică directă produsă și distribuită, în special venituri, costuri de operare,
remunerația personalului, donații și alte investiții în comunitate, beneficii reținute, și
plăți efectuate furnizorilor de capital și guvernelor”. Pentru descrieri mai detaliate ale
indicatorilor, a se vedea comentariile referitoare la indicatori. Pentru orientări privind
raportarea referitoare la indicatori și colectarea de date relevante, a se vedea Global
Reporting Initiative, Sustainability Reporting Guidelines and Mining and Metals
Sector Supplement (Versiunea 3.0).
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Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui
lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din în
zone afectate de conflicte și cu risc ridicat © OCDE 2013

Supliment privind staniul, tantalul și
tungstenul
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SUPLIMENT PRIVIND STANIUL, TANTALUL ȘI TUNGSTENUL

Domeniu de aplicare și definiții
Prezentul supliment furnizează orientări specifice privind diligența necesară în cazul
unui lanț de aprovizionare cu staniu, tantal și tungsten (denumite în continuare „minereuri”)
provenite din zone afectate de conflicte sau cu risc ridicat, în funcție de diferitele poziții ale
întreprinderilor în lanțul de aprovizionare cu aceste minereuri. Acesta face o distincție între
rolurile întreprinderilor situate în amonte și cele ale întreprinderilor situate în aval în lanțul
de aprovizionare, precum și între recomandările corespunzătoare referitoare la diligența
necesară adresate acestor întreprinderi.
În sensul prezentului supliment, „amonte” desemnează lanțul de aprovizionare cu
minereuri cuprins între mină și topitorii/rafinării. „Întreprinderile din amonte” cuprind
16

întreprinderile miniere (producători artizanali și la scară redusă sau la scară largă) ,
comercianți locali sau exportatori din țara de proveniență a minereurilor, comercianți
internaționali de concentrate, întreprinderi de reprocesare a minereurilor și topitorii/rafinării.
Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de
aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din în zone afectate de conflicte și
cu risc ridicat și prezentul Supliment privind Staniul, Tantalul și Tungstenul (denumite în
continuare „orientările”), recomandă, printre altele, ca aceste întreprinderi să instituie un
sistem de control intern al minereurilor aflate în posesia lor (lanț de custodie sau
trasabilitate) și să constituie, pe teren, echipe de evaluare care ar putea fi înființate în
comun în cadrul unei cooperări între întreprinderile din amonte și care ar fi responsabile cu
producerea și difuzarea de informații verificabile, fiabile și actualizate cu privire la
circumstanțele calitative ale extracției, comerțului, manipulării și exportului minereurilor din
zonele afectate de conflicte și cu risc ridicat. Prezentele orientări invită întreprinderile din
amonte să transmită rezultatele evaluărilor riscurilor către cumpărătorii lor situați în aval și
să solicite verificarea de către părți terțe independente, inclusiv în cadrul unui mecanism
instituționalizat, a respectării diligenței necesare de către topitorii/rafinării.

16 „Întreprinderile din amonte” includ întreprinderile artizanale și la scară redusă, și nu
minerii independenți sau grupurile de lucru informale de mineri artizanali.
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Termenul „în aval” desemnează lanțul de aprovizionare cu minereuri cuprins între
topitorii/rafinării și vânzătorii cu amănuntul. „Întreprinderile din aval” desemnează
comercianții și bursele de metale, fabricanții de componente, fabricanții de produse,
fabricanții de echipamente originale („original equipement manufacturers” sau OEM) și
vânzătorii cu amănuntul. Orientările recomandă, printre altele, ca întreprinderile din aval să
facă tot posibilul pentru a identifica și a examina procesul de diligență pus în aplicare de
topitoriile/întreprinderile de rafinare prezente în lanțul lor de aprovizionare și evaluează
dacă acestea aderă la măsurile de diligență recomandate în prezentele orientări.
Întreprinderile din aval pot participa în cadrul unor inițiative demarate de industrie care
evaluează respectarea orientărilor de către topitorii/rafinării și se pot sprijini pe informațiile
generate de aceste inițiative pentru a se conforma recomandărilor din orientări.
Această distincție reflectă faptul că mecanismele de control intern care se bazează pe
trasabilitatea minereurilor de care dispune o întreprindere nu pot fi aplicate, în general,
după faza de topire deoarece metalele rafinate intră pe piața de consum sub forma unor
piese mici folosite pentru fabricarea diverselor componente prezente în produsele finite. Ca
urmare a acestor dificultăți practice, întreprinderile din aval trebuie să instituie mecanisme
de control intern față de furnizorii lor imediați și își pot coordona eforturile prin intermediul
unor inițiative ale industriei, pentru a-și mări influența asupra furnizorilor, a depăși
dificultățile practice și a respecta efectiv recomandările referitoare la diligența necesară
care figurează în prezentele orientări.

Semnale de alertă care declanșează aplicarea prezentului supliment
Prezentele orientări se aplică actorilor care operează în zone afectate de conflicte și
cu risc ridicat sau care sunt susceptibili de a furniza sau a utiliza staniu (casiterit), tantal
(tantalit) sau tungsten (wolframit) sau derivate rafinate ale acestora provenite dintr-o zonă
afectată de conflicte și cu risc ridicat. Întreprinderile trebuie să înceapă prin a-și examina
practicile în materie de aprovizionare cu minereuri sau cu metale pentru a determina dacă
orientările li se aplică acestora. Următoarele semnale de alertă trebuie să declanșeze
aplicarea standardelor referitoare la diligența necesară și a procedurilor care figurează în
prezentele orientări:

Semnale de alertă referitoare la locul de proveniență și de tranzit al
minereurilor:
Minereurile provin dintr-o zonă afectată de conflict sau cu risc ridicat sau au
17

tranzitat o astfel de zonă .
Minereurile sunt considerate ca provenind dintr-o țară ale cărei rezerve cunoscute,
resurse probabile sau niveluri de producție prevăzute pentru minereurile în cauză
sunt limitate (și anume, volumele declarate de minereuri care provin din această

17 A se vedea orientările pentru definiția zonelor afectate de conflicte și cu risc ridicat și
indicatorii care se referă la acestea.
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țară nu sunt în concordanță cu rezervele cunoscute sau cu nivelurile de producție
prevăzute ale acesteia).
Minereurile sunt considerate ca provenind dintr-o țară prin care se știe că
tranzitează minereuri provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat.
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Semnale de alertă în ceea ce privește furnizorii:
Furnizorii întreprinderii sau celelalte întreprinderi din amonte cunoscute dețin
acțiuni sau alte participații în întreprinderi care furnizează minereuri care provin din
zonele de origine și de tranzit semnalate ca vulnerabile sau care operează în
aceste zone.
Se știe că furnizorii întreprinderii sau alte întreprinderi din amonte cunoscute s-au
aprovizionat cu minereuri provenite dintr-o zonă de origine și de tranzit semnalată
ca vulnerabilă în cursul ultimelor 12 luni.
În cazul în care o întreprindere din lanțul de aprovizionare nu este în măsură să
determine dacă minereurile pe care le deține provin dintr-o „zonă de origine sau de tranzit
al minereurilor semnalată ca vulnerabilă”, aceasta trebuie să aplice prima etapă din
prezentechirille orientări.
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ETAPA 1: INSTITUIREA UNOR SISTEME SOLIDE
DE GESTIONARE A ÎNTREPRINDERII
OBIECTIV: Asigurarea faptului că sistemele de gestionare instituite în cadrul întreprinderilor
pentru a le permite să pună în aplicare diligența necesară acoperă riscurile legate de
minereurile provenite din zone afectate de conflicte sau cu risc ridicat.

A. Adoptarea unei politici referitoare la lanțul de aprovizionare cu
minereuri provenite din în zone afectate de conflicte și cu risc
ridicat și angajamentul de a respecta această politică Pentru toate
întreprinderile din lanțul de aprovizionare, această politică trebuie să includă:
1. Un angajament care să enunțe principii comune referitoare la extracția, transportul,
manipularea, comerțul, prelucrarea, topirea, rafinarea și alierea, și exportul de minereuri,
în raport cu care întreprinderea se va putea evalua ea însăși, precum și activitățile și
relațiile sale cu furnizorii. Acest angajament trebuie să respecte standardele definite în
Politica privind modelul de lanț de aprovizionare din anexa II.
2. Un proces de gestionare clar și coerent care să ofere garanția că riscurile sunt corect
gestionate. Întreprinderea trebuie să își asume angajamentul în ceea ce privește etapele
și recomandările privind diligența necesară expuse pentru diferitele niveluri identificate în
prezentele orientări.

B. Organizarea sistemelor de gestionare interne în vederea
sprijinirii punerii în aplicare a diligenței necesare în cadrul
lanțului de aprovizionare. Întreprinderile din cadrul lanțului de aprovizionare ar
trebui:
1. Să atribuie autoritatea și responsabilitatea de a controla procesul de diligență necesară
în cadrul lanțului de aprovizionare unor responsabili cu rang înalt, care au competențele,
cunoștințele și experiența necesare.
2. Să asigure disponibilitatea resurselor necesare pentru funcționarea și supravegherea
acestor procese.

18

3. Să instituie o structură de organizare și metode de comunicare concepute astfel încât să
transmită informațiile esențiale, inclusiv politica întreprinderii, salariaților și furnizorilor
implicați.
4. Să asigure responsabilizarea internă în ceea ce privește punerea în aplicare a
procesului de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare.

C. Să instituie un sistem de control și de transparență a
lanțului de aprovizionare cu minereuri.
C. 1. RECOMANDĂRI SPECIFICE - Pentru exportatorii locali de minereuri
19

1. Colectarea și furnizarea informațiilor următoare cumpărătorilor imediați din aval, care le
18 Articolul 4.1 litera (d), ISO 9001:2008.
19 Diligența necesară este un proces permanent, proactiv și reactiv, prin urmare,
informațiile necesare pot fi colectate și calitatea acestora poate fi îmbunătățită progresiv
prin diverse etape prezentate în orientări, cum ar fi comunicarea cu furnizorii [prin
clauze contractuale sau alte proceduri descrise la etapa 1(C) și la etapa 1(D)],
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vor transmite ulterior celorlalți participanți în lanțul de aprovizionare, și oricărui mecanism
instituționalizat instituit la nivel regional sau mondial, în scopul de a reuni și de a prelucra
informații referitoare la minereuri provenite din în zone afectate de conflicte și cu risc
ridicat:
a) toate taxele, tarifele și redevențele plătite către guverne în scopul extracției,
comerțului, transportului și exportului de minereuri;
b) orice altă sumă plătită unor reprezentanți guvernamentali în scopul extracției,
comerțului, transportului și exportului de minereuri;
c) orice taxă sau orice altă sumă plătită unor forțe de securitate publice sau private sau
altor grupuri armate în orice punct al lanțului de aprovizionare, începând de la
extracție;
d) proprietatea (inclusiv beneficiarii efectivi) și structura întreprinderii, inclusiv numele
responsabililor și directorilor acesteia; legăturile întreprinderii și ale administratorilor
acesteia cu mediile de afaceri, administrația, mediile politice și armata;
e) mina de proveniență a minereurilor;
f) cantitățile, datele și metodele de extracție (extracție artizanală, la scară redusă sau la
scară largă);
g) locațiile în care minereurile sunt consolidate, comercializate, prelucrate sau rafinate;
h) identitatea tuturor intermediarilor, colectorilor sau altor actori situați în amonte în
lanțul de aprovizionare;
i) rutele de transport.

C.
2. RECOMANDĂRI SPECIFICE - Pentru comercianții internaționali
de concentrate și pentru întreprinderile de reprocesare a minereurilor
1. Includerea obligațiilor de informare de mai sus în contractele comerciale încheiate cu
20

exportatorii locali .
2. Colectarea și transmiterea informațiilor următoare cumpărătorilor imediați din aval și
oricărui mecanism instituționalizat instituit la nivel regional sau mondial în scopul de
colecta și de a prelucra informații cu privire la minereuri provenite din zone afectate de
conflicte și cu risc ridicat:
a) toate documentele de export, import și reexport, inclusiv evidențele care fac dovada
tuturor plăților efectuate în scopul exportului, importului și al reexportului și orice taxă
sau orice altă sumă plătită unor forțe de securitate publice sau private sau altor
grupuri armate;

instituirea unui lanț de custodie sau a unui sistem de transparență [a se vedea etapa
1(C.4)], și evaluarea riscurilor [a se vedea etapa 2(I) și Apendicele: Notă de orientare
pentru evaluarea riscurilor de către întreprinderile din amonte].
20 Comerciantului internațional de concentrate îi revine responsabilitatea de a colecta și de
a gestiona informațiile solicitate de la exportatorii locali, indiferent dacă aceștia se
conformează sau nu recomandărilor de mai sus.
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b) identitatea tuturor furnizorilor direcți (exportatori locali);
c) toate informațiile furnizate de exportatorul local.

C. 3. RECOMANDĂRI SPECIFICE - Pentru topitorii/întreprinderi de rafinare:
1. Includerea obligațiilor de informare de mai sus în contractele comerciale încheiate cu
comercianții internaționali de concentrate, întreprinderile de reprocesare a minereurilor și
21

exportatorii locali .
2. Menținerea timp de minim cinci ani a informațiilor generate de sistemul de lanț de
22

custodie și/sau de trasabilitate descris mai jos , de preferință sub forma unei baze de
date informatizate, și punerea acestora la dispoziția cumpărătorilor situați în aval și a
oricărui mecanism instituționalizat instituit la nivel regional sau mondial în scopul de a
colecta și de a prelucra informații referitoare la minereuri provenite din zone afectate de
conflicte și cu risc ridicat.

C. 4. RECOMANDĂRI SPECIFICE - Pentru toate întreprinderile din amonte:
1. Instituirea unui sistem de lanț de custodie și/sau de trasabilitate care generează
informațiile următoare pe o bază separată pentru minereurile a căror zonă de
proveniență sau de tranzit este semnalată ca fiind vulnerabilă, de preferință prin
furnizarea de documente referitoare la următoarele aspecte: mina de proveniență a
minereurilor; cantitatea și datele extracției acestora; locurile în care minereurile sunt
consolidate, comercializate sau prelucrate; toate taxele, tarifele, redevențele sau alte
plăți efectuate către organismele guvernamentale în scopul extracției, comerțului,
transportului și exportului de minereuri; toate taxele sau alte plăți efectuate către forțele
de securitate publice sau private sau către alte grupuri armate; identitatea tuturor
23

actorilor situați în amonte în lanțul de aprovizionare; rutele de transport .
2. Punerea tuturor informațiilor colectate și păstrate în conformitate cu standardele și
procesele de diligență expuse în prezentele orientări la dispoziția cumpărătorilor din aval,
a controlorilor și a oricărui mecanism instituționalizat instituit la nivel regional sau
mondial în scopul de a colecta și de a prelucra informații cu privire la minereuri provenite
din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat.
3. Evitarea, dacă este posibil, a achizițiilor în numerar și asigurarea faptului că toate
achizițiile în numerar, atunci când sunt inevitabile, sunt însoțite de documente verificabile
24

și care trec, de preferință, prin circuite bancare oficiale .

21 Topitoriei/întreprinderii de rafinare îi revine responsabilitatea de a colecta și de a
gestiona informațiile solicitate de la comercianții internaționali de concentrate și de la
companiile de export, indiferent dacă acestea se conformează sau nu recomandărilor
de mai sus.
22 A se vedea GAFI Recomandarea 10. A se vedea, de asemenea, anexa II, Sistem de
certificare a procesului Kimberley și Declarația de la Moscova privind procesul
Kimberley.
23 A se vedea ITRI Supply Chain Initiative (iTSCi).
24 Instituțiile financiare sunt invitate să se raporteze la prezentele orientări atunci când pun
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4. Sprijinirea punerii în aplicare a principiilor și criteriilor enunțate în Inițiativa privind
25 26

transparența în industriile extractive (ITIE) .

C.5. RECOMANDĂRI SPECIFICE - Pentru toate întreprinderile din aval
1. Instituirea unui sistem de transparență a lanțului de aprovizionare care să permită
identificarea informațiilor următoare referitoare la lanțul de aprovizionare cu minereuri ale
căror zone de proveniență și de tranzit sunt semnalate ca fiind vulnerabile:
topitorii/întreprinderi de rafinare din lanțul de aprovizionare cu minereuri al întreprinderii;
identificarea tuturor țărilor de proveniență, de transport și de tranzit ale minereurilor în
lanțurile de aprovizionare ale fiecărei topitorii/întreprinderi de rafinare. Întreprinderile
care, ca urmare a dimensiunilor lor și a altor factori, ar avea dificultăți în a identifica
actori în amonte de furnizorii lor direcți se vor putea implica și coopera în mod activ cu
întreprinderile care au furnizori comuni cu acestea sau cu întreprinderile din aval cu care
au relații de afaceri pentru a identifica topitoriile de la care se aprovizionează.
2. Păstrarea evidențelor corespunzătoare pentru cel puțin cinci ani, de preferat într-o bază
de date informatizată.
3. Sprijinirea dezvoltării sistemelor existente de transmitere a datelor informatizate cu
privire la furnizori

11

pentru a include topitoriile/întreprinderile de rafinare și a adapta

aceste sisteme în vederea evaluării punerii în aplicare a diligenței necesare în ceea ce
privește furnizorii în cadrul lanțului de aprovizionare cu minereuri provenite din zone
afectate de conflicte și cu risc ridicat, în concordanță cu criteriile și procesele
recomandate în prezentele orientări, ținând seama în mod corespunzător de secretul
27

profesional și de alte aspecte legate de concurență .

D. Să

consolideze

angajamentul

întreprinderii

cu

furnizorii.

Întreprinderile din lanțul de aprovizionare ar trebui să se asigure că furnizorii se
angajează să respecte o politică în conformitate cu dispozițiile din anexa II în ceea ce
privește lanțul de aprovizionare, precum și procesele care figurează în prezentele
orientări referitoare la diligența necesară. În acest scop, întreprinderea ar trebui:
1. Să stabilească, atunci când acest lucru este posibil, legături pe termen lung cu furnizorii
săi în loc să încheie contracte pe termen scurt sau punctuale, pentru a fi în măsură să își

în aplicare diligența necesară față de clienți în scopul de a-și oferi serviciile și să
integreze respectarea acestor orientări în deciziile lor.
25 Pentru mai multe informații privind ITIE, a se vedea http://eiti.org/. Pentru orientări
privind modul în care întreprinderile pot sprijini ITIE, a se vedea
http://eiti.org/document/businessguide.
26 De exemplu, a se vedea sistemele digitale de informare referitoare la furnizori, cum ar fi
E.TASC.
27 Secretul profesional și alte aspecte legate de concurență se referă la informațiile privind
prețurile și relațiile cu furnizorii, fără a afecta vreo interpretare nouă ulterioară. Toate
informațiile vor fi comunicate oricărui mecanism instituționalizat instituit la nivel regional
sau mondial în scopul de a colecta sau de a prelucra informații cu privire la minereuri
provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat.
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crească influența asupra furnizorilor.
2. Să comunice furnizorilor așteptările sale în ceea ce privește un lanț responsabil de
aprovizionare cu minereuri provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat și să
includă în contractele comerciale și/sau în acordurile scrise încheiate cu furnizorii politica
privind modelul de lanț de aprovizionare global responsabil și procesele de diligență
necesară expuse în aceste orientări, în măsura în care acestea sunt aplicabile și
28

susceptibile de monitorizare , inclusiv, dacă se dovedește necesar, dreptul de a realiza,
fără a anunța în prealabil, inspecții la siturile furnizorilor și de a avea acces la
documentațiile acestora.
3. Să reflecteze la mijloacele de a sprijini și de a consolida capacitățile furnizorilor în
vederea îmbunătățirii performanțelor acestora și de a se conforma politicii întreprinderii
29

în materie de lanțuri de aprovizionare .
4. Să se angajeze față de furnizori să pună la punct planuri măsurabile de ameliorare, cu
participarea, dacă acest lucru este relevant și oportun, a autorităților guvernamentale
locale și centrale, precum și a organizațiilor internaționale și a societății civile în cadrul
30

eforturilor de atenuare a riscurilor .

E. Instituirea unui mecanism de reclamații la nivelul întreprinderii.

În

funcție de poziția lor în cadrul lanțului de aprovizionare, întreprinderile ar putea avea în
vedere:
1. Să dezvolte un mecanism care să permită oricărei părți interesate (persoane lezate sau
denunțători) să își facă cunoscute preocupările în ceea ce privește circumstanțele
extracției, comercializării, manipulării și exportului de minereuri într-o zonă afectată de
conflicte și cu risc ridicat. Astfel, întreprinderea va putea fi alertată cu privire la riscurile
legate de lanțul său de aprovizionare ca urmare a problemelor care apar, în plus față de
evaluările circumstanțelor factuale și ale riscurilor.
2. Să propună acest mecanism în mod direct sau în cooperare cu alte întreprinderi sau
organizații sau facilitând recurgerea la un expert sau o instanță externă (de exemplu,
ombudsman).

ETAPA 2: IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR AFERENTE
LANȚULUI DE APROVIZIONARE
OBIECTIV: Identificarea și evaluarea riscurilor legate de circumstanțele extracției,
comerțului, manipulării și exportului de minereuri din zonele de conflict sau din zonele cu
risc ridicat.

28 A se vedea etapele 2-5 pentru mai multe informații cu privire la monitorizarea furnizorilor
și gestionarea cazurilor de neconformitate.
29 A se vedea etapa 3, „Atenuarea riscurilor”.
30 A se vedea etapa 3, „Atenuarea riscurilor”.
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I. ÎNTREPRINDERI DIN AMONTE
Întreprinderilor din amonte le revine responsabilitatea de a clarifica lanțul de custodie
și circumstanțele extracției, comerțului, manipulării și exportului minereurilor și de a
identifica riscurile prin evaluarea acestor circumstanțe în raport cu Politica privind modelul
de lanț global responsabil de aprovizionare cu minereuri provenite din zone afectate de
conflicte și cu risc ridicat din anexa II. Întreprinderile din amonte pot coopera pentru a pune
în aplicare recomandările din această secțiune prin intermediul unor inițiative comune. Cu
toate acestea, întreprinderile își asumă individual responsabilitatea pentru diligența
necesară și trebuie să se asigure că toate lucrările colective țin cont în mod corespunzător
de circumstanțele specifice fiecărei întreprinderi în parte.

A. Determinarea domeniului de aplicare a evaluării riscurilor
aferente
lanțului
de
aprovizionare
cu
minereuri.
Topitoriile/întreprinderile de rafinare, comercianții internaționali de concentrate și
întreprinderile de reprocesare a minereurilor ar trebui să analizeze informațiile obținute
în etapa I în scopul de a direcționa evaluările riscurilor asupra minereurilor și furnizorilor
care fac obiectul „semnalelor de alertă referitoare la zonele de proveniență și de tranzit
ale minereurilor” și al „semnalelor de alertă privind furnizorii”, astfel cum sunt
enumerate în introducere.

B. Cartografierea condițiilor factuale ale lanțului (lanțurilor) de
aprovizionare, existent(e) și avut(e) în vedere, ale întreprinderii.
Întreprinderile din amonte ar trebui să evalueze contextul zonelor afectate de conflicte
și cu risc ridicat. să clarifice lanțul de custodie, activitățile și relațiile tuturor furnizorilor
din amonte; și să identifice locurile și condițiile calitative ale extracției, comerțului,
manipulării și exportului de minereuri. Întreprinderile din amonte ar trebui să se bazeze
pe informațiile colectate și păstrate în etapa 1 și ar trebui să colecteze și să păstreze
informații actualizate obținute pe teren în scopul de cartografia lanțul de aprovizionare
și de a evalua riscurile în mod eficace. A se vedea Apendicele: Notă de orientare
pentru evaluarea riscurilor de către întreprinderile din amonte, care conține
indicații cu privire la constituirea unor echipe de evaluare pe teren (denumite în
continuare „echipe de evaluare”) și include o listă de întrebări recomandate în vederea
unei eventuale examinări. Echipele de evaluare ar putea fi constituite în comun de către
întreprinderi din amonte care își desfășoară activitatea sau care se aprovizionează din
zone afectate de conflicte sau cu risc ridicat. Întreprinderile din amonte își vor asuma
individual responsabilitatea pentru monitorizarea oricărei recomandări formulate de
echipele de evaluare și de acțiunile întreprinse în consecință.

C. Evaluarea riscurilor din cadrul lanțului de aprovizionare.
Întreprinderea trebuie să evalueze circumstanțele factuale ale lanțului de aprovizionare
în raport cu Politica privind modelul de lanț global responsabil de aprovizionare pe o
bază calitativă în scopul de a determina riscurile din cadrul lanțului de aprovizionare:
1. Să reexamineze standardele aplicabile, în special:
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a) Principiile și standardele politicii întreprinderii privind lanțul de aprovizionare, în
conformitate cu anexa II.

31

b) Legile naționale ale țărilor în care întreprinderea își are sediul sau este cotată la
bursă (dacă este cazul); ale țărilor de unde se presupune că provin minereurile; și ale
țărilor de tranzit sau de reexport.
c) Instrumentele juridice care reglementează operațiunile și relațiile comerciale ale
întreprinderii, cum ar fi acordurile de finanțare, acordurile de subcontractare și
contractele de aprovizionare.
d) Celelalte instrumente internaționale relevante, cum ar fi Orientările OCDE pentru
întreprinderi multinaționale, dreptul internațional umanitar și drepturile omului.
2. Să determine dacă circumstanțele din cadrul lanțului de aprovizionare (în special
răspunsurile la întrebările de orientare recomandate care sunt indicate în apendice) sunt
în conformitate cu standardele relevante. Orice divergență semnificativă între o
circumstanță factuală și un standard trebuie să fie considerată ca un risc care poate avea
consecințe negative.

II. ÎNTREPRINDERI DIN AVAL
Întreprinderile din aval ar trebui să identifice riscurile aferente lanțului lor de
aprovizionare evaluând practicile privind diligența necesară ale topitoriilor/rafinăriilor lor prin
prisma recomandărilor din prezentele orientări. Întreprinderile din aval care pot întâmpina
dificultăți în a identifica actori în amonte de furnizorii lor direcți (ca urmare a dimensiunii lor
sau a altor factori) se vor putea implica și vor putea coopera în mod activ cu alte
întreprinderi cu care au furnizori comuni și cu întreprinderi din aval cu care au relații de
afaceri pentru a pune în aplicare recomandarea din această secțiune în scopul de a
identifica topitoriile/întreprinderile de rafinare din lanțul lor de aprovizionare și de a evalua
practicile acestora privind diligența necesară sau de a identifica prin intermediul sistemelor
de validare la nivel sectorial topitoriile/întreprinderile de rafinare care respectă dispozițiile din
32

prezentele orientări, astfel încât să se aprovizioneze de la acestea . Întreprinderile din aval
își asumă individual responsabilitatea pentru diligența necesară și trebuie să se asigure că
toate lucrările colective țin cont în mod corespunzător de circumstanțele specifice fiecărei
întreprinderi în parte.

A. Identificarea, pe cât posibil, a topitoriilor/rafinăriilor din lanțul lor
de aprovizionare. Întreprinderile din aval ar trebui să facă eforturi pentru a
identifica topitoriile/întreprinderile de rafinare care produc metalele rafinate utilizate în
lanțul lor de aprovizionare. În acest scop, întreprinderile pot avea discuții confidențiale
cu furnizorii lor imediați, pot introduce în contractele încheiate cu furnizorii clauze
referitoare la comunicarea de informații confidențiale indicându-le furnizorilor direcți

31 A se vedea etapa 1 (A) de mai sus și anexa II.
32 A se vedea Conflict-free Smelter Programme dezvoltat de EICC și GeSI.
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topitoriile/întreprinderile de rafinare care respectă dispozițiile din aceste orientări,
utilizând sisteme de schimburi de informații confidențiale cu privire la furnizori și/sau pot
introduce mecanisme stabilite la nivel sectorial pentru a identifica actorii din amonte în
33

lanțul de aprovizionare .

B. Determinarea domeniului de aplicare a evaluării riscurilor
aferente lanțului de aprovizionare cu minereuri. După identificarea
topitoriilor/rafinăriilor care produc metalul rafinat utilizat în lanțul lor de aprovizionare,
întreprinderile din aval ar trebui să se adreseze topitoriilor/întreprinderilor de rafinare din
acest lanț de aprovizionare pentru a obține informații preliminare cu privire la țara de
proveniență a minereurilor, precum și la rutele de transport și de tranzit utilizate între
mină și topitorie/întreprinderea de rafinare. Întreprinderile din aval ar trebui să analizeze
aceste informații și orice informații obținute în etapa 1 în scopul de a direcționa
evaluările riscurilor asupra minereurilor și furnizorilor care fac obiectul unor „semnale de
alertă în ceea ce privește zonele de proveniență și de tranzit ale minereurilor” și al unor
„semnale de alertă în ceea ce privește furnizorii”, astfel cum sunt enumerate în
introducere.

C. Evaluarea faptului dacă topitoriile/întreprinderile de rafinare au
pus în aplicare toate elementele diligenței necesare pentru o
gestionare responsabilă a lanțului de aprovizionare cu minereuri
provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat.
1. Obținerea unor dovezi privind practicile topitoriei/întreprinderii de rafinare referitoare la
diligența necesară.
34

2. Analizarea informațiilor obținute de către echipa de evaluare .
3. Verificarea încrucișată a faptului dacă dovezile obținute referitoare la practicile privind
diligența necesară ale topitoriei/întreprinderii de rafinare sunt în conformitate cu
procesele referitoare la politica privind lanțul de aprovizionare și diligența necesară
descrise în prezentele orientări.
4. Cooperarea cu topitoriile/întreprinderile de rafinare pentru a contribui la determinarea
mijloacelor de a consolida capacitățile, de a atenua riscurile și de a îmbunătăți practicile
privind diligența necesară, inclusiv în cadrul unor inițiative la nivel sectorial.

D. Dacă este necesar, realizarea unor controale punctuale comune
în locațiile topitoriei/întreprinderii de rafinare, inclusiv prin
participarea la programe realizate la inițiativa industriei.

33 A se vedea etapa 1(C) („Instituirea unor mecanisme de control intern în lanțul de
aprovizionare cu minereuri”) și etapa 1 (D) de mai sus.
34 A se vedea Apendicele: Notă de orientare pentru evaluarea riscurilor de către
întreprinderile din amonte.
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ETAPA 3: ELABORAREA ȘI PUNEREA ÎN APLICARE A UNEI
STRATEGII PENTRU A RĂSPUNDE RISCURILOR IDENTIFICATE
OBIECTIV: Evaluarea riscurilor identificate și abordarea acestora în scopul de a preveni sau
de a atenua impacturile negative. Întreprinderile pot coopera pentru a pune în aplicare
recomandările enunțate în această secțiune în cadrul unor inițiative comune. Cu toate
acestea, întreprinderile își asumă individual responsabilitatea pentru diligența necesară și
trebuie să se asigure că toate lucrările colective țin cont în mod corespunzător de
circumstanțele specifice fiecărei întreprinderi în parte.

A. Informarea personalului superior de conducere desemnat cu
privire la concluziile analizei, prin descrierea informațiilor colectate și a
riscurilor reale și potențiale identificate în timpul evaluării riscurilor din cadrul lanțului de
aprovizionare.

B. Să elaboreze și să pună în aplicare un plan de gestionare a
riscurilor. Întreprinderile ar trebui să adopte un plan de gestionare a riscurilor
aferente lanțului de aprovizionare care să definească reacțiile întreprinderii față de
riscurile determinate în etapa 2. Întreprinderile pot gestiona riscurile i) prin continuarea
operațiunilor comerciale, aplicând, în același timp, măsuri de atenuare a riscurilor; ii)
prin suspendarea temporară a operațiunilor comerciale, luând, în același timp, măsuri
de atenuare măsurabilă a riscurilor; sau iii) prin încetarea angajamentului cu un furnizor
dacă atenuarea se dovedește a fi nerealizabilă sau inacceptabilă. Pentru a adopta
planul de gestionare a riscurilor și a determina strategia corectă de gestionare a
riscurilor, întreprinderile trebuie:
1. Să reexamineze Politica privind modelul de lanț global responsabil de aprovizionare
cu minereuri provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat din anexa II sau
propria lor politică internă, dacă aceasta este în conformitate cu anexa II , în scopul
de a determina dacă este posibil să se atenueze riscurile identificate prin
continuarea, suspendarea sau încetarea relațiilor cu furnizorii.
2. Să gestioneze riscurile care nu necesită o încetare a relațiilor cu un furnizor printr-o
atenuare măsurabilă a acestor riscuri. Atenuarea măsurabilă a riscurilor trebuie să
vizeze promovarea unei îmbunătățiri progresive a performanțelor conform unui
calendar rezonabil. În elaborarea unei strategii de atenuare a riscurilor,
întreprinderile ar trebui:
a)

Să ia în considerare exercitarea influenței lor și, dacă este necesar, să

ia măsuri în scopul de a crește această influență asupra furnizorilor din amonte
care sunt mai bine plasați pentru a preveni sau a atenua eficient riscul identificat:
i)

ÎNTREPRINDERILE DIN AMONTE - În funcție de poziția lor în lanțul de
aprovizionare, întreprinderile din amonte au o influență reală sau potențială
semnificativă asupra actorilor din lanțul de aprovizionare care sunt cei mai în
măsură să atenueze eficace și în mod direct riscurile importante ale unor
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impacturi negative. Dacă întreprinderile din amonte decid să ia măsuri de
atenuare

a

riscurilor

menținând

sau

suspendând

temporar

relațiile

comerciale, respectivele măsuri trebuie să fie orientate spre căutarea unor
metode de a închega, pe cât posibil, relații constructive cu diferitele părți
implicate, în scopul de a elimina progresiv impacturile negative reale în
35

termene rezonabile .
ii) ÎNTREPRINDERILE DIN AVAL - În funcție de poziția acestora în lanțul de
aprovizionare, întreprinderile din aval sunt încurajate să își exercite influența
asupra furnizorilor din amonte care sunt cei mai în măsură să atenueze
eficace și în mod direct riscurile unor impacturi negative. Dacă întreprinderile
din aval decid să ia măsuri de atenuare a riscurilor, menținând sau
suspendând temporar relațiile comerciale, respectivele măsuri ar trebui să
pună accentul pe orientarea spre valori și îmbunătățirea capacităților
furnizorilor pentru a le permite să pună în aplicare diligența necesară și să o
îmbunătățească. Întreprinderile ar trebui să își încurajeze organizațiile
sectoriale reprezentative să dezvolte și să pună în practică modele de
dezvoltare a capacităților pentru punerea în aplicare a diligenței necesare în
cooperare cu organizațiile internaționale competente, ONG-urile, diferitele
părți implicate și alți experți.
b) Să efectueze consultări cu furnizorii și părțile implicate afectate și să convină
asupra unei strategii de atenuare măsurabilă a riscurilor în cadrul planului de
gestionare a riscurilor. Atenuarea măsurabilă a riscurilor ar trebui să fie adaptată
furnizorilor specifici ai întreprinderii și contextului operațiunilor acestora, să
stabilească în mod clar rezultatele care trebuie așteptate într-un termen rezonabil
și să includă indicatori calitativi și/sau cantitativi pentru a măsura îmbunătățirile
obținute.
i) ÎNTREPRINDERI DIN AMONTE - Publicarea evaluării riscurilor din cadrul
lanțului de aprovizionare și a planului de gestionare a acestor riscuri, ținând
seama în mod corespunzător de secretul profesional și de alte aspecte legate
36

de concurență , precum și punerea acestora la dispoziția colectivităților
locale, a administrației centrale, a întreprinderilor din amonte, a societății
civile locale și a părților terțe implicate. Întreprinderile ar trebui să lase părților
implicate afectate un timp suficient pentru a-și revizui strategiile de gestionare
a riscurilor, pentru a răspunde întrebărilor, preocupărilor și sugestiilor în
materie de gestionare a riscurilor și pentru a ține cont de acestea în mod
corespunzător.
35 Întreprinderile ar trebui să se raporteze la anexa II pentru planul de gestionare a
riscurilor recomandat. Anexa III include măsuri sugerate pentru atenuarea riscurilor și
recomandări în ceea ce privește indicatorii care permit măsurarea îmbunătățirilor
obținute. Orientări mai detaliate în ceea ce privește atenuarea riscurilor sunt așteptate
în faza de punere în aplicare a orientărilor.
36 A se vedea nota de subsol 12.
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C. Punerea în aplicare a planului de gestionare a riscurilor,
monitorizarea și înregistrarea rezultatelor măsurilor de atenuare
a riscurilor, raportarea către personalul superior de conducere
desemnat și analizarea posibilității de suspendare sau de
încetare a angajamentului cu un furnizor după încercări eșuate
de atenuare a riscurilor.
1. ÎNTREPRINDERILE DIN AMONTE - Întreprinderile din amonte ar trebui să pună în
aplicare măsuri de atenuare a riscurilor, să monitorizeze și să înregistreze rezultatele
acestora în cooperare și/sau consultare cu autoritățile locale și centrale, întreprinderile
din amonte, organizațiile internaționale sau societatea civilă și părțile terțe implicate.
Întreprinderile din amonte pot asigura sau susține crearea, dacă este cazul, a unor rețele
de monitorizare la nivel local pentru a monitoriza rezultatele atenuării riscurilor.

D. Efectuarea unei evaluări suplimentare a faptelor și a riscurilor
pentru riscurile care trebuie să fie atenuate sau după o
modificare a circumstanțelor22. Punerea în aplicare a diligenței necesare în
cadrul lanțului de aprovizionare este un proces dinamic care necesită o monitorizare
continuă. După punerea în aplicare a unei strategii de atenuare a riscurilor,
întreprinderea trebuie să repete etapa 2 în vederea asigurării unei gestionări eficace a
riscurilor. În plus, orice modificare a lanțului de aprovizionare poate obliga
întreprinderea să repete anumite etape pentru a preveni sau a atenua impacturile
negative.

37

ETAPA 4: EFECTUAREA UNUI AUDIT INDEPENDENT DE CĂTRE
PĂRȚI TERȚE
REFERITOR LA PRACTICILE PRIVIND DILIGENȚA NECESARĂ ALE
TOPITORIEI/ÎNTREPRINDERII DE RAFINARE
OBIECTIV: Efectuarea unui audit independent referitor la practicile privind diligența
necesară ale topitoriei/întreprinderii de rafinare în vederea asigurării unei gestionări
responsabile a lanțului de aprovizionare cu minereuri provenite din zone afectate de
conflicte și cu risc ridicat și contribuirea la îmbunătățirea practicilor privind diligența
necesară ale topitoriilor/întreprinderilor de rafinare și a întreprinderilor din amonte, în special
în cadrul unui mecanism instituționalizat care trebuie instituit la inițiativa industriei, cu
sprijinul guvernelor și în cooperare cu diferitele părți implicate.

37 O modificare a circumstanțelor ar trebui să fie determinată în funcție de modul în care
sunt percepute riscurile, prin intermediul unei monitorizări permanente a documentelor
privind lanțul de custodie și a contextului zonelor de conflict din care provin sau prin
care tranzitează minereurile. Astfel de modificări ale circumstanțelor pot include o
schimbare a furnizorului sau a părții implicate în lanțul de custodie, a locului de
proveniență, a rutei comerciale sau a punctului de export. De asemenea, acestea pot
include factori specifici contextului, cum ar fi o intensificare a conflictelor în anumite
regiuni, schimbări ale personalului militar responsabil de o anumită regiune și schimbări
de acționariat sau de control în mina de proveniență.
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A. Programarea unui audit independent realizat de către părți terțe
referitor
la
practicile
privind
diligența
necesară
ale
topitoriei/întreprinderii de rafinare în vederea asigurării unei
gestionări responsabile a lanțului de aprovizionare cu minereuri
provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat. Domeniul
de aplicare, criteriile, principiile și activitățile din cadrul auditului ar trebui să fie
38

următoarele :
1. Domeniul de aplicare a auditului: Domeniul de aplicare a auditului va include toate
activitățile, procesele și sistemele utilizate de topitorie/întreprinderea de rafinare pentru a
pune în aplicare diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare cu minereuri
provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat. Acesta include, fără ca lista să
fie exhaustivă, controale realizate de topitorie/întreprinderea de rafinare privind lanțul de
aprovizionare cu minereuri, informații comunicate despre furnizori întreprinderilor din
aval, informații privind lanțul de custodie și alte informații privind minereurile, evaluări ale
riscurilor efectuate de topitorii/rafinării, inclusiv cercetări pe teren și strategii de
gestionare a riscurilor topitoriilor/rafinăriilor.
2. Criteriile auditului: Auditul trebuie să determine conformitatea procesului de diligență
necesară al topitoriei/întreprinderii de rafinare cu standardele și procesele descrise în
prezentele orientări.
3. Principiile auditului:
a) Independență: Pentru a păstra neutralitatea și imparțialitatea auditurilor, organizația
responsabilă cu realizarea auditului și toți membrii echipei de audit („auditori”) trebuie
să fie independenți de topitorie/întreprinderea de rafinare, precum și de filialele
acesteia, de titularii de concesiuni, de subcontractanții acesteia, de furnizori și de
întreprinderile care cooperează în vederea auditului comun. Aceasta înseamnă, în
special, că auditorii nu trebuie să fie în conflict de interese cu întreprinderea auditată,
și anume nu trebuie să fi avut relații de afaceri sau financiare cu aceasta (sub formă
de participații la capital, creanțe sau titluri), nici să îi fi furnizat vreun alt serviciu, în
special un serviciu legat de practicile privind diligența necesară sau de operațiunile
lanțului de aprovizionare care fac obiectul evaluării, într-o perioadă de 24 de luni
39

înainte de realizarea auditului .
b) Competență: Auditorii trebuie să îndeplinească condițiile definite în capitolul 7 din
standardul ISO 19011 privind competența și evaluarea auditorilor. În special,

38 Această recomandare definește o serie de criterii de bază, domeniul de aplicare,
criteriile și celelalte informații elementare de care trebuie să țină cont întreprinderile
pentru a desemna o parte terță independentă să realizeze un audit specific privind
lanțul de aprovizionare vizând practicile privind diligența necesară ale
topitoriilor/rafinăriilor. Întreprinderile ar trebui să consulte standardul internațional ISO
19011: 2002 („ISO 19011”) care expune cerințele precise în ceea ce privește
programele de audit (inclusiv responsabilitățile, procedurile, înregistrările, monitorizarea
și examinarea în cadrul programului) și o analiză etapă cu etapă a activităților auditului.
39 A se vedea capitolul VIII (A) din Carta FLA.
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40

auditorii trebuie să aibă cunoștințe și aptitudini în următoarele domenii :
i) Principiile, procedurile și tehnicile de audit (ISO 19011).
ii) Principiile, procedurile și tehnicile întreprinderii aplicabile diligenței necesare în
cadrul lanțului de aprovizionare.
iii) Organizarea activităților întreprinderii, în special sistemul de achiziționare a
minereurilor și lanțul de aprovizionare cu minereuri al întreprinderii.
iu) Contextul social, cultural și istoric al zonelor de conflict din care provin sau prin
care tranzitează minereurile, inclusiv capacitățile lingvistice adecvate și o
sensibilitate culturală adecvată pentru a realiza auditurile.
u) Toate standardele aplicabile, inclusiv Politica privind modelul de lanț global
responsabil de aprovizionare cu minereuri din zone afectate de conflicte și cu risc
ridicat (anexa II).
c) Responsabilitate: Anumiți indicatori de performanță pot fi utilizați pentru a controla
aptitudinea auditorilor de a efectua auditul în conformitate cu programul de audit, în
funcție de obiectivele, domeniul de aplicare și criteriile auditului, pe baza rezultatelor
41

precedente obținute în cadrul programului de audit .
4. Activitățile auditului:
a) Pregătirea auditului: Obiectivele, domeniul de aplicare, limba și criteriile auditului ar
trebui să fie comunicate în mod clar auditorilor și orice ambiguitate trebuie să fie
42

clarificată între întreprinderea auditată și auditori înainte de inițierea auditului .
Auditorii ar trebui să determine fezabilitatea auditului în funcție de timpul, resursele,
43

informațiile disponibile și cooperarea părților implicate .
b) Examinarea documentelor: Este necesară examinarea tuturor documentelor produse
ca urmare a punerii în aplicare a diligenței necesare în cadrul lanțului de
aprovizionare al topitoriei/întreprinderii de rafinare cu minereuri care provin din zonele
44

de conflict „pentru a determina conformitatea sistemului cu criteriile de audit” .
Aceasta include, dar nu se limitează la, documentele privind controalele interne ale
lanțului de aprovizionare (un eșantion de documente privind lanțul de custodie,
înregistrări ale plăților), informațiile relevante și dispozițiile contractuale cu furnizorii,
documentele întocmite ca urmare a evaluării riscurilor privind întreprinderea (inclusiv
toate înregistrările privind partenerii comerciali și furnizorii și interviurile și evaluările la
fața locului) și toate documentele privind strategiile de gestionare a riscurilor (de
exemplu , acorduri cu furnizorii privind indicatorii de îmbunătățire progresivă).

40 Cunoștințele și competențele necesare pot fi determinate de formarea și experiența
profesională a auditorului, astfel cum sunt descrise în capitolul 7.4 din standardul ISO
19011:2002. De asemenea, auditorii trebuie să facă dovada unor calități personale,
precum profesionalismul, imparțialitatea și integritatea.
41 A se vedea capitolul 5.6 din ISO 19011.
42 A se vedea capitolul 6.2 din ISO 19011.
43 Ibidem.
44 A se vedea capitolul 6.3 din IS0 19011.
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c) Investigații la fața locului: Înainte de începerea investigațiilor la fața locului, auditorii ar
trebui să pregătească un plan de audit

45

46

și toate documentele de lucru . Trebuie

verificate rezultatele evaluărilor riscurilor aferente lanțului de aprovizionare al
topitoriei/întreprinderii de rafinare și gestionarea riscurilor. Auditorii ar trebui să adune
alte dovezi și să verifice informațiile realizând interviurile adecvate, făcând observații
47

și analizând documentele . Investigațiile la fața locului trebuie să includă:
i) Echipamentele topitoriei/întreprinderii de rafinare și siturile în care această
întreprindere pune în aplicare diligența necesară pentru o gestionare responsabilă
a lanțului de aprovizionare cu minereuri care provin din zone afectate de conflicte
și cu risc ridicat.
ii) Un eșantion de furnizori ai topitoriei/întreprinderii de rafinare (comercianți
internaționali de concentrate, întreprinderi de reprocesare și exportatori locali),
inclusiv echipamentele acestor furnizori.
iii) O reuniune cu echipa responsabilă cu evaluarea (a se vedea apendicele)
pentru a analiza standardele și metodele care permit obținerea unor informații
verificabile, fiabile și actualizate, precum și un eșantion din elementele de probă
utilizate de topitorie/întreprinderea de rafinare cu ocazia punerii în aplicare a
diligenței necesare pentru o gestionare responsabilă a lanțului său de
aprovizionare cu minereuri provenite din zone afectate de conflicte și cu risc
ridicat. Pentru pregătirea reuniunii, auditorii ar trebui să solicite informații și să
adreseze întrebări pe teren echipei de evaluare.
iu) Consultări cu autoritățile guvernamentale locale și centrale, grupurile de
experți și misiunile de menținere a păcii din cadrul ONU și societatea civilă
locală.
d) Concluziile auditului: Auditorii ar trebui să ajungă la concluzii care să determine, în
funcție de dovezile colectate, conformitatea cu prezentele orientări a procesului de
diligență al topitoriei/întreprinderii de rafinare pentru o gestionare responsabilă a
lanțului său de aprovizionare cu minereuri provenite din zonele afectate de conflicte și
cu risc ridicat. Auditorii ar trebui să formuleze recomandări în raportul de audit pentru
ca topitoria/rafinăria să își îmbunătățească practicile privind diligența necesară.

B. Realizarea auditului în conformitate cu domeniul de aplicare,
criteriile, principiile și modalitățile definite mai sus.
1. REALIZAREA AUDITULUI. În circumstanțele actuale, toți actorii care intervin în lanțul
de aprovizionare ar trebui să coopereze în cadrul asociației lor profesionale pentru a se
asigura că auditul este realizat în conformitate cu domeniul de aplicare, criteriile,

45 A se vedea articolul 6.4.1 din ISO 19011.
46 A se vedea articolul 6.4.3 din ISO 19011.
47 Articolul 6.5.4 din ISO 19011.
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principiile și modalitățile definite mai sus.
a) RECOMANDĂRI SPECIFICE - Pentru exportatorii locali de minereuri
i) Permiterea accesului la siturile întreprinderii, precum și la toate documentele și
evidențele care dovedesc punerea în aplicare a diligenței necesare în cadrul
lanțului de aprovizionare.
ii) Facilitarea accesului securizat pe teren pentru echipa de evaluare. Coordonarea
logisticii astfel încât să se ofere un loc de reuniune sigur echipei de audit și
echipei de evaluare pe teren.
b) RECOMANDĂRI SPECIFICE - pentru comercianții internaționali de concentrate
și întreprinderile de reprocesare a minereurilor
i) Permiterea accesului la siturile întreprinderii, precum și la toate documentele și
evidențele care dovedesc punerea în aplicare a diligenței necesare în cadrul
lanțului de aprovizionare.
c) RECOMANDĂRI SPECIFICE - pentru topitorii/rafinării
i)

Permiterea accesului la siturile întreprinderii, precum și la toate documentele și
evidențele care dovedesc punerea în aplicare a diligenței necesare în cadrul
lanțului de aprovizionare.

ii) Facilitarea contactelor cu furnizorii selectați de echipa de audit.
d) RECOMANDĂRI SPECIFICE - pentru toate întreprinderile din aval
i) Se recomandă tuturor întreprinderilor din aval să participe și să contribuie prin
intermediul organizațiilor lor sectoriale sau prin orice alt mijloc adecvat la
desemnarea auditorilor și la definirea condițiilor auditului în conformitate cu
standardele și procesele expuse în prezentele orientări. Întreprinderile mici și
mijlocii sunt încurajate să se asocieze sau să constituie parteneriate cu astfel de
organizații sectoriale.
2. MECANISM INSTITUȚIONALIZAT PENTRU O GESTIONARE RESPONSABILĂ A
LANȚULUI

DE

APROVIZIONARE

CU

MINEREURI

PROVENITE

DIN

ZONE

AFECTATE DE CONFLICTE ȘI CU RISC RIDICAT. Toți actorii din lanțul de
aprovizionare, în cooperare cu guvernele și cu societatea civilă și cu sprijinul acestora,
pot să aibă în vedere integrarea domeniului de aplicare, a criteriilor, a principiilor și a
modalităților de audit definite mai sus într-un mecanism instituționalizat care să permită
supervizarea și sprijinirea punerii în aplicare a procesului de diligență pentru a asigura o
gestionare responsabilă a lanțului de aprovizionare cu minereuri provenite din zone
afectate de conflicte și cu risc ridicat. Această instituție ar trebui să desfășoare
următoarele activități:
a) În ceea ce privește auditurile:
i)

acreditarea auditorilor;

ii) supervizarea și verificarea auditurilor;
iii) difuzarea rapoartelor de audit ținând seama în mod corespunzător de secretul
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profesional și de alte aspecte legate de concurență .
b) Dezvoltarea și punerea în aplicare a modulelor de consolidare a capacităților
furnizorilor în materie de diligență necesară și de atenuare a riscurilor pentru furnizori.
c) Primirea reclamațiilor părților interesate cu privire la întreprinderea în cauză și
soluționarea acestora.

ETAPA 5: RAPORTAREA ANUALĂ CU PRIVIRE LA DILIGENȚA
NECESARĂ
PRIVIND LANȚUL DE APROVIZIONARE
OBIECTIV: Publicarea unui raport referitor la diligența necesară pentru o gestionare
responsabilă a lanțului de aprovizionare cu minereuri provenite din zone afectate de
conflicte și cu risc ridicat în scopul de a încuraja publicul să aibă încredere în măsurile pe
care le iau întreprinderile.

A. Publicarea în fiecare an sau integrarea, atunci când este posibil,
în rapoartele anuale referitoare la practicile sustenabile sau la
responsabilitatea întreprinderilor, a unor informații suplimentare
privind diligența necesară pentru o gestionare responsabilă a
lanțurilor de aprovizionare cu minereuri provenite din zone
afectate de conflicte și cu risc ridicat.
A. 1. RECOMANDĂRI SPECIFICE - pentru toate întreprinderile din amonte
1. Sisteme de gestionare a întreprinderii: prezentarea politicii întreprinderii în ceea ce
privește diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare; explicarea structurii de
gestionare responsabile de respectarea diligenței necesare a întreprinderii cu indicarea
persoanelor direct responsabile de aceasta în cadrul întreprinderii; descrierea sistemului
de control al lanțului de aprovizionare cu minereuri instituit de întreprindere, explicând
modul său de funcționare și datele generale care au susținut eforturile de diligență
necesară ale întreprinderii în perioada acoperită de raport; descrierea bazei de date și a
sistemului de păstrare a evidențelor întreprinderii și explicarea metodelor care permit
identificarea tuturor furnizorilor, de la mina de proveniență până la actorii situați în aval;
comunicarea informațiilor privind plățile efectuate către guverne în conformitate cu
criteriile și principiile ITIE.
2. Evaluarea de către întreprinderi a riscurilor aferente lanțului de aprovizionare: Publicarea
evaluării riscurilor ținând seama în mod corespunzător de secretul profesional și de alte
49

aspecte legate de concurență . Descrierea succintă a metodologiei aplicate în cadrul
evaluării pe teren, a practicilor și a informațiilor obținute astfel; explicarea metodologiei
48 A se vedea nota de subsol 12.
49 Secretul profesional și alte aspecte legate de concurență se referă la informațiile privind
prețurile și relațiile cu furnizorii, fără a afecta vreo interpretare nouă ulterioară. Toate
informațiile vor fi comunicate oricărui mecanism instituționalizat instituit la nivel regional
sau mondial în scopul de a colecta sau de a prelucra informații cu privire la minereuri
provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat.
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evaluării de către întreprindere a riscurilor aferente lanțului de aprovizionare.
3. Gestionarea riscurilor: Descrierea măsurilor luate pentru a gestiona riscurile, inclusiv un
raport succint privind strategia de atenuare a riscurilor în cadrul planului de gestionare a
riscurilor, precum și eventualele activități de dezvoltare a capacităților și, dacă este
cazul, implicarea părților afectate. Detalierea acțiunilor inițiate de întreprindere pentru a
asigura monitorizarea rezultatelor.

A. 2. RECOMANDĂRI SPECIFICE - pentru topitorii/întreprinderi de rafinare
1. Audituri: Publicarea rapoartelor de audit ale topitoriilor/întreprinderilor de rafinare ținând
seama în mod corespunzător de secretul profesional și de alte aspecte legate de
50

concurență .

A. 3. RECOMANDĂRI SPECIFICE - pentru toate întreprinderile din aval
1. Sisteme de gestionare a întreprinderii: prezentarea politicii întreprinderii în ceea ce
privește diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare; explicarea structurii de
gestionare responsabile de respectarea diligenței necesare a întreprinderii cu indicarea
persoanelor direct responsabile de aceasta în cadrul întreprinderii.
2. Evaluarea și gestionarea riscurilor: Descrierea măsurilor luate pentru a identifica
topitoriile/întreprinderile de rafinare care fac parte din lanțul de aprovizionare și
evaluarea practicilor acestora în materie de diligență necesară, inclusiv lista publicată a
topitoriilor/întreprinderilor de rafinare calificate în cadrul unor dispozitive de validare la
nivel sectorial, în conformitate cu procesele de diligență necesară recomandate în
prezentele orientări. Descrierea măsurilor luate pentru gestionarea riscurilor.
3. Audituri: Publicarea rapoartelor de audit privind practicile referitoare la diligența
necesară, ținând seama în mod corespunzător de secretul profesional și de alte aspecte
51

legate de concurență și de răspunsurile la riscurile identificate.

50 A se vedea nota de subsol 34.
51 A se vedea nota de subsol 34.
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APENDICE

Notă de orientare pentru evaluarea riscurilor de
către întreprinderile din amonte
A. Crearea unor condiții favorabile unei evaluări eficace a riscurilor.
În conceperea și organizarea evaluării riscurilor din cadrul lanțului de aprovizionare,
întreprinderile din amontele lanțului de aprovizionare trebuie să țină cont de următoarele
recomandări:
1. Utilizarea unei abordări bazate pe dovezi. Concluziile evaluării riscurilor de către
întreprindere trebuie să fie coroborate cu dovezi verificabile, fiabile și actualizate, care
pot fi obținute în urma cercetărilor efectuate pe teren de către o echipă de evaluare.
2. Păstrarea fiabilității și a calității evaluării de către întreprindere a faptelor și
riscurilor aferente unui lanț de aprovizionare, asigurându-se că agenții întreprinderii
responsabili de evaluare sunt independenți de activitatea evaluată și la adăpost de
52

conflicte de interese . Agenții responsabili de evaluarea întreprinderii trebuie să se
angajeze să realizeze un raport fidel și exact, să respecte standardele cele mai stricte
53

de etică profesională și să dea dovadă de „diligență profesională” .
3. Asigurarea unui nivel adecvat de competență, angajând experți care dispun de
cunoștințe și de competențe în următoarele domenii: contextele operaționale evaluate
(de exemplu competențe lingvistice, sensibilități culturale), natura riscurilor legate de
conflicte (de exemplu standardele din anexa II, drepturile omului, dreptul umanitar
internațional, corupția, delincvența financiară, conflictele și finanțarea părților la un
conflict, transparența), natura și forma lanțului de aprovizionare cu minereuri (de
exemplu achizițiile publice de minereuri), și standardele și procesele cuprinse în
prezentele orientări privind diligența necesară.

52 Articolul 4, ISO 19011:2002.
53 Articolul 4, ISO 19011:2002.
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B. Stabilirea unei echipe de evaluare pe teren (denumită în
continuare „echipa de evaluare”) în zonele de conflict și în zonele
cu risc ridicat de unde provin sau pe unde tranzitează
minereurile, în scopul de a obține și a păstra informații privind
furnizorii și circumstanțele extracției, comerțului, manipulării și
exportului de minereuri. Întreprinderile din amonte pot stabili o astfel de echipă
în cooperare cu alte întreprinderi din amonte care se aprovizionează sau care își
desfășoară activitatea în aceste zone („întreprinderi cooperante”).
1. Întreprinderile din amonte care stabilesc echipa de evaluare ar trebui:
a) Să se asigure că această echipă realizează consultări cu autoritățile guvernamentale
locale și centrale pentru a obține informații, în scopul de a consolida cooperarea și de
a deschide căi de comunicare între instituțiile guvernamentale, societatea civilă și
furnizorii locali.
b) Să se asigure că echipa de evaluare realizează consultări regulate cu organizațiile
locale care reprezintă societatea civilă, care dispun de cunoștințe și de competențe
privind condițiile locale.
c) Să asigure și să sprijine crearea, dacă este cazul, a unor rețele de monitorizare la
nivel local pentru a furniza informații echipei de evaluare.
d) Să distribuie informațiile obținute și păstrate de echipa de evaluare către întregul lanț
de aprovizionare, de preferință prin intermediul unui sistem informatizat care permite
accesul la internet pentru întreprinderile din lanțul de aprovizionare și prin orice
mecanism instituționalizat, instituit la nivel regional sau mondial, în scopul de a
colecta și de a prelucra informații cu privire la minereurile provenite din zone afectate
de conflicte și cu risc ridicat.
2. Întreprinderile din amonte care stabilesc o echipă de evaluare trebuie să definească
domeniul de competență și capacitățile echipei de evaluare pe teren, în scopul
realizării următoarelor activități:
a) Obținerea unor dovezi directe privind circumstanțele factuale ale extracției,
comerțului, manipulării și exportului minereurilor. Aceasta include:
i) Militarizarea minelor, a rutelor de transport și a punctelor de comercializare
a minereurilor. Echipa de evaluare trebuie să monitorizeze militarizarea minelor,
a rutelor de transport și a punctelor de comercializare a minereurilor. Hărți
interactive care indică localizarea minelor, a grupurilor armate, a rutelor
comerciale, a barajelor rutiere și a aeroporturilor pot constitui surse de informare
54

suplimentare pentru întreprinderi . Monitorizarea militarizării minelor, a rutelor de
transport și a punctelor de comercializare a minereurilor constă în identificarea
circumstanțelor factuale care conduc la un sprijin direct sau indirect acordat unor
grupuri armate care nu aparțin statului și unor forțe de securitate publice sau

54 Precum harta RDC (), harta Departamentului de Stat al SUA (US Department of State
Map), harta IPIS (IPIS map).
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private (conform definițiilor din Politica privind modelul de lanț de aprovizionare,
care figurează în anexa II).
ii) Practici abuzive grave în timpul extracției, transportului sau comerțului de
minereuri (astfel cum sunt definite în Politica privind modelul de lanț de
aprovizionare, care figurează în anexa II) comise de forțe de securitate
publice sau private, de grupuri armate care nu aparțin statului sau de alte
părți terțe care operează în zonele miniere, pe rutele comerciale și în
punctele de comercializare a minereurilor.
b) Furnizarea de răspunsuri la întrebările sau solicitările de clarificare specifice
formulate de întreprinderile cooperante și propunerea unor recomandări privind
evaluarea și gestionarea riscurilor de către întreprindere. Toate întreprinderile
cooperante pot prezenta întrebări sau solicitări de clarificare echipei de evaluare pe
55

teren în ceea ce privește următoarele aspecte :
i) Informațiile obținute prin intermediul sistemului de trasabilitate și de lanț de
custodie [etapa 1 (C)] și de evaluare a riscurilor (etapa 2).
ii) Informațiile privind furnizorii (intermediari și exportatori) în conformitate cu
protocoalele de identificare a clienților/furnizorilor, cum ar fi cele aplicate în cadrul
56

sistemelor de respectare a obligațiilor privind lupta împotriva spălării banilor .
c) Primirea și evaluarea reclamațiilor emise de părțile interesate pe teren și
comunicarea acestora către întreprinderile cooperante.

B. 1. RECOMANDĂRI SPECIFICE - Pentru exportatorii locali
1. Facilitarea logisticii locale pentru echipa de evaluare, răspunzând tuturor solicitărilor de
asistență.
2. Facilitarea accesului echipei de evaluare la toți intermediarii, colectorii și transportatorii
din amonte.
3. Permiterea accesului echipei de evaluare la toate siturile întreprinderii, inclusiv în țări
limitrofe sau în alte țări în care este probabil să aibă loc transbordări sau reetichetări,
precum și la toate registrele, evidențele sau alte documente care justifică practicile în
materie de achiziții publice, de plăți ale taxelor, tarifelor și redevențelor, precum și la
documentele privind exporturile.
4. Permiterea accesului echipei de evaluare la toate informațiile obținute și păstrate în
cadrul practicilor întreprinderii în materie de diligență necesară, în special plățile
efectuate în beneficiul grupurilor armate care nu aparțin statului și al forțelor de

55 Întrebările și clarificările trebuie să fie înregistrate și integrate în sisteme de informare în
vederea utilizării lor viitoare, a monitorizării și a actualizării lor și să poată fi accesate în
comun de întreprinderile cooperante.
56 A se vedea Grupul de Acțiune Financiară Internațională, Orientări privind abordarea
bazată pe riscuri pentru lupta împotriva spălării banilor și împotriva finanțării
terorismului, iunie 2007, secțiunea 3.10.
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securitate publice sau private.
5. Identificarea personalului care servește drept punct de contact pentru echipa de
evaluare.

B.
2. RECOMANDĂRI SPECIFICE - Pentru comercianții internaționali
de concentrate și întreprinderile de reprocesare a minereurilor
1. Facilitarea accesului echipei de evaluare la toți transportatorii transfrontalieri,
permițându-i să se alăture fără preaviz transporturilor transfrontaliere de minereuri.
2. Permiterea accesului echipelor de evaluare la toate siturile care aparțin unor comercianți
internaționali de concentrate și unor întreprinderi de reprocesare a minereurilor în țări
limitrofe sau în alte țări, în care este probabil să aibă loc transbordări sau reetichetări ale
minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat, pentru care au fost
constatate sau sunt susceptibile a exista pierderi în lanțul de aprovizionare.
3. Permiterea accesului echipei de evaluare la toate registrele, evidențele sau alte
documente care justifică practicile în materie de achiziții publice, de plăți ale taxelor,
tarifelor și redevențelor, precum și la documentele privind exporturile.
4. Permiterea accesului echipei de evaluare la toate informațiile obținute și păstrate în
cadrul practicilor întreprinderii în materie de diligență necesară, în special la plățile
efectuate în beneficiul grupurilor armate care nu aparțin statului și al forțelor de
securitate publice sau private.
5. Punerea în mod proactiv la dispoziția echipei de evaluare a evidențelor privind
minereurile provenite din alte zone semnalate ca fiind vulnerabile sau care tranzitează
aceste zone.
6. Identificarea personalului care servește drept punct de contact pentru echipa de
evaluare.

B. 3. RECOMANDĂRI SPECIFICE - Pentru topitorii/întreprinderi de rafinare
1. Identificarea personalului care servește drept punct de contact pentru echipa de
evaluare.
2. Permiterea accesului echipei de evaluare la toate registrele, evidențele sau alte
documente care justifică practicile în materie de achiziții publice, de plăți ale taxelor,
tarifelor și redevențelor, precum și la documentele privind exporturile.
3. Permiterea accesului echipei de evaluare la toate informațiile obținute și păstrate în
cadrul practicilor întreprinderii în materie de diligență necesară.

C. ÎNTREBĂRI RECOMANDATE LA CARE AR TREBUI
RĂSPUNDĂ EVALUĂRILE ÎNTREPRINDERII: Aceste întrebări se

SĂ
referă

la circumstanțele comune constatate de-a lungul lanțului de aprovizionare cu staniu,
tantal, tungsten, minereurile și derivatele metalice ale acestora și care generează
riscuri.

56ORIENTĂRILE OCDE PRIVIND DILIGENȚA NECESARĂ REFERITOARE LA EXISTENȚA UNUI LANȚ DE APROVIZIONARE RESPONSABIL ÎN CAZUL MINEREURILOR PROVENITE

SUPLIMENT PRIVIND STANIUL, TANTALUL ȘI TUNGSTENUL

1. Cunoașterea situației din zona afectată de conflicte și cu risc ridicat din care
provin, pe unde tranzitează și/sau din care sunt exportate minereurile
a) Studierea caracteristicilor zonelor afectate de conflicte și cu risc ridicat, precum și ale
țărilor limitrofe și de tranzit (inclusiv rutele comerciale potențiale și locurile de
extracție, de comerț, de manipulare și de export). Informațiile relevante includ
rapoarte publice (realizate de guverne, organizații internaționale, ONG-uri și presă),
hărți, rapoarte ale ONU și sancțiuni ale Consiliului de securitate al Organizației
Națiunilor Unite, studii din sectorul industrial privind extracția de minereuri și impactul
acesteia asupra conflictelor, drepturilor omului sau afectării mediului în țările de
proveniență potențială sau alte declarații publice (de exemplu privind fondurile de
pensii administrate pe principii etice).
b) Există entități internaționale capabile să intervină și să efectueze anchete, cum ar fi
unitățile de menținere a păcii ale ONU, care sunt stabilite în zonă sau în apropiere?
Pot fi utilizate aceste sisteme pentru a identifica actorii din lanțul de aprovizionare?
Există la nivel local mijloace de recurs pentru a răspunde preocupărilor legate de
prezența unor grupuri armate sau a altor factori de conflict? Există la nivel național,
provincial și/sau local organisme de reglementare competente în problemele miniere,
care ar fi în măsură să trateze aceste probleme?
2. Cunoașterea furnizorilor și a partenerilor de afaceri

42

a) Cine sunt furnizorii sau alte părți care intervin în finanțarea, extracția, comerțul și
transportul minereurilor între punctul de extracție și punctul în care întreprinderea
care pune în aplicare diligența necesară preia aceste minereuri? Identificați toți actorii
importanți din lanțul de aprovizionare, colectând informații privind dreptul de
proprietate (inclusiv proprietatea efectivă), structura societății, numele directorilor și
membrilor consiliului de administrație al acesteia, participanții care dețin societatea
sau directorii acesteia în alte organisme, legăturile comerciale, administrative, politice
sau militare ale întreprinderii și directorilor acesteia (punând accentul, în special, pe
relațiile potențiale cu grupuri armate care nu aparțin statului sau cu forțe de securitate
publice sau private)

43

b) Care sunt sistemele de achiziții publice și de diligență necesară pe care acești
furnizori le-au instituit? Care sunt politicile adoptate de către furnizori în ceea ce
privește lanțul de aprovizionare și cum se integrează acestea în procesul de
gestionare? Cum stabilesc aceștia controalele interne în cazul minereurilor? Cum
aplică aceștia politici și condiții furnizorilor lor?
3. Cunoașterea condițiilor de extracție a minereurilor din zonele afectate de
conflicte și cu risc ridicat
a) Care este proveniența exactă a minereurilor (minele de origine)?
b) Care a fost metoda de extracție? Stabiliți dacă minereurile au fost extrase prin minerit
artizanal și la scară redusă sau la scară largă,
42. A se vedea Grupul de Acțiune Financiară Internațională, Orientări privind abordarea
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bazată pe riscuri pentru lupta împotriva spălării banilor și împotriva finanțării
terorismului, iunie 2007, secțiunea 3.10. A se vedea etapa 2.
43. A se vedea Capitolul VI din Orientările privind diligența necesară reputațională,
(Guidelines on reputational due diligence) International Association of Oil and Gas
Producers (Raportul Nr. 356, 2004). A se vedea, de asemenea, capitolul 5
„Cunoașterea clienților și a partenerilor de afaceri” (Knowing Clients and Business
Partners) din Instrumentul OCDE de sensibilizare la riscuri pentru întreprinderi
multinaționale care operează în zonele cu guvernanță fragilă,(OECD Risk Awareness
Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones)2006.,
și, în primul caz, stabiliți, atunci când este posibil, dacă minereurile au fost extrase de
mineri artizanali individuali, de cooperative miniere artizanale, de asociații sau de
întreprinderi mici. Identificarea taxelor, redevențelor și tarifelor plătite instituțiilor
guvernamentale și a declarațiilor privind aceste plăți.
c) Condițiile de extracție implică prezența și intervenția unor grupuri armate care nu
aparțin statului și a unor forțe de securitate publice sau private, în special prin una
sau mai multe dintre operațiunile următoare: control direct al minei sau al rutelor de
transport din jurul acesteia; prelevarea de taxe pentru exploatarea minei sau
extorcarea de minereuri; deținerea minei sau deținerea de drepturi pe minereuri de
către părți la conflict sau de către membrii familiei acestora; realizarea de activități
miniere cu titlu de venit secundar, în afara serviciului; sau furnizarea unui serviciu de
securitate plătit de mineri sau finanțat din impozitele pe producție. Sunt implicate
unele dintre aceste grupuri armate sau forțe de securitate publice sau private sau au
acestea au interese în conflict? Au comis unele dintre acestea, în trecut, încălcări
sistematice ale drepturilor omului sau alte delicte?
d) Care sunt condițiile extracției? În special, a se identifica dacă există i) orice formă de
tortură sau de tratament brutal, inuman și degradant practicat în scopul extracției de
minereuri; ii) orice formă de muncă forțată sau obligatorie impusă unei persoane sub
amenințarea cu o anumită pedeapsă și pe care persoana respectivă nu s-a oferit să o
facă voluntar; iii) cele mai grave forme ale muncii copiilor în scopul extracției de
minereuri; iu) celelalte încălcări flagrante ale drepturilor omului și practici abuzive,
cum ar fi violențele sexuale generalizate în siturile miniere sau în cursul extracției de
minereuri; sau u) crimele de război sau alte încălcări grave ale dreptului umanitar
internațional, crimele împotriva umanității și genocidul.
4. Cunoașterea condițiilor de transport, manipulare și comerț al minereurilor în
zonele de conflict și în zonele cu risc ridicat
a) Erau cumpărătorii din aval stabiliți în situl minei sau în altă parte? Erau minereurile
provenite din exploatații diferite manipulate și prelucrate separat sau erau acestea
vândute separat în aval? În caz contrar, în ce stadiu au fost prelucrate, consolidate și
amestecate minereurile atunci când au fost vândute în aval?
b) Cine erau intermediarii care au manipulat minereurile? A se identifica dacă unii dintre
acești intermediari au fost acuzați sau suspectați că au extras sau comercializat
minereuri în asociere cu grupuri armate care nu aparțin statului.
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c) În ce măsură anumite forțe de securitate publice sau private sau alte grupuri armate
care nu aparțin statului au intervenit, eventual, în mod direct sau indirect, în
comercializarea, transportul sau taxarea minereurilor? Beneficiază forțele de
securitate publice sau private sau alte grupuri armate care nu aparțin statului, într-un
fel sau altul, de comercializarea, transportul sau taxarea minereurilor de către alte
părți, în special în cadrul unor relații cu intermediari sau exportatori?
d) În ce măsură anumite forțe de securitate publice sau private sau alte grupuri armate
care nu aparțin statului sunt prezente de-a lungul rutelor de comercializare și
transport? Există încălcări ale drepturilor omului în timpul comercializării, transportului
sau taxării minereurilor? De exemplu, sunt utilizate munca forțată, extorcarea sau
constrângerea? Este utilizată munca copiilor? În special, a se identifica dacă există i)
orice formă de tortură sau de tratament brutal, inuman și degradant practicat în
scopul transportului sau comercializării de minereuri; ii) orice formă de muncă forțată
sau obligatorie în scopul transportului, comercializării sau vânzării de minereuri; iii)
cele mai grave forme ale muncii copiilor în scopul transportului sau comercializării de
minereuri; iu) celelalte încălcări flagrante ale drepturilor omului și practici abuzive,
cum ar fi violențele sexuale generalizate în siturile miniere sau în cursul transportului
sau comercializării de minereuri; sau u) crimele de război sau alte încălcări grave ale
dreptului umanitar internațional, crimele împotriva umanității și genocidul în scopul
transportului sau comercializării de minereuri.
e) Care sunt informațiile disponibile pentru a verifica operațiunile comerciale efectuate
în aval, în special: documente autentice, rute de transport, contracte de
concesionare, transporturi transfrontaliere, și prezența unor grupuri armate și/sau
forțe de securitate publice sau private?
5. Cunoașterea condițiilor de export din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat
a) Care este punctul de export și au existat acuzații sau suspiciuni privind anumite plăți
în scopul facilitării sau alte plăți ilicite efectuate în punctele de export pentru a
disimula proveniența minereurilor sau a o prezenta într-un mod fraudulos? Ce
documente au însoțit exportul de minereuri și există acuzații sau suspiciuni privind
emiterea unor documente frauduloase sau a unor declarații inexacte (privind tipul de
minereu, calitatea acestuia, proveniența, greutatea etc.)? Ce taxe, datorii sau alte
tarife au fost plătite la export și dacă au existat acuzații sau suspiciuni de subdeclarare?
b) Cum a fost coordonat și efectuat transportul minereurilor exportate? Cine sunt
transportatorii și dacă au existat acuzații sau suspiciuni de corupție din partea
acestora (plăți în scopul facilitării, plăți ilicite, sub-declarări etc.)? Cum au fost
obținute finanțarea exporturilor și asigurarea acestora?
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Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui
lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone
afectate de conflicte și cu risc ridicat © OCDE 2013

Supliment privind aurul

SUPLIMENT PRIVIND AURUL

Introducere și domeniu de aplicare
Prezentul Supliment privind aurul face parte integrantă din Orientările OCDE privind
diligența necesară referitoare la existența unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul
minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat. Secțiunea introductivă
la orientări, precum și anexa I (Cadru în cinci etape pentru punerea în aplicare a unei
diligențe necesare bazată pe riscuri în cazul lanțului de aprovizionare cu minereuri ), anexa
II (Politica privind modelul de lanț global responsabil de aprovizionare cu minereuri
provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat) și anexa III (Măsuri sugerate
pentru atenuarea riscurilor și indicatori care permit măsurarea îmbunătățirilor obținute) se
aplică Suplimentului privind aurul. În consecință, termenul „orientări” va putea fi utilizat pe
întreg parcursul acestui supliment pentru a desemna atât prezentul Supliment privind aurul,
cât și Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de
aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și
cu risc ridicat.
Prezentul supliment cuprinde orientări specifice privind diligența necesară în cadrul
lanțului de aprovizionare cu aur provenit din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat, în
funcție de diferitele poziții ale întreprinderilor în lanțul de aprovizionare. Se face o distincție
între rolurile și recomandările corespunzătoare referitoare la diligența necesară adresate
întreprinderilor situate în amonte și întreprinderilor situate în aval în lanțul de aprovizionare
(a se vedea definițiile) și sunt incluse, dacă este cazul, recomandări specifice pentru
anumiți actori care fac parte din aceste două mari categorii. Întreprinderile care fac parte
din aceste categorii trebuie să facă dovada punerii în aplicare a diligenței necesare
indiferent dacă dețin, închiriază sau împrumută aurul.
Prezentul supliment prezintă măsurile pe care întreprinderile ar trebui să le ia pentru
a evita să contribuie la un conflict și la încălcări grave ale drepturilor omului în lanțul de
aprovizionare cu aur care este susceptibil de a proveni din zone afectate de conflicte și cu
risc ridicat. Suplimentul include măsuri de diligență necesară care trebuie luate în ceea ce
privește aurul reciclat sau deșeurile de aur sau aurul deja rafinat („aur reciclabil”), numai în
măsura în care materialele reciclate sunt susceptibile de a fi fost utilizate pentru a spăla
aurul extras dintr-o zonă afectată de conflicte și cu risc ridicat, în scopul de a-i ascunde
proveniența. Produsele de investiție din aur (lingouri, bare, monede și granule în containere
sigilate) deținute în seifurile băncilor de lingouri, în seifurile băncilor centrale, la burse și
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rafinării, identificate cu o „dată verificabilă”

anterioară datei de 1 ianuarie 2012, nu vor

necesita informații cu privire la originea acestora („stocuri preexistente sau care beneficiază
57 „Dată verificabilă” înseamnă o dată care poate fi verificată prin controlul marcajului fizic
al datei aplicat atât pe produse, cât și pe listele de inventar. A se vedea definițiile.
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de drepturi dobândite”). Cu toate acestea, produsele de investiție din aur vor impune
aplicarea diligenței necesare legată de cunoașterea partenerilor, în scopul de a se asigura
că comerțul cu stocuri de aur preexistente sau care beneficiază de drepturi dobândite nu
contravine sancțiunilor internaționale, nici nu permite spălarea de bani care decurge sau
este legată de vânzarea unor rezerve de aur în zone afectate de conflicte și cu risc ridicat.
Pentru a stabili aplicabilitatea prezentului supliment, toate întreprinderile din lanțul de
aprovizionare cu aur ar trebui să pună în aplicare etapa 1 (Instituirea unor sisteme solide de
gestionare a întreprinderii) și să înceapă etapa 2 (Identificarea și evaluarea riscurilor
aferente lanțului de aprovizionare) pentru a determina dacă aprovizionarea acestora cu aur
provine dintr-o zonă afectată de conflicte și cu risc ridicat. Celelalte etape expuse în
prezentul supliment nu se vor aplica decât întreprinderilor care își procură aur provenit din
zone afectate de conflicte sau cu risc ridicat și actorilor din lanțul de aprovizionare cu aur
care își desfășoară activitatea în aceste zone.
În afara principiilor, standardelor și proceselor care trebuie să intervină în punerea în
aplicare a diligenței necesare de către întreprinderi, orientările și prezentul supliment
recomandă principii, standarde și procese referitoare la diligența necesară care ar trebui să
fie integrate în noile inițiative ale sectorului industrial întreprinse pentru a contribui la
evoluția lanțului de aprovizionare către practici responsabile privind situațiile de conflict.
Elaborarea unor sisteme de certificare detaliate, precum dispozitivul și instrumentele de
certificare ale Conferinței Internaționale privind Regiunea Marilor Lacuri, sau alte inițiative
sectoriale sau cu implicarea mai multor părți interesate care propun procese ce permit
verificarea conformității practicilor de aprovizionare cu aur cu standardele și procesele
enunțate în prezentele orientări pot furniza o garanție credibilă că un lanț de aprovizionare
58

nu contribuie la conflicte sau la încălcări grave ale drepturilor omului .
În prezentele orientări se recunoaște faptul că punerea în aplicare a diligenței
necesare în zonele de conflict și în zonele cu risc ridicat prezintă dificultăți de ordin practic.
Într-adevăr, este nevoie de flexibilitate pentru aplicarea diligenței necesare. Natura și
amploarea diligenței necesare adecvate vor depinde de condițiile proprii fiecărei situații și
vor fi influențate de factori precum dimensiunea întreprinderii, localizarea activităților
acesteia, situația dintr-o anumită țară, sectorul și natura produselor sau serviciilor în cauză.
Aceste dificultăți pot fi depășite în diverse moduri, în special cele de mai jos, fără ca lista să
fie exhaustivă:
•

Cooperare la nivelul sectorului pentru a consolida capacitatea de a pune în aplicare

diligența necesară.
•

Împărțirea costurilor la nivelul sectorului pentru sarcini specifice referitoare la diligența

necesară.
•

59

Participarea la inițiative privind gestionarea responsabilă a lanțului de aprovizionare .

58 A se vedea definiția contribuției la conflicte din anexa II la Orientările OCDE.
59 De exemplu, cu condiția să fie compatibile cu Orientările OCDE: Conflict-Free Smelter
Program dezvoltat de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) și de Global eSustainability Initiative (GeSI); Conflict Free Gold Standard, World Gold Council (2012);
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Responsible Gold Guidance, London Bullion Market Association (2012); și Chain-ofCustody Certification, Responsible Jewellery Council (2012); Fairtrade and Fairmined
Standard for Gold from Artisanal and Small- Scale Mining, Alliance of Responsible
Mining/Fairtrade Labelling Organizations International (2010).

ORIENTĂRILE OCDE PRIVIND DILIGENȚA NECESARĂ REFERITOARE LA EXISTENȚA UNUI LANȚ DE APROVIZIONARERESPONSABIL ÎN CAZUL
MINEREURILOR PROVENITE DIN ZONE AFECTATE DE CONFLICTE... © OCDE 2013

63

SUPLIMENT PRIVIND AURUL

• Coordonare între întreprinderile din sector care fac apel la aceiași furnizori.
• Cooperare între întreprinderile din amonte și din aval.
• Crearea de parteneriate cu organizațiile internaționale și cu organismele societății civile.
• Integrarea politicii privind modelul de lanț de aprovizionare (anexa II) și a recomandărilor
specifice privind punerea în aplicare a diligenței necesare descrise în prezentele orientări
în politicile și sistemele de gestionare existente, în practicile privind diligența necesară
ale întreprinderii, în special cele în materie de aprovizionare, integritate și măsurile
pentru cunoașterea clienților, precum și în raportarea anuală privind sustenabilitatea,
responsabilitatea socială a întreprinderii sau de alt tip.
În orientări se recunoaște, în special, că diligența necesară privind extracția de aur în
minele artizanale și la scară redusă în zone afectate de conflicte și cu risc ridicat prezintă
provocări. Producătorilor de aur artizanali și la scară redusă precum minerii independenți,
grupurile informale sau comunitățile de mineri nu li se impune să pună în aplicare diligența
necesară astfel cum este recomandată în aceste orientări, însă aceștia sunt încurajați să
continue să se asocieze eforturilor de diligență necesară depuse de clienții lor și să
oficializeze această participare pentru a putea, pe viitor, să pună în aplicare diligența
necesară. Numai întreprinderilor artizanale și la scară redusă li se solicită să pună în
aplicare diligența necesară (a se vedea definițiile). Apendicele cuprinde măsurile sugerate
pentru a preveni impacturile sociale și economice care pot aduce prejudicii grupurilor
vulnerabile

60

în zonele de conflict și în zonele cu risc ridicat, în special exploatațiile legale

de mine artizanale și la scară redusă.
Dată fiind complexitatea mediilor de operare pentru întreprinderile din zonele afectate
de conflicte și cu risc ridicat, în care condițiile pot evolua sau pot degenera rapid, diligența
necesară trebuie înțeleasă ca un proces permanent, proactiv și reactiv, prin care
întreprinderile pot lua măsuri rezonabile și depun eforturi de bună credință pentru a
identifica și a răspunde riscurilor de a contribui la conflicte sau la practici abuzive grave în
conformitate cu prezentele orientări,în special cu anexa II. În prezentele orientări se
preconizează o îmbunătățire progresivă a practicilor de punere în aplicare a diligenței
necesare prin intermediul unui angajament constructiv cu furnizorii. Întreprinderile sunt
încurajate să integreze orientările în politicile și practicile lor mai ample privind
comportamentul responsabil al întreprinderii și sunt încurajate să informeze consumatorii și
întregul public despre faptul că pun în aplicare prezentele orientări. Întreprinderile pot utiliza
aceste orientări pentru a determina dacă produsele lor originare din zone de conflict pot fi
considerate în mod rezonabil ca provenind dintr-un lanț de aprovizionare responsabil.

60 A se vedea Orientările OCDE pentru întreprinderi multinaționale (2011), Comentarii
privind Capitolul IV referitor la drepturile omului, punctul 40: „[...] întreprinderile trebuie
să respecte drepturile omului în cazul persoanelor care aparțin unor categorii specifice
sau unor populații care necesită o atenție deosebită, atunci când acestea riscă să aibă
un impact negativ asupra acestor drepturi. În acest context, instrumentele Organizației
Națiunilor Unite au precizat drepturile populațiilor autohtone; ale persoanelor care
aparțin unor minorități naționale sau etnice, religioase și lingvistice; ale femeilor; ale
copiilor; ale persoanelor cu dizabilități; și ale lucrătorilor migranți și familiilor acestora.”
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Prezentele orientări se bazează pe principiile și standardele enunțate în Orientările
OCDE pentru întreprinderi multinaționale și în Instrumentul OCDE de sensibilizare la riscuri
pentru întreprinderi multinaționale care operează în zonele cu guvernanță fragilă și sunt în
concordanță cu acestea. Acestea conțin recomandări adresate în comun de către guverne
întreprinderilor care operează sau se aprovizionează cu minereuri din zone afectate de
conflicte și cu risc ridicat și formulează orientări referitoare la principiile și procesele legate
de diligența necesară pentru o gestionare responsabilă a lanțului de aprovizionare cu
minereuri care provin din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat, în conformitate cu
legile aplicabile și cu standardele internaționale relevante. În acest sens, prezentele
orientări nu înlocuiesc legile și reglementările naționale, în special cele referitoare la
61

exploatația minieră, și nici nu prevalează asupra acestora .

Definiții
Exploatație minieră artizanală și la scară redusă - exploatație minieră formală sau
informală care face apel mai ales la forme simplificate de explorare, extracție, prelucrare și
transport. Exploatația minieră artizanală și la scară redusă este, în general, o exploatație
puțin intensivă în ceea ce privește capitalul și care utilizează tehnologii foarte intensive în
ceea ce privește mâna de lucru. Termenul „exploatație minieră artizanală și la scară
redusă” poate include bărbații și femeile care lucrează pe o bază individuală sau în cadrul
unor grupuri familiale, a unor parteneriate sau ca membri ai unor cooperative sau ai altor
tipuri de asociații legale și de întreprinderi care grupează sute sau chiar mii de mineri. De
exemplu, este obișnuit ca grupuri de 4 până la 10 persoane, uneori constituite din membri
ai aceleiași familii, să împartă sarcinile într-un singur punct de extracție (de exemplu
săparea unei galerii). La nivel organizațional, sunt obișnuite grupurile de 30-300 de mineri,
care exploatează împreună un zăcământ (de exemplu lucrând în galerii diferite) și care,
62

uneori, împart instalațiile de prelucrare .
Întreprinderi miniere artizanale și la scară redusă - Entități artizanale și la scară
redusă suficient de formalizate și structurate pentru a pune în aplicare prezentele orientări.
Astfel cum se arată în apendice, toți minerii artizanali și la scară redusă sunt încurajați să
își oficializeze activitățile în acest sens.
Lingou - Termen generic care desemnează aurul în formă de bare.
Bancă de lingouri - Bancă (în special băncile de retail, de depozit sau de investiții)
sau instituție financiară (comerciant, de exemplu) care efectuează operațiuni financiare în
aur rafinat.
Lanț de custodie - evidență a entităților care dețin custodia minereurilor pe măsură ce
acestea parcurg un lanț de aprovizionare.

61 A se vedea capitolul I punctul 2 din Orientările OCDE pentru întreprinderi multinaționale
(2011).
62 A se vedea Felix Hruschka și Cristina Echavarría, Rock-Solid Chances for Responsible
Artisanal Mining, Alliance for Responsible Mining Series on Responsible ASM
Nr.3, 2011.
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Zone de conflict și zone cu risc ridicat - zone identificate prin existența unui conflict
armat, a unei violențe generalizate, în special o violență generată de rețele criminale sau
alte riscuri de abuzuri grave și generalizate la adresa populației. Există mai multe tipuri de
conflicte armate, cum ar fi conflicte cu sau fără caracter internațional, care pot implica două
sau mai multe state, războaie de eliberare, insurgențe, războaie civile. Zonele cu risc ridicat
sunt cele care prezintă un risc ridicat de conflict sau de practici abuzive grave și
generalizate, astfel cum sunt definite la punctul 1 din anexa II la orientări. Astfel de zone se
caracterizează deseori prin instabilitate politică sau represiune, vulnerabilitate instituțională,
securitate deficitară, prăbușirea infrastructurii civile, acte de violență generalizate și
încălcări ale dreptului național și internațional.
„Sprijinul direct sau indirect” acordat unor grupuri armate care nu aparțin statului sau
unor forțe de securitate publice sau private cu ocazia extracției, transportului, comerțului,
manipulării sau exportului de aur include, dar nu se limitează la: aprovizionarea cu
minereuri, executarea unor plăți sau furnizarea unei asistențe logistice sau materiale către
63

grupuri armate care nu aparțin statului sau unor afiliați ai acestora, care :
i)

controlează ilegal siturile miniere sau rutele de transport, punctele de comercializare a
64

aurului, precum și actorii situați în amonte în lanțul de aprovizionare ; și/sau
ii)
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taxează ilegal sau extorchează bani sau aur în punctele de acces în siturile miniere,
pe rutele de transport sau în punctele de comercializare a aurului; și/sau

iii)

taxează ilegal sau extorchează intermediari, întreprinderi exportatoare sau negociatori
internaționali.
Diligența necesară - Diligența necesară este procesul permanent, proactiv și reactiv

care permite întreprinderilor să identifice, să prevină și să atenueze impactul negativ real
sau potențial al activităților lor ca parte integrantă din sistemele lor de decizie și de
gestionare a riscurilor. Diligența necesară poate sprijini întreprinderile să se asigure că
respectă principiile

SURSELOR DE AUR
În sensul acestor orientări, există trei surse posibile de aur sau de produse care conțin

63 Termenul „afiliați” include comercianți, colectori, intermediari și alți actori care intervin în
lanțul de aprovizionare și care lucrează direct cu grupuri armate în scopul extracției,
comercializării sau manipulării aurului.
64 „A controla” minele, rutele de transport, punctele de comercializare a aurului și actorii
situați în amonte în lanțul de aprovizionare înseamnă i) supervizarea extracției, inclusiv
faptul de a autoriza accesul în siturile miniere și/sau coordonarea în aval a vânzărilor
către intermediari, exportatori și comercianți internaționali; ii) recurgerea la orice formă
de muncă forțată sau obligatorie în scopul de a extrage, de a transporta, de a
comercializa sau de a vinde aurul; sau iii) exercitarea funcțiilor de administrator sau de
agent sau deținerea unor părți sau acțiuni în întreprinderi sau mine din amonte.
65 „A extorca” din mine, rute de transport, puncte de comercializare a aurului înseamnă
faptul de a forța pe cineva, sub amenințarea cu violența sau cu orice altă pedeapsă, să
dea anumite sume de bani sau anumite cantități de aur în schimbul posibilității de a
exploata situl minier, de a folosi rute de transport sau de a transporta, a cumpăra sau a
vinde aur.
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aur pentru care se recomandă punerea în aplicare în mod diferit a diligenței necesare:
1) AUR EXTRAS - Aurul care provine din mine (exploatat la scară medie și largă sau
artizanal și/sau la scară redusă) și care nu a fost încă rafinat niciodată. Originea aurului
extras este mina din care a fost extras acesta. Sub-categoriile de aur extras înainte de
rafinare sunt următoarele:
• Aur aluvial - Aur extras recent din zăcăminte de nisip sau pietriș, cel mai adesea din
cursuri de apă sau din apropierea acestora, și care se prezintă, în general, sub forma
unor bucăți foarte mici, dar vizibile, de aur. Aurul aluvial se prezintă, în general, sub
formă de „praf de aur” sau, ocazional, de pepite, în care aurul este deja prezent într-o
formă concentrată, ușor de transportat și poate fi topit cu ușurință și/sau semi-rafinat în
mici lingouri (în mod normal, cu o puritate de 85 % - 92 %). Aurul aluvial care se prezintă
sub toate aceste forme trebuie să fie rafinat înainte de a fi utilizat în lingouri sau în
bijuterii, dar, de regulă, poate fi rafinat în mod direct, fără a trebui să facă obiectul unei
concentrări sau al unei procesări intermediare.
• Minereu de aur - Rocă sau pietriș care conține o concentrație de aur cu valoare
economică. Această concentrație poate fi foarte mică în greutate, de exemplu un gram
de aur la o tonă de minereu, și poate fi încă rentabilă din punct de vedere economic întro exploatație industrială la scară medie și mare. Minereul de aur, ca urmare a masei și a
greutății sale, nu este prelucrat, de regulă, foarte departe de situl minier.
• Concentrat de aur - Produs intermediar obținut din prelucrarea minereului de aur în
scopul de a-i crește concentrația, dar care necesită o prelucrare intermediară pentru a
obține metalul doré. Concentratul de aur este transportat ,de regulă, către o topitorie din
vecinătate pentru obținerea metalului doré.
• Aur doré - Bară de aliaj de aur extras recent, obținută, în general, după o prelucrare
intensă a minereului și după topire, realizate în mine la scară medie și largă, pentru a
obține o concentrație mare (în mod normal, cu o puritate de 85 % - 90 %). Aurul extras în
această formă nu este de calitate comercială și, prin urmare, trebuie transportat către o
întreprindere de rafinare pentru a fi rafinat în mod direct, fără vreo altă prelucrare
intermediară.
• Subprodus de extracție - Aur produs din extracția altor metale, de exemplu, minereul
de cupru sulfuros, care poate prezenta urme de aur. Atunci când aurul este un
subprodus, mai întâi celălalt metal mai important este supus unei prelucrări și rafinări,
apoi aurul este extras și rafinat din reziduul final al primului metal, de exemplu nămolul
rezultat din celula electrolitică după prelucrarea cuprului.
• Aur provenit din exploatații miniere la scară largă - Aur care a fost produs într-o
exploatație minieră la scară medie sau largă (a se vedea definiția exploatației miniere la
scară medie sau largă).
• Aur provenit din exploatații miniere artizanale și la scară redusă - Aur produs de
exploatații miniere artizanale și la scară redusă (a se vedea definiția exploatației
artizanale și la scară redusă).

SURSE DE AUR (cont.)
2) AUR RECICLABIL - Aur care a fost deja rafinat, cum ar fi aurul aflat în etapa utilizării
finale, după consum și aur de investiție, produse care conțin aur și deșeuri ale unor metale și
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materiale provenite din rafinarea și din fabricarea unor produse, care se întorc într-o
întreprindere de rafinare sau la un alt actor intermediar din aval pentru a începe un nou ciclu de
viață ca „aur reciclat”. Originea aurului reciclat este considerată a fi punctul din lanțul de
aprovizionare cu aur în care aurul se întoarce în întreprinderea de rafinare sau la un alt actor
intermediar sau întreprindere de reciclare din aval. Sub-categoriile de aur reciclabil sunt
următoarele:
•

Aur reciclabil neprelucrat - Aur reciclabil care se prezintă încă fie sub forma sa de origine,
fie sub formă de deșeuri de fabricare, înainte de a se întoarce pentru prelucrare și rafinare
(de exemplu, lingouri, bijuterii, ornamente, monede, șpanuri etc.)

•

Aur reciclabil topit - Aur reciclabil care a fost topit în cursul primului proces de reciclare și
modelat în lingouri rudimentare sau sub o altă formă cu dimensiune nedefinită și cu puritate
variabilă.

•

Subprodus industrial - Un produs provenit din prelucrarea unui alt material, care nu
constituie produsul principal căutat, dar nici nu este un material util separat. De exemplu, din
rafinarea aurului rezultă deseori subproduse cu valoare scăzută, cum ar fi praful de pe
coșurile cuptoarelor, creuzetele uzate și cel adunat după măturare.
3) STOCURI DE AUR PREEXISTENTE SAU CARE BENEFICIAZĂ DE DREPTURI

DOBÂNDITE - Produse de investiție în aur (lingouri, bare, monede și foițe în containere
sigilate) depozitate în seifurile băncilor de lingouri și ale băncilor centrale, burse și rafinării, cu o
dată verificabilă anterioară datei de 1 ianuarie 2012, care nu vor necesita stabilirea
provenienței lor. Sunt incluse stocurile deținute de o parte terță în numele entităților menționate
anterior.
•

Dată verificabilă: O dată care poate fi verificată prin controlul marcajului fizic al datei aplicat
pe produse și/sau pe listele de inventar.
Aur amestecat - Aur care include surse diverse (de exemplu, atât aur extras, cât și aur

reciclat). Diligența necesară trebuie să se aplice acestor surse de aur amestecat în
conformitate cu recomandările cuprinse în prezentul supliment și cu legislațiile internaționale și
naționale, inclusiv cele care se referă la comerțul ilicit cu minereuri și la sancțiunile Organizației
Națiunilor Unite.

„Good Delivery” - Standard privind specificațiile fizice aplicabile aurului rafinat și
capacităților rafinatorilor de aur, care este acceptat la o bursă sau pe o piață extrabursieră (de
exemplu London Good Delivery).
Program interprofesional - În sensul prezentelor orientări, această expresie
desemnează o inițiativă sau un program creat și gestionat de o organizație interprofesională
sau o inițiativă similară a industriei destinată să sprijine și să promoveze, integral sau în parte,
recomandările din prezentele orientări. Un program interprofesional se poate înscrie în cadrul
unor activități mai ample care urmăresc, de asemenea, alte obiective. Orice referire în
prezentele orientări la activitățile și/sau inițiativele relevante din cadrul unui program
interprofesional semnifică faptul că aceste activități și/sau inițiative vor fi în conformitate cu
orientările.
Mecanism instituțional - În sensul prezentelor orientări, această expresie desemnează o
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organizație creată de către și pentru reprezentanți ai autorităților guvernamentale, ai sectorului
privat și ai societății civile, având drept obiectiv sprijinirea și promovarea unei părți sau a
tuturor recomandărilor din orientări. Orice referire în prezentele orientări la activitățile și/sau
inițiativele relevante din cadrul unui mecanism instituțional semnifică faptul că aceste activități
și/sau inițiative vor fi în conformitate cu orientările.
Exploatație minieră artizanală și la scară redusă legitimă: legitimitatea exploatației
miniere artizanale și la scară redusă este un concept greu de definit deoarece implică un
anumit număr de factori proprii fiecărei situații (a se vedea apendicele). În sensul acestor
orientări, este considerată legitimă, printre altele, orice exploatație minieră artizanală și la
66

scară redusă care respectă legislația în vigoare . În cazul în care respectarea cadrului legal
aplicabil nu este asigurată, sau în absența unui astfel de cadru, evaluarea legitimității unei
exploatații miniere artizanale și la scară redusă va lua în considerare eforturile sincere ale
minerilor și ale întreprinderilor de natură artizanală și la scară redusă pentru a opera în
interiorul cadrului legal aplicabil (dacă acesta există), precum și implicarea lor în posibilitățile
de oficializare atunci când acestea devin disponibile (ținând cont de faptul că, cel mai adesea,
capacitățile, aptitudinile tehnice și resursele financiare disponibile în acest scop ale
operatorilor unor mine artizanale și la scară redusă sunt foarte limitate, chiar inexistente). În
orice caz, exploatația minieră artizanală și la scară redusă, la fel ca orice altă formă de
exploatație minieră, nu poate fi considerată legitimă atunci când contribuie la un conflict și la
practici abuzive grave asociate cu extracția, transportul sau comerțul de minereuri, astfel cum
sunt definite în anexa II la prezentele orientări.
Sistem de gestionare - Ansamblu de procese și documente de gestionare care constituie
un cadru sistematic în scopul de a garanta că sarcinile sunt executate corect, sistematic și
eficace, în vederea atingerii obiectivelor vizate și a favorizării îmbunătățirii permanente a
performanțelor.
Exploatație minieră la scară medie și largă - În sensul prezentelor orientări, exploatația la
scară medie și largă desemnează activitățile de extracție de aur care nu sunt considerate
artizanale sau la scară redusă.
Operator de reciclare - Persoană fizică sau juridică care nu este o întreprindere de
rafinare astfel cum este definită mai sus și care colectează, consolidează și/sau prelucrează
aur reciclabil sau deșeuri de aur, cum ar fi eșantioane sau probe, înainte de rafinarea care va
marca începutul unui nou ciclu de viață al aurului.
Întreprindere de rafinare - Persoană fizică sau juridică care purifică aurul până la
obținerea unei concentrații adecvate pentru a fi comercializat pe piață, prin eliminarea
celorlalte substanțe din aurul doré, din aurul aluvial, din aurul reciclabil ori din deșeurile de aur
sau din alte materiale care conțin aur.
Furnizori - Acest termen desemnează orice persoană fizică sau organizație considerată
66 A se vedea Vision for Responsible Artisanal and Small-scale Mining în Alliance for
Responsible Mining (Echavarria, C. et. al. Ed.), (2008) The Golden Vein - A guide to
responsible artisanal and small-scale mining. ARM Series on Responsible ASM Nr. 1.
Medellin.
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ca fiind un participant în lanțul de aprovizionare pentru furnizarea de aur și de materiale care
conțin aur.
Lanț de aprovizionare - Expresia „lanț de aprovizionare” se referă la ansamblul
activităților, organizațiilor, actorilor, tehnologiilor, informațiilor, resurselor și serviciilor care
intervin în deplasarea aurului de la sursă până la consumatorul final.
Lanț de aprovizionare și întreprinderi din amonte - „Lanțul de aprovizionare din amonte”
desemnează lanțul de aprovizionare cu aur care se situează între mină și rafinării.
„Întreprinderile din amonte” includ mineri (întreprinderi artizanale și la scară redusă și
11

întreprinderi de producție de aur la scară medie și largă) , comercianți sau exportatori
locali de aur nerafinat, transportatori, comercianți internaționali de aur extras/reciclabil și
rafinării. Producătorilor de aur artizanal și la scară redusă, cum ar fi minerii independenți
sau grupurile de lucru informale sau comunitățile incluse în întreprinderile din amonte, nu
li se impune să pună în aplicare diligența necesară, astfel cum este recomandată în
prezentele orientări, dar aceștia sunt încurajați să continue să se asocieze eforturilor de
diligență ale clienților lor și să oficializeze această participare pentru a putea, în viitor, să
pună în aplicare diligența necesară.
Lanț de aprovizionare și întreprinderi din aval - „Lanțul de aprovizionare din aval” se
referă la lanțul de aprovizionare cu aur care se situează între rafinării și comercianții cu
amănuntul. „Întreprinderile din aval” includ comercianții de aur rafinat și piețele de aur,
băncile de lingouri, bursele și alte entități care stochează ele însele aurul, producătorii și
vânzătorii de bijuterii și celelalte întreprinderi care utilizează aurul în fabricarea
produselor lor (de exemplu fabricanții și vânzătorii de produse electronice sau de
aparatură medicală).
Diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare: În ceea ce privește, în special,
punerea în aplicare a diligenței necesare pentru o aprovizionare responsabilă cu minereuri,
diligența necesară bazată pe riscuri desemnează măsurile pe care întreprinderile ar trebui să
le ia pentru a identifica, a preveni și a gestiona impacturile negative reale sau potențiale și a
se asigura că acestea respectă drepturile omului și nu contribuie la conflicte
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prin activitățile
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lor în cadrul lanțului de aprovizionare .

67 Pentru evitarea oricărei îndoieli, prezentele orientări includ minerii, operatorii de procesare
și întreprinderile de rafinare care pot fi deținute sau controlate sau gestionate de
autoritățile guvernamentale sau de alte entități ale statului.
68 Astfel cum este definit în anexa II la Orientările OCDE privind diligența necesară.
69 Orientările OCDE pentru întreprinderi multinaționale (OCDE, 2011); Instrumentul OCDE
de sensibilizare la riscuri pentru întreprinderi multinaționale care operează în zonele cu
guvernanță fragilă (OECD, 2006); Orientări privind întreprinderile și drepturile omului:
Punerea în aplicare a cadrului „Protecție, respect și măsuri reparatorii” al ONU, 21 martie
2011 (A/HRC/17/31).
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ETAPA 1: INSTITUIREA UNOR SISTEME SOLIDE DE
GESTIONARE A ÎNTREPRINDERII
OBIECTIV: Asigurarea faptului că sistemele existente de punere în aplicare a diligenței
necesare și de gestionare a întreprinderilor din lanțul de aprovizionare cu aur sunt
structurate astfel încât să favorizeze punerea în aplicare eficace a diligenței necesare.

SECȚIUNEA I - RECOMANDĂRI GENERALE PENTRU
ÎNTREPRINDERILE DIN LANȚUL DE APROVIZIONARE CU AUR

TOATE

A. Adoptarea și punerea în aplicare a unei politici referitoare la
lanțul de aprovizionare în scopul de a identifica și a gestiona
riscurile legate de aurul susceptibil de a proveni din zone
afectate de conflicte și cu risc ridicat. Pentru toate întreprinderile din lanțul
de aprovizionare, această politică trebuie să includă:
1. Un angajament în care să fie enunțate standarde și principii comune pentru lanțuri de
aprovizionare responsabile privind aurul provenit din zone afectate de conflicte și cu risc
ridicat, în funcție de care întreprinderea va putea evalua propriile activități, precum și
activitățile și relațiile furnizorilor săi. Acest angajament trebuie să respecte standardele
definite în Politica privind modelul de lanț de aprovizionare din anexa II la orientări.
2. Un proces de gestionare clar și coerent care să ofere garanția că riscurile sunt corect
gestionate. Întreprinderea trebuie să se își ia angajamente în ceea ce privește etapele și
recomandările privind diligența necesară expuse pentru diferitele niveluri identificate în
prezentul supliment.

B. Organizarea sistemelor de gestionare interne în vederea
sprijinirii punerii în aplicare a diligenței necesare în cadrul
lanțului de aprovizionare. Întreprinderile din cadrul lanțului de aprovizionare ar
trebui:
1. Să atribuie autoritatea și responsabilitatea de a controla procesul de diligență necesară
în cadrul lanțului de aprovizionare unor responsabili cu rang înalt, care au competențele,
cunoștințele și experiența necesare.
2. Să asigure disponibilitatea resurselor necesare pentru funcționarea și supravegherea
acestor procese.
3. Să instituie o structură de organizare și metode de comunicare concepute astfel încât să
transmită informațiile esențiale, inclusiv politica întreprinderii, salariaților și furnizorilor
implicați. Ar trebui să fie asigurată o formare adecvată, iar întreprinderile pot să recurgă
la modulele de formare elaborate în cadrul unor programe interprofesionale sau al unor
mecanisme instituționale.
4. Să asigure responsabilizarea internă în ceea ce privește punerea în aplicare a
procesului de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare.

C. Instituirea unui sistem de transparență, de colectare de informații
și de control pentru lanțul de aprovizionare cu aur.
1. Întocmirea documentației interne și a evidențelor referitoare la procesele privind diligența
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necesară în cadrul lanțului de aprovizionare, la rezultatele acestor procese și la deciziile
care decurg din acestea. Vor fi luate în considerare elementele prevăzute la etapa 1,
precum și orice altă activitate legată de diligența necesară susceptibilă de a fi realizată în
cadrul lanțului de aprovizionare cu aur provenit din zone afectate de conflicte și cu risc
ridicat (etapele 2-5).
2. Menținerea unui inventar intern și a documentației necesare privind tranzacțiile, care vor
putea fi consultate și utilizate pentru a identifica retrospectiv intrările și ieșirile de aur,
și/sau pentru a sprijini un sistem de lanț de custodie [a se vedea etapa 3 (B)]. Aceasta ar
trebui să includă:
a) Informațiile privind forma, tipul și descrierea fizică a aurului și a produselor aurifere,
de exemplu minereu de aur, concentrat aurifer, aur doré, aur aluvial, aur reciclabil,
aur în lingouri, materii prime și/sau produse de bijuterie, componente electronice și
soluții de placare cu aur etc. (a se vedea secțiunea „Definiții” din prezentul
supliment).
b) Informațiile comunicate de furnizor privind greutatea și compoziția aurului și a
produselor aurifere la intrare, precum și determinări ale greutății și compoziției
aurului care intră și care iese.
c) Coordonatele furnizorului, în special informația privind diligența necesară referitoare
la „cunoașterea partenerilor”, în conformitate cu cele patruzeci de recomandări ale
Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).
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d) Numerele de referință unice pentru fiecare intrare și ieșire.
e) Datele de intrare și de ieșire, de cumpărare și de vânzare.
3. Efectuarea și primirea de plăți pentru aur prin intermediul unor filiere bancare oficiale,
acolo unde acestea sunt disponibile, în mod rezonabil. Evitarea, pe cât posibil, a
achizițiilor în numerar și asigurarea faptului că toate aceste tipuri de achiziții, atunci când
nu pot fi evitate, sunt justificate printr-un document verificabil.
4. Cooperarea pe deplin și în mod transparent cu serviciile responsabile de aplicarea unor
legi privind tranzacțiile cu aur. Furnizarea către serviciile vamale a accesului la informații
complete privind toate transporturile care traversează frontiere internaționale sau care, în
alte circumstanțe, țin de competența lor.
5. Păstrarea informațiilor obținute mai sus pe o durată de minim cinci ani, de preferință întro bază de date informatizată.

D.

Consolidarea angajamentului întreprinderii cu furnizorii.

Întreprinderile din lanțul de aprovizionare ar trebui să depună eforturi pentru a influența
furnizorii astfel încât aceștia să se angajeze să respecte o politică privind lanțul de

70 A se vedea Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) 40 de recomandări
(2003). A se vedea, de asemenea, Grupul de Acțiune Financiară Internațională,, RBA
Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones (2008).
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aprovizionare în conformitate cu dispozițiile din anexa II și cu procesele în materie de
diligență necesară care figurează în prezentele orientări. În acest scop, întreprinderea
ar trebui:
1. Să încerce să stabilească relații durabile cu furnizorii pentru a construi cu aceștia relații
responsabile în vederea aprovizionării.
2. Să comunice furnizorilor așteptările în ceea ce privește punerea în aplicare a diligenței
necesare în cadrul unor lanțuri responsabile de aprovizionare cu aur provenit din zone
afectate de conflicte și cu risc ridicat, în conformitate cu anexa II la orientări și cu
prezentul supliment. În special, întreprinderile ar trebui să le comunice furnizorilor lor că
se așteaptă ca aceștia să stabilească o strategie de gestionare a riscurilor în
concordanță cu riscurile identificate în lanțul de aprovizionare, în conformitate cu anexa
II la orientări.
3. Să includă politica pentru un lanț global responsabil de aprovizionare expusă în
prezentele orientări în contractele comerciale și/sau în acordurile scrise încheiate cu
71

furnizorii, astfel încât aceasta să poată fi pusă în aplicare și monitorizată .
4. Să găsească mijloace de sprijinire și de consolidare a capacităților furnizorilor, în scopul
de a-i ajuta să își îmbunătățească performanțele și să se conformeze politicii
72

întreprinderii privind lanțul de aprovizionare .
5. Să se angajeze într-o politică de gestionare a riscurilor, care poate consta în elaborarea,
împreună cu furnizorii, a unor planuri măsurabile de îmbunătățire, cu participarea, dacă
este necesar sau adecvat, a autorităților guvernamentale locale și centrale, a unor
organizații internaționale și a societății civile în cadrul eforturilor de atenuare a
73

riscurilor .

E. Instituirea unui mecanism de procesare a reclamațiilor la nivelul
întreprinderii și/sau al minei.
În funcție de poziția lor în lanțul de aprovizionare, întreprinderile ar trebui:

1. Să instituie un mecanism de avertizare timpurie privind riscurile, care să permită oricărei
părți interesate (persoane lezate sau denunțători) să își exprime preocupările cu privire
la circumstanțele extracției, comerțului, manipulării și exportului de aur într-o zonă de
conflict sau într-o zonă cu risc ridicat. Astfel, întreprinderea va putea fi avertizată cu
privire la riscurile legate de lanțul său de aprovizionare, ceea ce va completa propriile
sale evaluări privind faptele și riscurile.
2. Să propună acest mecanism în mod direct sau prin intermediul unor dispozitive de
cooperare cu alte întreprinderi sau organizații, cum ar fi un program interprofesional sau
un mecanism instituțional, sau facilitând recurgerea la un expert sau la un organism
extern (de exemplu ombudsman).
71 A se vedea etapele 2-5 pentru mai multe informații privind monitorizarea furnizorilor și
gestionarea cazurilor de nerespectare.
72 A se vedea etapa 3, „Atenuarea riscurilor”.
73 A se vedea etapa 3, „Atenuarea riscurilor”.

74ORIENTĂRILE OCDE PRIVIND DILIGENȚA NECESARĂ REFERITOARE LA EXISTENȚA UNUI LANȚ DE APROVIZIONARE RESPONSABIL ÎN CAZUL MINEREURILOR PROVENIT

SUPLIMENT PRIVIND AURUL

SECȚIUNEA II - RECOMANDĂRI SPECIFICE
A. Pentru întreprinderile producătoare de aur la scară medie sau

largă și pentru exploatațiile miniere artizanale și la scară redusă:
1. Atribuirea unui număr de referință unic fiecărei ieșiri, de exemplu bară de aur doré sau
container cu aur aluvial, și aplicarea și/sau imprimarea acestui număr de referință astfel
încât să fie imposibil de falsificat sau șters fără ca acest lucru să fie evident.
2. Adoptarea unor practici privind securitatea fizică pentru aur, cum ar fi utilizarea unor
containere de securitate sigilate pentru transport, astfel încât să fie imposibil să se
modifice sau se scoată conținutul acestora în timpul transportului fără ca acest lucru să
fie evident. În zonele afectate de conflicte și cu risc ridicat, aceste practici de securitate
fizică ar trebui să fie verificabile de către părți terțe adecvate și de încredere (de exemplu
autorități vamale, auditori independenți, programe interprofesionale sau mecanisme
instituționale).
3. Sprijinirea punerii în aplicare a principiilor și criteriilor enunțate în Inițiativa privind
74

transparența în industriile extractive (ITIE) .

B. Pentru exportatorii locali, întreprinderile de reciclare și

comercianții internaționali de aur extras și de aur reciclabil:
1. Atribuirea unui număr de referință intern unic tuturor intrărilor și ieșirilor, pe bară, lingou
și/sau lot de aur acceptat și produs, și aplicarea și/sau imprimarea acestuia pe toate
ieșirile astfel încât să fie imposibil de falsificat sau de șters fără ca acest lucru să fie
remarcat.
2. Coordonarea și sprijinirea practicilor de securitate fizică utilizate de celelalte întreprinderi
din amonte. Semnalarea cu promptitudine a oricărui indiciu de alterare a transportului și
asigurarea faptului că doar personalul autorizat rupe sigiliile și deschide containerele.
3. Realizarea unui control preliminar al tuturor transporturilor pentru a verifica conformitatea
acestora cu informația comunicată de furnizor cu privire la tipurile de aur, de exemplu
aur aluvial, aur doré, aur reciclabil neprelucrat sau aur reciclabil topit. Verificarea
informației privind greutatea și calitatea furnizată de producătorul de aur și/sau de
expeditor și consemnarea acestei verificări. Semnalarea cu promptitudine a oricărei
inadvertențe între controlul inițial al unui transport și informația furnizată de transportator
către serviciul de securitate intern și către persoanele responsabile de diligența necesară
în cadrul întreprinderii, fără a se lua nicio măsură până în momentul în care inadvertența
este rezolvată
4. Izolarea și securizarea fizică a oricărui transport pentru care există o inadvertență
nerezolvată.
5. Încercarea de a discuta în mod direct cu producători legali de aur de origine artizanală și

74 Pentru precizări privind ITIE, a se vedea http://eiti.org/. Pentru un ghid privind modul în
care întreprinderile pot sprijini ITIE, a se vedea http://eiti.org/document/businessguide.
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din exploatații la scară redusă sau cu reprezentanții acestora, atunci când acest lucru
este posibil, astfel încât să se excludă aurul oferit de persoane care îi exploatează pe
acești producători.

C. Pentru rafinării:
1. Atribuirea unui număr de referință intern unic tuturor intrărilor și ieșirilor, pe bară, lingou
și/sau lot de aur acceptat și produs, care ar trebui să corespundă tuturor informațiilor
colectate despre intrările și ieșirile de aur și generate în cadrul punerii în aplicare a
diligenței necesare, inclusiv informația referitoare la „cunoașterea partenerilor” și la
proveniența aurului.
2. Coordonarea și sprijinirea practicilor de securitate fizică utilizate de celelalte întreprinderi
din amonte. Semnalarea cu promptitudine a oricărui indiciu de alterare a transportului și
asigurarea faptului că doar personalul autorizat rupe sigiliile și deschide containerele.
3. Realizarea unui control preliminar al tuturor transporturilor pentru a verifica conformitatea
acestora cu informația comunicată de furnizor cu privire la tipurile de aur, de exemplu
aur aluvial, aur doré, aur reciclabil neprelucrat sau aur reciclabil topit. Verificarea
informației privind greutatea și calitatea furnizată de producătorul de aur și/sau expeditor
și consemnarea acestei verificări.
4. Semnalarea cu promptitudine a oricărei inadvertențe între controlul inițial al unui
transport și informația furnizată de transportator către serviciul de securitate al
întreprinderii de rafinare și către persoanele responsabile de diligența necesară în cadrul
întreprinderii, fără a se lua nicio măsură până în momentul în care inadvertența este
rezolvată.
5. Izolarea și securizarea fizică a oricărui transport pentru care există o inadvertență
nerezolvată.
6. Înregistrarea și aplicarea unor mărci de identificare pe toate ieșirile de aur (de exemplu
prin marcare fizică a produselor din aur și/sau aplicare pe ambalaje astfel încât să fie
imposibil de falsificat sau de șters fără ca acest lucru să fie remarcat) cu următoarele
informații:
a) nume și/sau ștampilă/logo al întreprinderii de rafinare;
b) anul rafinării/producerii;
c) număr de referință unic atribuit fiecărei ieșiri (de exemplu numere de serie,
identificare electronică sau alte mijloace practice).

D. Pentru băncile de lingouri:
1. Întocmirea unei liste de inventariere pentru tot aurul deținut de băncile de lingouri,
75

precizând data primirii fiecărui lingou și expeditorul acestuia . Acestea trebuie să includă

75 Informațiile care figurează, în mod obișnuit, pe listele de inventariere sunt următoarele:
denumirea lotului; data primirii; metal; tip (de exemplu lingouri mari de aur); număr de
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evidențe privind stocurile preexistente sau care beneficiază de drepturi dobândite.
2. Furnizarea, în măsura posibilului, a aurului în conformitate cu cererea clientului care
dorește o anumită întreprindere de rafinare ale cărei practici privind diligența necesară
au fost verificate în mod independent în conformitate cu prezentele orientări.
3. Menținerea unor registre cu informațiile imprimate în lingoul de aur și cu numerele de
tranzacție atunci când întreprinderile din aval preiau livrarea fizică a aurului.
4. La cerere, furnizarea informației imprimate în lingoul de aur și a numărului de tranzacție
unic întreprinderilor directe din aval care preiau livrarea fizică a aurului respectiv.

E. Pentru toate celelalte întreprinderi din aval (de exemplu utilizatorii de
aur și de materiale aurifere din aval și fabricanții de articole care
conțin aur):
1. Solicitarea ca furnizorii să transmită identificarea întreprinderii de rafinare de aur din
amonte pentru materialele și produsele aurifere, fie direct, fie prin intermediul mărcilor
imprimate pe un produs de aur rafinat, dacă este cazul, sau din informația comunicată
de alți furnizori de produse sau bănci de lingouri din aval.
2. Dacă rafinăria (întreprinderile de rafinare) de aur este (sunt) identificată(e), este necesar
să se verifice că aceasta (acestea) a(u) pus în aplicare diligența necesară în
conformitate cu prezentul supliment. În măsura posibilului, căutarea unor trimiteri la
auditurile recunoscute din cadrul unor programe interprofesionale sau a unor mecanisme
instituționale care integrează în protocoalele lor de audit standardele și procesele
cuprinse în orientări.
3. Comunicarea informației privind identificarea rafinăriilor de aur din amonte pentru
materialele și produsele aurifere clienților din aval.

serie; standardul „Good Delivery” / „Non-Good Delivery”; număr total de paleți; număr
total de articole; greutate actuală; palet; lingou; întreprindere de rafinare; greutate brută;
compoziție.
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ETAPA 2: IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR AFERENTE
LANȚULUI DE APROVIZIONARE
OBIECTIV: Identificarea și evaluarea riscurilor asociate condițiilor în care aurul provenit din
zone afectate de conflicte și cu risc ridicat este extras, consolidat, transportat, comercializat
și exportat.
Întreprinderile care intervin în lanțul de aprovizionare cu aur ar trebui să aplice
sistemul de gestionare solid instituit în modul indicat în etapa 1 pentru a determina și a
evalua riscurile ca aurul pe care acestea îl produc sau îl achiziționează de-a lungul lanțurilor
lor de aprovizionare să contribuie la un conflict sau la încălcări grave ale drepturilor omului.
Toate întreprinderile pot coopera între ele pentru a aplica recomandările din această
secțiune în cadrul unor inițiative comune. Cu toate acestea, întreprinderile își asumă
individual responsabilitatea pentru diligența necesară și trebuie să se asigure că toate
lucrările colective țin cont în mod corespunzător de circumstanțele specifice fiecărei
întreprinderi în parte.

SECȚIUNEA
I
EVALUAREA
RISCURILOR
AFERENTE
ÎNTREPRINDERILOR DE EXPLOATAȚIE AURIFERĂ LA SCARĂ MEDIE
ȘI LARGĂ ȘI ÎNTREPRINDERILOR DE PRODUCȚIE ARTIZANALĂ ȘI LA
SCARĂ REDUSĂ („PRODUCĂTORI DE AUR”)
A. Determinarea faptului dacă producătorul extrage sau transportă
aurul într-o zonă afectată de conflicte sau cu risc ridicat
(„operațiuni semnalate ca fiind vulnerabile”). În acest scop, este
necesar să se analizeze cadrul specific fiecărui loc de proveniență și de transport al
aurului pe bază de dovezi provenite din surse credibile

76

și să se depună eforturi de

bună credință pentru a ajunge la concluzii satisfăcătoare bazate pe definiția zonei
afectate de conflicte și cu risc ridicat care figurează în introducerea la prezentul
supliment.
1. Dacă, pe baza informațiilor colectate în modul indicat în etapa 1, producătorul de aur
poate stabili în mod satisfăcător că nu extrage și nu transportă aur într-o zonă afectată
de conflicte sau cu risc ridicat, nu este necesară nicio diligență suplimentară. Sistemele
de gestionare stabilite în etapa 1 trebuie să fie menținute și revizuite cu regularitate.

76 Să se examineze rapoartele de cercetare ale guvernelor, organizațiilor internaționale,
ONG-urilor și presei, hărțile, rapoartele ONU și sancțiunile Consiliului de securitate al
ONU, studiile sectoriale privind extracția de minereuri și impactul acesteia asupra
conflictelor, drepturilor omului sau afectării mediului în țara de proveniență potențială
sau alte declarații publice (de exemplu privind fondurile de pensii administrate pe
principii etice). Întreprinderile ar trebui, de asemenea, să se refere la criteriile și
indicatorii privind zonele de conflict și zonele cu risc ridicat dezvoltate în cadrul unor
inițiative care implică multiple părți interesate, în special lucrările în curs legate de
punerea în aplicare a prezentelor orientări facilitate de OCDE.
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2. Dacă producătorul de aur constată că produce sau transportă aur într-o zonă afectată de
conflicte sau cu risc ridicat, acesta trebuie să treacă la etapa 2(B).

B. Determinarea, de asemenea, a faptului dacă producătorul de aur
cumpără aur (de exemplu aur extras în mod artizanal și la scară
redusă) susceptibil de a proveni dintr-o zonă afectată de conflicte
sau cu risc ridicat. În acest scop, este necesar:
1. Să se identifice toate minele și/sau topitoriile de la care producătorul cumpără aur extras
provenit din alte surse, care poate include aur provenit din exploatații miniere artizanale
și la scară redusă.
2. Să se examineze informațiile privind „cunoașterea partenerilor” colectate în etapa 1 cu
privire la furnizori și să obțină informații suplimentare cu privire la proveniența și
transportul acestor alte surse de aur extras, bazându-se pe dovezi directe și pe surse
credibile.
3. Să depună eforturi cu bună-credință pentru a identifica eventuala prezență a vreunuia
dintre „semnalele de alertă” de mai jos în lanțul de aprovizionare pentru aceste alte
surse de aur extras.

Semnale de alertă privind locurile de proveniență și de tranzit ale aurului:
Aurul provine dintr-o zonă afectată de conflicte sau cu risc ridicat sau a tranzitat
printr-o astfel de zonă.
Aurul este declarat ca provenind dintr-o țară în care rezervele sau stocurile
cunoscute, resursele probabile sau nivelurile de producție de aur prevăzute sunt
limitate (și anume, volumele declarate de aur provenit din acea țară nu sunt în
concordanță cu rezervele sale cunoscute sau cu nivelurile de producție prevăzute).
Aurul este declarat ca provenind dintr-o țară în care se știe sau sunt motive să se
suspecteze că tranzitează aur provenit din zone afectate de conflicte și cu risc
ridicat.
Aurul este declarat ca provenind din deșeuri/produse reciclabile sau de origini
diverse și a fost rafinat într-o țară în care se știe sau sunt motive să se suspecteze
că tranzitează aur provenit din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat.
Pentru fiecare dintre aceste considerații privind locurile de origine semnalate ca fiind
vulnerabile, riscul este crescut atunci când legile împotriva spălării banilor, legile împotriva
corupției, controalele vamale și orice altă lege de supraveghere guvernamentală relevantă
nu sunt aplicate corespunzător; sunt în vigoare sisteme bancare informale, iar numerarul
este utilizat la scară largă.

Semnale de alertă în ceea ce privește furnizorii:
Furnizorii sau alte întreprinderi cunoscute din amonte operează într-una din zonele
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de proveniență sau de tranzit ale aurului semnalate ca fiind vulnerabile sau au
participații sau alte interese în întreprinderi care furnizează aur provenit din zonele
de origine sau de tranzit semnalate mai sus.
Este cunoscut faptul că furnizorii sau alte întreprinderi cunoscute din amonte s-au
aprovizionat cu aur provenit dintr-o zonă de origine și de tranzit semnalată ca
vulnerabilă în ultimele 12 luni.
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Contextul semnalelor de alertă:
Anomalii

sau

circumstanțe

neobișnuite

sunt

evidențiate

prin

intermediul

informațiilor colectate în etapa 1, care oferă un motiv rezonabil de a suspecta
faptul că este posibil ca aurul să fi contribuit la un conflict sau la practici abuzive
grave asociate cu extracția, transportul sau comercializarea acestuia.
a) Niciun semnal de alertă identificat: Dacă producătorul de aur stabilește în mod
satisfăcător că niciunul dintre aceste semnale de alertă nu este prezent în lanțul de
aprovizionare, nu este necesară nicio diligență suplimentară pentru respectivul lanț de
aprovizionare. Sistemele de gestionare stabilite în etapa 1 trebuie să fie menținute și
revizuite cu regularitate.
b) Identificarea unor semnale de alertă sau informații indisponibile: Orice producător de
aur care identifică un semnal de alertă în lanțul său de aprovizionare sau nu este în
măsură să excludă în mod rezonabil posibilitatea existenței unuia sau a mai multora
dintre aceste semnale de alertă în lanțul său de aprovizionare cu aur trebuie să treacă
la etapa 2(C) de mai jos.

C. Cartografierea circumstanțelor factuale ale operațiunilor
semnalate ca vulnerabile ale producătorului de aur și a altor
surse de aur, utilizate sau prevăzute.
1. Realizarea unei analize aprofundate a contextului tuturor locațiilor semnalate ca
vulnerabile și a practicilor privind diligența necesară ale tuturor furnizorilor semnalați:
a) Examinarea rapoartelor de cercetare ale guvernelor, organizațiilor internaționale,
ONG-urilor și presei, a hărților, a rapoartelor ONU și a sancțiunilor Consiliului de
securitate al ONU, a studiilor sectoriale privind extracția de aur și impactul acesteia
asupra conflictelor, drepturilor omului sau afectării mediului în țara de proveniență
potențială sau a altor declarații publice (de exemplu privind fondurile de pensii
administrate pe principii etice).
b) Realizarea unor consultări cu autoritățile guvernamentale locale și centrale, cu
organizațiile societății civile locale, cu rețelele comunitare, cu unitățile ONU de
menținere a păcii și cu furnizorii locali. Furnizarea de răspunsuri la întrebările sau
cererile de clarificare specifice formulate de întreprinderile cooperante.
c) Determinarea (în special prin cercetări documentare, vizite la fața locului la furnizorii
de aur; controale aleatorii prin sondaj ale registrelor de achiziții, proporționale cu
riscul, și o examinare și evaluare a procedurilor și directivelor în materie de achiziții și
de luptă împotriva spălării de bani și finanțării terorismului (proceduri și directive
AML-CFT, după caz), a faptului dacă furnizorii din amonte au politici și sisteme de
gestionare compatibile cu prezentele orientări și dacă aceste politici și sisteme de
gestionare sunt operaționale.
2. Constituirea unor echipe de evaluare pe teren. Producătorii de aur ale căror operațiuni
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sau alte surse de aur extras sunt semnalate ca vulnerabile ar trebui să constituie o
echipă de evaluare pe teren (denumită în continuare „echipa de evaluare”) pentru a
obține și a actualiza informațiile cu privire la circumstanțele extracției, comercializării,
manipulării, rafinării și exportului de aur (a se vedea mai sus). Producătorii de aur își
asumă individual responsabilitatea pentru colectarea datelor solicitate, dar, pentru a
facilita această activitate, pot să constituie o astfel de echipă în cooperare cu clienții lor
sau cu alte întreprinderi din amonte care se aprovizionează sau realizează activități în
aceste zone, sau prin intermediul unui program interprofesional sau al unui mecanism
instituțional. Atunci când constituirea unor echipe „în cooperare” nu este posibilă sau
când întreprinderile nu doresc să lucreze în comun, acestea trebuie să realizeze
individual evaluările pe teren. Întreprinderile și alți actori care constituie echipe de
evaluare pe teren ar trebui:
a) Să țină cont de factorii următori atunci când participă la evaluări pe teren împreună
cu alte întreprinderi: dimensiunea întreprinderii partenere și resursele disponibile
pentru a asigura diligența necesară; posibilitatea de acces a fiecărei întreprinderi la
informațiile de pe teren și poziția întreprinderii în lanțul de aprovizionare; și fiabilitatea
diligenței necesare a întreprinderii, validată printr-o contra-verificare a datelor
77

furnizate de întreprindere în ceea ce privește toată cantitatea de aur intrată .
b) Să se asigure că evaluatorii nu întrețin nicio legătură cu activitatea evaluată și că nu
78

intră în niciun conflict de interese . Evaluatorii întreprinderii trebuie să se angajeze
să trimită rapoarte exacte și care respectă realitatea, să asigure aplicarea celor mai
79

riguroase standarde deontologice și să dea dovadă de „diligență profesională” .
c) Să asigure nivelul adecvat de competență, făcând apel la experți care dispun de
cunoștințe și de competențe în cât mai multe dintre următoarele domenii: contextele
operaționale evaluate (de exemplu competențe lingvistice, sensibilități culturale),
natura riscurilor legate de conflicte (de exemplu standardele enunțate în anexa II,
drepturile omului, dreptul internațional umanitar, corupția, delincvența financiară,
conflictele și finanțarea părților la un conflict, transparența), natura și componența
lanțului de aprovizionare cu aur și standardele și procedurile cuprinse în prezentele
orientări.
d) Să permită echipelor de evaluare accesul în mine, la intermediari, colectori și/sau
transportatori care sunt sub controlul sau influența întreprinderii și să le asigure, în
special:
i) accesul fizic la situri, inclusiv în alte țări în care este posibil să aibă loc transbordări

77 De exemplu, pentru aurul provenit din exploatații la scară largă, producătorul de aur
poate fi cel mai bine plasat pentru a colecta informația relevantă pe teren, în timp ce
celelalte întreprinderi din amonte se asigură că informația este colectată și actualizată
în conformitate cu prezentele orientări și colectează informații suplimentare privind
circumstanțele din aval între producătorii de aur și rafinării.
78 Articolul 4, ISO 19011: 2002
79 Articolul 4, ISO 19011: 2002
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sau reetichetări;
ii) accesul la registre, evidențe și alte documente justificative privind practicile în
materie de achiziții, de plată a taxelor, tarifelor și redevențelor, precum și la
documente privind exporturile;
iii)

sprijin logistic și asistență pe plan local; securitate pentru

echipa în sine și pentru toate celelalte surse de informație.
e) Să asigure și să sprijine crearea, dacă este cazul, a unor rețele de monitorizare la
nivel local și/sau a unor unități de informare care implică multiple părți interesate,
responsabile cu furnizarea de informații echipei de evaluare. Să examineze hărțile
interactive care indică localizarea minelor a grupurilor armate, a rutelor comerciale, a
barajelor rutiere și a aeroporturilor și, dacă este posibil, să le completeze sau să
creeze unele noi.
3. PENTRU AURUL PROVENIT DIN EXPLOATAȚII LA SCARĂ LARGĂ (EXTRAS ÎN CADRUL
UNOR OPERAȚIUNI LA SCARĂ MEDIE SAU LARGĂ ALE UNOR ÎNTREPRINDERI SEMNALATE
CA VULNERABILE SAU AURUL PROVENIT DIN MINE MARI ACHIZIȚIONAT DIN ALTE SURSE),
pentru a determina riscurile, este necesar să se adune probe privind condițiile extracției, prelucrării,
comercializării, manipulării, transportului și exportului aurului (dacă este cazul), ceea ce poate
include:
a) Localizarea și identificarea tuturor minelor de aur, pentru fiecare producție.
b) Localizarea punctelor în care aurul este prelucrat, de exemplu consolidat, amestecat,
concasat, concentrat și topit în aur doré sau în aur aluvial.
c) Metodele de prelucrare și de transport al aurului.
d) Modul în care aurul este transportat și procedeele utilizate pentru a-i asigura
integritatea, ținând seama în mod corespunzător de preocupările legate de
securitate.
e) Localizarea rutelor de transport, a punctelor de comercializare a aurului și a punctelor
80

de export și de import la trecerea frontierelor (dacă este cazul) .
f) Nivelurile actuale de producție și de capacitate ale minei (minelor), o analiză
comparativă între capacitatea minei și producția înregistrată de aceasta și
consemnarea oricărei discrepanțe.

80 În cazul în care transportatorii nu doresc să divulge aceste informații din motive de
securitate, întreprinderile din amonte trebuie să se sigure că transportatorii realizează o
evaluare a riscurilor pe aceste rute de transport în conformitate cu prezentele orientări.
Întreprinderile din amonte ar trebui să solicite transportatorilor un raport detaliat cu
privire la rezultatele evaluării riscurilor pe rutele de transport (și anume, riscurile
identificate și măsurile luate pentru gestionarea acestor riscuri). Întreprinderile din
amonte ar trebui să întocmească un raport privind aceste riscuri astfel cum se arată în
etapa 5. În cazul în care anumite întreprinderi din amonte nu fac apel la transportatori
sau sunt în măsură să obțină informații cu privire la rutele de transport, acestea ar
trebui să realizeze ele însele evaluarea riscurilor pe rutele de transport și să
întocmească un raport privind aceste riscuri astfel cum se arată în etapa 5.
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g) Producția și capacitatea de prelucrare actuale ale topitoriei (topitoriilor) minei
(minelor), o analiză comparativă între capacitatea de prelucrare și producția
înregistrată și consemnarea oricărei discrepanțe.
h) Identificarea și informațiile privind cunoașterea tuturor prestatorilor de servicii terți
care asigură manipularea aurului (de exemplu întreprinderi de logistică, de prelucrare și
de transport) sau care asigură securitatea în cadrul siturilor miniere și de-a lungul
rutelor de transport. Identificarea ar trebui să înglobeze următoarele elemente, însă
nivelul de detaliere solicitat ar trebui să fie determinat în funcție de riscuri:
i) proprietatea (inclusiv beneficiarii efectivi) și structura întreprinderii, inclusiv numele
responsabililor și directorilor acesteia;
ii) identificarea întreprinderilor, filialelor, societăților-mamă și societăților afiliate la
întreprindere;
iii) verificarea identității întreprinderilor prin intermediul unor documente, date sau
informații provenite din surse independente și fiabile (de exemplu, registre de comerț,
extrase, certificate de înregistrare);
iu) verificarea informațiilor din listele de supraveghere guvernamentale (de exemplu,
listele de sancțiuni ale ONU, listele cetățenilor special desemnați ale Biroului pentru
controlul activelor străine, căutare pe site-ul World-Check); u) identificarea oricărei
afilieri guvernamentale, politice sau militare a întreprinderii, sau cu rețele criminale ori
grupuri armate care nu aparțin statului, în special toate cazurile semnalate de afiliere cu
grupuri armate care nu aparțin statului și/sau cu forțe de securitate publice sau private.
i) Licențele de exploatare, de exemplu extracție, export.
j) Toate taxele, tarifele și redevențele plătite guvernului în legătură cu extracția, comerțul,
transportul și exportul aurului.
k) Toate retribuțiile sau plățile efectuate către servicii și funcționari guvernamentali în
legătură cu extracția, comerțul, transportul și exportul aurului.
l) Toate plățile efectuate către forțe de securitate publice sau private sau către grupuri
armate în orice punct al lanțului de aprovizionare, începând cu locul extracției, cu
excepția cazului în care acestea sunt interzise în temeiul legislației în vigoare.
m) Serviciile de securitate asigurate în cadrul minelor, rutelor de transport și tuturor
punctelor în care aurul este manipulat și prelucrat.
n) Formarea personalului de securitate și conformitatea acestei formări cu Principiile
voluntare privind securitatea și drepturile omului.
o) Controlul dosarelor și evaluarea riscurilor pentru securitate ale întregului personal de
securitate în conformitate cu Principiile voluntare privind securitatea și drepturile omului.
p) Militarizarea siturilor miniere, a rutelor de transport și a punctelor de comercializare și
de export a aurului.
q) Dovezile pentru orice practică abuzivă gravă (tortură, tratament brutal, inuman și
degradant, muncă forțată sau obligatorie, cele mai grave forme ale muncii copiilor,
încălcări flagrante ale drepturilor omului, crime de război sau alte încălcări grave ale
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dreptului umanitar internațional, crime împotriva umanității sau genocid) comis de orice
parte în cadrul siturilor miniere, de-a lungul rutelor de transport și în punctele de
comercializare și/sau prelucrare a minereurilor.
r) Informații privind orice sprijin direct sau indirect acordat unor grupuri armate care nu
aparțin statului sau unor forțe de securitate publice sau private (a se vedea definițiile).
s) Dacă este cazul, numărul și numele siturilor în care mineri artizanali și la scară redusă
operează în cadrul concesiunii unor producători de aur, o estimare a numărului de
mineri și o evaluare a posibilității ca aceștia să poată fi considerați ca participând la o
exploatație minieră artizanală și la scară redusă legitimă (a se vedea definițiile).
t) Dacă este relevant, cazurile de relații conflictuale sau tensionate între mineri la scară
medie și largă și mineri artizanali și la scară redusă.
u) Dacă este relevant, orice situație dovedită, semnalată sau presupusă în care aurul
provenit din exploatații miniere artizanale și la scară redusă sau provenit din alte surse
este utilizat, în necunoștință de cauză, în operațiuni de prelucrare ale producătorului de
aur (de exemplu în topitoria minei), și/sau este declarat, în scop fraudulos, ca fiind
extras de către producător.
4. PENTRU AURUL EXTRAS ÎN CADRUL UNOR OPERAȚIUNI DE MINERIT ARTIZANALE
ȘI LA SCARĂ REDUSĂ ALE UNOR ÎNTREPRINDERI SEMNALATE CA VULNERABILE
SAU ACHIZIȚIONAT DE ÎNTREPRINDERI DE EXPLOATARE A AURULUI LA SCARĂ
MEDIE ȘI LARGĂ, este necesar să se adune probe privind circumstanțele factuale ale
extracției, prelucrării, comercializării, manipulării, transportului și exportului aurului (dacă
este cazul): Întreprinderile ar trebui să completeze măsurile pe care le iau pentru a colecta
progresiv informațiile următoare, prin trimitere la etapa 3(C) și la apendicele la prezentul
supliment, în scopul de a sprijini minerii artizanali și la scară redusă și de a le permite să
constituie lanțuri de aprovizionare cu aur sigure, transparente și verificabile:
a) identificarea furnizorilor tuturor celorlalte surse de aur extras, prin intermediul unor
documente, date sau informații provenite din surse independente și fiabile; orice
informație privind afilieri guvernamentale, politice sau militare ale acestor furnizori,
inclusiv toate cazurile semnalate de afiliere cu grupuri armate care nu aparțin statului
și/sau cu forțe de securitate publice sau private; și zona geografică de aprovizionare a
acestor furnizori.
b) Mina (minele) de proveniență, rutele de transport și punctele de comercializare a
aurului.
c) Componența echipei sau a asociației de mineri care lucrează în mod artizanal și o
evaluare a posibilității ca aceasta să fie considerată ca participând la o exploatație
artizanală și la scară redusă legitimă (a se vedea definițiile).
d) Metodele de prelucrare și de transport al aurului.
e) Taxe, redevențe și tarife plătite instituțiilor și agențiilor guvernamentale.
f) Identificarea și informațiile privind cunoașterea tuturor prestatorilor de servicii terți care
asigură manipularea aurului (de exemplu, întreprinderi de logistică, de prelucrare și de
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transport) sau care asigură securitatea în cadrul siturilor miniere și de-a lungul rutelor
de transport. Identificarea ar trebui să înglobeze următoarele elemente, însă nivelul de
detaliere solicitat ar trebui să fie determinat în funcție de riscuri:
i) proprietatea (inclusiv beneficiarii efectivi) și structura întreprinderii, inclusiv numele
responsabililor și directorilor acesteia;
ii) identificarea întreprinderilor, filialelor, societăților-mamă și societăților afiliate la
întreprindere;
iii) verificarea identității întreprinderilor prin intermediul unor documente, date sau
informații provenite din surse independente și fiabile (de exemplu, registre de comerț,
extrase, certificate de înregistrare);
iu) verificarea informațiilor din listele de supraveghere guvernamentale (de exemplu,
listele de sancțiuni ale ONU, listele cetățenilor special desemnați ale Biroului pentru
controlul activelor străine, căutare pe site-ul World-Check);
u) identificarea oricărei afilieri guvernamentale, politice sau militare a întreprinderii, sau
cu rețele criminale sau grupuri armate care nu aparțin statului, în special toate
cazurile semnalate de afiliere cu grupuri armate care nu aparțin statului și/sau cu
forțe de securitate publice sau private.
g) Militarizarea siturilor miniere, a rutelor de transport și a punctelor de comercializare și
de export a aurului.
h) Dovezile pentru orice practică abuzivă gravă (tortură, tratament brutal, inuman și
degradant, muncă forțată sau obligatorie, cele mai grave forme ale muncii copiilor,
încălcări flagrante ale drepturilor omului, crime de război sau alte încălcări grave ale
dreptului umanitar internațional, crime împotriva umanității sau genocid) comis de o
parte în cadrul siturilor miniere, de-a lungul rutelor de transport și în punctele de
81

comercializare și/sau prelucrare a aurului .
i) Informații privind orice sprijin direct sau indirect acordat unor grupuri armate care nu
aparțin statului sau unor forțe de securitate publice sau private prin intermediul
extracției, transportului, comerțului, manipulării sau exportului aurului.
j) Cazurile de relații conflictuale sau tensionate între mineri la scară medie și largă și
mineri artizanali și la scară redusă.
k) Orice situație dovedită, semnalată sau presupusă în care aurul provenit din alte surse
este introdus, în necunoștință de cauză, în lanțul de aprovizionare cu aur și/sau face
obiectul unei declarații frauduloase.

D. Evaluarea riscurilor din cadrul lanțului de aprovizionare.

Evaluarea

informației colectate și dobândite prin cartografierea circumstanțelor factuale din cadrul
lanțurilor de aprovizionare semnalate ca vulnerabile. Întreprinderea ar trebui să considere că
cea mai mică contradicție care există între informațiile obținute și ceea ce este indicat în
81 A se vedea punctul 1 din anexa II la Orientările OCDE privind diligența necesară (2011).
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continuare constituie un „risc”:
1. Politica întreprinderii privind lanțul de aprovizionare, în conformitate cu anexa II la
82

prezentele orientări .
2. Standardele și procedurile privind diligența necesară care sunt enunțate în prezentele
orientări, precum și informațiile obținute în etapa 1 descrisă în prezentele orientări.
3. Legislația națională a țărilor în care întreprinderea își are sediul sau este cotată la bursă
(dacă este cazul); a țărilor din care aurul este susceptibil să provină; și ale țărilor de
tranzit sau de reexport.
4. Instrumentele juridice care reglementează operațiunile și relațiile comerciale ale
întreprinderii, cum ar fi acordurile de finanțare, acordurile de subcontractare și
contractele de aprovizionare.
5. Celelalte instrumente internaționale relevante, cum ar fi Orientările OCDE pentru
întreprinderi multinaționale, dreptul internațional umanitar și drepturile omului și
recomandările și orientările privind lupta împotriva spălării banilor.

SECȚIUNEA II - EVALUAREA RISCURILOR AFERENTE
EXPORTATORILOR LOCALI, ÎNTREPRINDERILOR DE RECICLARE,
COMERCIANȚILOR INTERNAȚIONALI DE AUR EXTRAS ȘI DE AUR
RECICLABIL ȘI RAFINĂRIILOR
A. Determinarea provenienței aurului.

Evaluarea riscului în lanțul de

aprovizionare începe cu proveniența aurului utilizat. Riscurile diferă în funcție de
proveniență și acest lucru necesită diferite tipuri de evaluare a riscurilor (a se vedea
Figura 1 - Riscuri în cadrul lanțului de aprovizionare cu aur provenit din zone afectate
de conflicte și cu risc ridicat în Introducerea la supliment). Toate determinările
provenienței aurului ar trebui să se bazeze pe eforturi rezonabile și de bună-credință
ale întreprinderii, bazate pe dovezile obținute în etapa 1, precum și pe dovezi
suplimentare directe (obținute prin intermediul angajamentului cu furnizorii și ca urmare
83

a unor studii documentare) și pe surse credibile . Exportatorii locali de aur, comercianții
internaționali de aur și întreprinderile de rafinare ar trebui să evalueze și să verifice
declarațiile furnizorilor prin intermediul unor măsuri

82 A se vedea etapa 1 (A) de mai sus și anexa II.
83 Să se examineze rapoartele de cercetare ale guvernelor, organizațiilor internaționale,
ONG-urilor și presei, hărțile, rapoartele ONU și sancțiunile Consiliului de securitate al
ONU, studiile sectoriale privind extracția de minereuri și impactul acesteia asupra
conflictelor, drepturilor omului sau afectării mediului în țara de proveniență potențială
sau alte declarații publice (de exemplu privind fondurile de pensii administrate pe
principii etice). Întreprinderile ar trebui, de asemenea, să se refere la criteriile și
indicatorii privind zonele de conflict și zonele cu risc ridicat dezvoltate în cadrul unor
inițiative care implică multiple părți interesate.
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proporționale cu riscurile în scopul de a determina în mod rezonabil proveniența aurului.
1. Pentru aurul extras, originea este chiar mina, indiferent dacă este vorba despre o mină
artizanală și la scară redusă sau o mină la scară medie sau largă.
a) O excepție o constituie însă subprodusele miniere, cum ar fi aurul provenit din
84

extracția cuprului, minereu care nu face obiectul prezentelor orientări . Originea
aurului sub formă de subproduse miniere ar putea fi considerată ca fiind punctul în
care urmele de aur sunt separate pentru prima dată de minereul de origine (de
exemplu, locul unde are loc rafinarea). În cadrul procesului de diligență necesară,
operatorul de rafinare trebuie să se asigure că nu se face nicio declarație falsă cu
scopul de a ascunde proveniența aurului extras recent dintr-o mină prin intermediul
subproduselor miniere.
2. Pentru aurul reciclabil, originea este punctul în care aurul devine reciclabil (și anume,
momentul în care aurul este colectat pentru a fi reintegrat în industria aurului în scopul
recuperării valorii sale metalice), de exemplu, atunci când acesta este revândut pentru
prima dată unei întreprinderi de reciclare/rafinare a aurului. Punctul în care aurul devine
reciclabil, care este, prin urmare, noua origine a aurului reciclabil, ar trebui să fie analizat
de sistemul de control privind diligența necesară al întreprinderii de rafinare, în scopul de
a exclude falsele declarații destinate să ascundă proveniența aurului extras recent.
3. Stocurile de aur preexistente sau care beneficiază de drepturi dobândite, dacă se
demonstrează printr-o „dată verificabilă” că au fost constituite sub forma lor actuală
înainte de 1 ianuarie 2012, nu necesită determinarea provenienței. Numai prezența unor
„semnale de alertă la furnizor” (a se vedea mai jos) ar trebui să declanșeze un control
suplimentar al furnizorilor privind diligența necesară, în scopul de a se asigura că
comerțul și vânzarea unor stocuri de aur preexistente sau care beneficiază de drepturi
dobândite nu încalcă rezoluții din cadrul sancțiunilor Organizației Națiunilor Unite sau nu
permit o spălare a banilor prin intermediul sau cu ocazia vânzării unor rezerve de aur în
zone de conflict și în zone cu risc ridicat.

B. Identificarea semnalelor de alertă în cadrul lanțului de
aprovizionare cu aur. Pe baza informației privind proveniența aurului și a
informațiilor generate în etapa 1 (în special, toate informațiile privind cunoașterea
furnizorilor), întreprinderile ar trebui să identifice prezența oricăruia dintre următoarele
„semnale de alertă” în cadrul lanțului de aprovizionare cu aur extras, reciclabil sau cu
stocuri de aur existente:

Semnale de alertă privind locurile de proveniență și de tranzit ale aurului:
84 De exemplu, urmele de aur din minereul de sulfură de cupru nu generează o producție
de aur în formă separată și independentă de acest minereu, atât timp cât cuprul nu a
fost pe deplin rafinat pentru a ajunge cupru electrolitic de 99,99 % puritate. În acest
stadiu, urmele de aur ating o concentrație de aproximativ 2 % în nămolurile reziduale
din celulele electrolitice, nămoluri care sunt vândute rafinăriilor de aur pentru conținutul
lor de aur.
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Aurul provine dintr-o zonă afectată de conflicte sau cu risc ridicat sau a tranzitat o
astfel de zonă.
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Aurul este declarat ca provenind dintr-o țară în care rezervele și stocurile
cunoscute, resursele probabile sau nivelurile de producție de aur prevăzute sunt
limitate (și anume, volumele declarate de aur provenit din acea țară nu sunt în
concordanță cu rezervele cunoscute sau cu nivelurile de producție prevăzute ale
acesteia).
Aurul este declarat ca provenind dintr-o țară în care se știe sau sunt motive să se
suspecteze că tranzitează aur provenit din zone afectate de conflicte și cu risc
ridicat.
Aurul este declarat ca provenind din deșeuri/produse reciclabile sau de origini
diverse și a fost rafinat într-o țară în care se știe sau sunt motive să se suspecteze
că tranzitează aur provenit din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat.
Pentru fiecare dintre aceste considerații privind locurile de origine semnalate ca fiind
vulnerabile, riscul este crescut atunci când legile împotriva spălării banilor, legile împotriva
corupției, controalele vamale și orice altă lege de supraveghere guvernamentală relevantă
nu sunt aplicate corespunzător; sunt în vigoare sisteme bancare informale, iar numerarul
este utilizat la scară largă.

Semnale de alertă în ceea ce privește furnizorii:
Furnizorii sau alte întreprinderi cunoscute din amonte operează într-una din zonele
de proveniență sau de tranzit ale aurului semnalate ca fiind vulnerabile sau au
participații sau alte interese în întreprinderi care furnizează aur provenit din zonele
de origine sau de tranzit semnalate mai sus.
Este cunoscut faptul că furnizorii sau alte întreprinderi cunoscute din amonte s-au
aprovizionat cu aur provenit dintr-o zonă de proveniență și de tranzit semnalată ca
vulnerabilă în ultimele 12 luni.

Contextul semnalelor de alertă :
Anomalii

sau

circumstanțe

neobișnuite

sunt

evidențiate

prin

intermediul

informațiilor colectate în etapa 1, care oferă un motiv rezonabil de a suspecta că
este posibil ca aurul să fi contribuit la un conflict sau la practici abuzive grave
asociate cu extracția, transportul sau comercializarea acestuia.
a) Niciun semnal de alertă identificat: Dacă exportatorul local de aur, comerciantul
internațional de aur sau rafinăria pot stabili în mod satisfăcător că niciunul dintre aceste
semnale de alertă nu este prezent în lanțul de aprovizionare, nu este necesară nicio
diligență suplimentară pentru respectivul lanț de aprovizionare. Sistemele de gestionare
stabilite în etapa 1 trebuie să fie menținute și revizuite cu regularitate.
b) Identificarea unor semnale de alertă sau informații indisponibile: Orice exportator local
de aur, comerciant internațional de aur sau întreprindere de rafinare care identifică un
semnal de alertă în lanțul său de aprovizionare cu aur sau nu este în măsură să excludă
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în mod rezonabil posibilitatea existenței unuia sau a mai multora dintre aceste semnale
de alertă în lanțul său de aprovizionare cu aur trebuie să treacă la etapa 2(C) de mai jos.
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C. Cartografierea circumstanțelor factuale din cadrul lanțului
(lanțurilor) de aprovizionare al(e) întreprinderii semnalat(e) ca
vulnerabil(e), în curs de utilizare sau prevăzut(e).
1. Realizarea unei analize aprofundate a contextului tuturor locurilor semnalate ca
vulnerabile și a practicilor privind diligența necesară ale tuturor furnizorilor semnalați ca
fiind vulnerabili.
a) Examinarea rapoartelor de cercetare ale guvernelor, organizațiilor internaționale,
ONG-urilor și presei, a hărților, a rapoartelor ONU și a sancțiunilor Consiliului de
securitate al ONU, a studiilor sectoriale privind extracția de minereuri și impactul
acesteia asupra conflictelor, drepturilor omului sau afectării mediului în țara de
proveniență potențială sau a altor declarații publice (de exemplu, privind fondurile de
pensii administrate pe principii etice).
b) Realizarea unor consultări cu autoritățile guvernamentale locale și centrale, cu
organizațiile societății civile locale, cu rețelele comunitare, cu unitățile ONU de
menținere a păcii și cu furnizorii locali. Furnizarea de răspunsuri la întrebările sau
cererile de clarificare specifice formulate de întreprinderile cooperante.
c) Determinarea (în special prin cercetări documentare; vizite la fața locului la furnizorii
de aur; controale aleatorii prin sondaj ale registrelor de achiziții, proporționale cu
riscul; și o examinare și evaluare a procedurilor și directivelor în materie de achiziții și
de luptă împotriva spălării de bani și finanțării terorismului, dacă este cazul) dacă
furnizorii din amonte au politici și sisteme de gestionare compatibile cu prezentele
orientări și dacă aceste politici și sisteme de gestionare sunt operaționale.
2. PENTRU AURUL EXTRAS, constituirea unor echipe de evaluare pe teren. Exportatorii
locali de aur, comercianții internaționali de aur sau întreprinderile de rafinare care au
identificat semnale de alertă își asumă, în orice caz, individual responsabilitatea pentru
colectarea informațiilor privind circumstanțele factuale din lanțurile lor de aprovizionare
semnalate ca vulnerabile. Exportatorii locali de aur, comercianții internaționali sau
întreprinderile de rafinare a aurului care au identificat semnale de alertă în cadrul
lanțurilor lor de aprovizionare ar trebui să constituie echipe de evaluare pe teren pentru a
obține și a actualiza informațiile cu privire la furnizori și (dacă este cazul) la
circumstanțele extracției, comercializării, manipulării, rafinării și exportului de minereuri.
Întreprinderile din amonte pot să constituie o astfel de echipă în cooperare cu alte
întreprinderi din amonte care se aprovizionează sau realizează activități în aceste zone,
sau prin intermediul unui mecanism sau al unei inițiative interprofesionale sau care
implică multiple părți interesate. Atunci când constituirea unor echipe „în cooperare” nu
este posibilă sau când întreprinderile nu doresc să lucreze în comun, acestea trebuie să
realizeze individual evaluările pe teren. Întreprinderile și alți actori care constituie echipe
de evaluare pe teren ar trebui:
a) Să țină cont de factorii următori atunci când participă la evaluări pe teren împreună cu
alte întreprinderi: dimensiunea întreprinderii partenere și resursele disponibile pentru
a asigura diligența necesară; posibilitatea de acces la informațiile de pe teren și
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poziția întreprinderii în lanțul de aprovizionare; calitatea echipelor de evaluare pe
teren pe care alte întreprinderi din amonte, în special producători de aur, le-au
constituit deja; și fiabilitatea diligenței necesare a întreprinderii, validată printr-o
contra-verificare a datelor furnizate de întreprindere în ceea ce privește toată
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cantitatea de aur intrată .
b) Să se asigure că evaluatorii nu întrețin nicio legătură cu activitatea evaluată și că nu
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intră în niciun conflict de interese . Evaluatorii întreprinderii trebuie să se angajeze să
trimită rapoarte exacte și care respectă realitatea, să asigure aplicarea celor mai
87

riguroase standarde deontologice și să dea dovadă de „diligență profesională” .
c) Să asigure nivelul adecvat de competență, făcând apel la experți care dispun de
cunoștințe și de competențe în cât mai multe dintre următoarele domenii: contextele
operaționale evaluate (de exemplu, competențe lingvistice, sensibilități culturale),
natura riscurilor legate de conflicte (de exemplu, standardele enunțate în anexa II,
drepturile omului, dreptul internațional umanitar, corupția, delincvența financiară,
conflictele și finanțarea părților la un conflict, transparența), natura și componența
lanțului de aprovizionare cu aur și standardele și procedurile cuprinse în prezentele
orientări privind diligența necesară.
d) Să permită echipelor de evaluare accesul în mine, la intermediari, colectori și/sau
transportatori care sunt sub controlul sau influența întreprinderii și să le asigure, în
special:
i) accesul fizic la situri, inclusiv în alte țări în care este posibil să aibă loc transbordări
sau reetichetări;
ii) accesul la registre, evidențe și alte documente justificative privind practicile în
materie de achiziții, de plată a taxelor, tarifelor și redevențelor, precum și la
documente privind exporturile;
iii) sprijin logistic și asistență pe plan local;
iu) securitate pentru echipa în sine și pentru toate celelalte surse de informație.
e) Să asigure și să sprijine crearea, dacă este cazul, a unor rețele de monitorizare la
nivel local și/sau a unor unități de informare care implică multiple părți interesate,
responsabile de a furniza informații echipei de evaluare. Să examineze hărțile
interactive care indică localizarea minelor a grupurilor armate, a rutelor comerciale, a
barajelor rutiere și a aeroporturilor și, dacă este posibil, să le completeze sau să
creeze unele noi.
85 De exemplu, pentru aurul provenit din exploatații miniere la scară largă, producătorul de
aur poate fi cel mai bine plasat pentru a colecta informația relevantă pe teren, în timp ce
celelalte întreprinderi din amonte se asigură că informația este colectată și actualizată
în conformitate cu prezentele orientări și colectează orice informații suplimentare
disponibile privind circumstanțele din aval între producătorii de aur și întreprinderile de
rafinare.
86 Articolul 4, ISO 19011: 2002
87 Articolul 4, ISO 19011: 2002
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3. PENTRU AURUL EXTRAS, a se determina dacă acesta provine dintr-o exploatație
minieră la scară largă sau din exploatații artizanale și la scară redusă.
a) Pentru aurul provenit dintr-o exploatație minieră la scară largă, este necesară
cooperarea cu producătorii de aur la scară medie și largă în scopul de colecta probe,
dacă este cazul, având în vedere poziția întreprinderii în lanțul de aprovizionare, cu
privire la circumstanțele factuale ale extracției, comercializării, manipulării și
exportului de aur, ceea ce poate include:
i) Localizarea și identificarea tuturor minelor de aur, pentru fiecare producție.
ii) Localizarea punctelor în care aurul este prelucrat, de exemplu consolidat,
amestecat, concasat, concentrat și topit în aur doré sau în aur aluvial.
iii) Metodele de prelucrare și de transport al aurului.
iu) Localizarea rutelor de transport, a punctelor de comercializare a aurului și a
88

punctelor de export și de import la trecerea frontierelor (dacă este cazul) .
u) Nivelurile actuale de producție și de capacitate ale minei (minelor), o analiză
comparativă între capacitatea minei și producția înregistrată de aceasta (dacă
este posibil) și consemnarea oricărei divergențe.
ui) Producția și capacitatea de prelucrare actuale ale topitoriei (topitoriilor) minei
(minelor), o analiză comparativă între capacitatea de prelucrare și producția
înregistrată (dacă este posibil) și consemnarea oricărei divergențe.
uii) Identificarea și informațiile privind cunoașterea tuturor actorilor din lanțul de
aprovizionare din amonte, în special, dar fără a se limita la, producătorii de aur,
intermediarii, comercianții de aur și exportatorii și reexportatorii, precum și
prestatorii de servicii terți care asigură manipularea aurului (de exemplu,
întreprinderi de logistică, de prelucrare și de transport) sau care asigură
securitatea în cadrul siturilor miniere și de-a lungul rutelor de transport.
Identificarea ar trebui să înglobeze următoarele elemente, însă nivelul de detaliere
solicitat ar trebui să fie determinat în funcție de riscuri:
1. proprietatea (inclusiv beneficiarii efectivi) și structura întreprinderii, inclusiv
numele responsabililor și directorilor acesteia;
2. identificarea întreprinderilor, filialelor, societăților-mamă și societăților afiliate la
întreprindere;

88 În cazul în care transportatorii nu doresc să divulge aceste informații din motive de
securitate, întreprinderile din amonte trebuie să se sigure că transportatorii realizează o
evaluare a riscurilor pe aceste rute de transport în conformitate cu prezentele orientări.
Întreprinderile din amonte ar trebui să solicite transportatorilor un raport detaliat cu
privire la rezultatele evaluării riscurilor pe rutele de transport (și anume, riscurile
identificate și măsurile luate pentru gestionarea acestor riscuri). Întreprinderile din
amonte ar trebui să întocmească un raport privind aceste riscuri astfel cum se arată în
etapa 5. În cazul în care anumite întreprinderi din amonte nu fac apel la transportatori
sau sunt în măsură să obțină informații cu privire la rutele de transport, acestea ar trebui
să realizeze ele însele evaluarea riscurilor pe rutele de transport și să întocmească un
raport privind aceste riscuri astfel cum se arată în etapa 5.
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3. verificarea identității întreprinderilor prin intermediul unor documente, date sau
informații provenite din surse independente și fiabile (de exemplu, registre de
comerț, extrase, certificate de înregistrare);
4. verificarea informațiilor din listele de supraveghere guvernamentale (de
exemplu, listele de sancțiuni ale ONU, listele cetățenilor special desemnați ale
Biroului pentru controlul activelor străine, căutare pe site-ul World-Check);
5. identificarea

oricărei

afilieri

guvernamentale,

politice

sau

militare

a

întreprinderii, sau cu rețele criminale sau grupuri armate care nu aparțin
statului, în special toate cazurile semnalate de afiliere cu grupuri armate care
nu aparțin statului și/sau cu forțe de securitate publice sau private.
viii) Licențele de exploatare, de exemplu extracție, export.
ix) Toate taxele, tarifele și redevențele plătite guvernului în legătură cu extracția,
comerțul, transportul și exportul aurului.
x)

Toate retribuțiile sau plățile efectuate către servicii și funcționari guvernamentali
în legătură cu extracția, comerțul, transportul și exportul aurului.

xi)

Toate plățile efectuate către forțe de securitate publice sau private sau către
grupuri armate în orice punct al lanțului de aprovizionare, începând cu locul
extracției, cu excepția cazului în care acestea sunt interzise în temeiul legislației
în vigoare.

xii)

Serviciile de securitate asigurate în cadrul minelor, rutelor de transport și tuturor
punctelor în care aurul este manipulat și prelucrat.

xiii) Formarea personalului de securitate și conformitatea acestei formări cu
Principiile voluntare privind securitatea și drepturile omului.
xiv) Controlul dosarelor și evaluarea riscurilor pentru securitate ale întregului
personal de securitate în conformitate cu Principiile voluntare privind securitatea
și drepturile omului.
xv)

Militarizarea siturilor miniere, a rutelor de transport și a punctelor de
comercializare și de export a aurului.

xvi) Dovezile pentru orice practică abuzivă gravă (tortură, tratament brutal, inuman și
degradant, muncă forțată sau obligatorie, cele mai grave forme ale muncii
copiilor, încălcări flagrante ale drepturilor omului, crime de război sau alte
încălcări grave ale dreptului umanitar internațional, crime împotriva umanității
sau genocid) comis de o parte în cadrul siturilor miniere, de-a lungul rutelor de
transport și în punctele de comercializare și/sau prelucrare a minereurilor.
xvii) Informații privind orice sprijin direct sau indirect acordat unor grupuri armate care
nu aparțin statului sau unor forțe de securitate publice sau private (a se vedea
definițiile).
xviii) Dacă este cazul, numărul și numele siturilor în care mineri artizanali și la scară
redusă operează în cadrul concesiunii unor producători de aur, o estimare a
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numărului de mineri și o evaluare a posibilității ca aceștia să poată fi considerați
ca participând la o exploatație minieră artizanală și la scară redusă legitimă (a se
vedea definițiile).
xix) Dacă este relevant, cazurile de relații conflictuale sau tensionate între mineri la
scară medie și largă și mineri artizanali și la scară redusă.
xx) Dacă este relevant, orice situație dovedită, semnalată sau presupusă în care
aurul provenit din exploatații miniere artizanale și la scară redusă sau provenit
din alte surse este utilizat, în necunoștință de cauză, în operațiuni de prelucrare
ale producătorului de aur (de exemplu, în topitoria minei) și/sau este declarat, în
scop fraudulos, ca fiind extras de către producător.
b) Pentru aurul provenit din exploatații miniere artizanale și la scară redusă, este
necesar să se obțină dovezi privind circumstanțele factuale ale extracției, comerțului,
manipulării și exportului de aur. Întreprinderile ar trebui să completeze măsurile pe
care le iau pentru a colecta progresiv informațiile următoare, prin trimitere la etapa
3(C) și la apendice, în scopul de a sprijini minerii artizanali și la scară redusă și de a le
permite să constituie lanțuri de aprovizionare cu aur sigure, transparente și
verificabile:
i)

Identificarea furnizorilor de aur provenit din exploatații miniere artizanale și la
scară redusă către exportatorul local de aur, prin intermediul unor documente,
date sau informații provenite din surse independente și fiabile; orice informație
privind afilieri guvernamentale, politice sau militare ale acestor furnizori, inclusiv
toate cazurile semnalate de afiliere cu grupuri armate care nu aparțin statului
și/sau cu forțe de securitate publice sau private; și zona geografică de
aprovizionare a acestor furnizori.

ii)

Mina (minele) de proveniență, rutele de transport și punctele de comercializare a
aurului.

iii)

Componența echipei sau a asociației de mineri care lucrează în mod artizanal,
precum și o evaluare a posibilității ca aceasta să fie considerată ca participând la
o exploatație minieră artizanală și la scară redusă legitimă (a se vedea definițiile).

iu) Metode de prelucrare și de transport al aurului.
u) Taxele, redevențele și tarifele plătite instituțiilor și agențiilor guvernamentale în
momentul exportului.
ui) Identificarea și informațiile privind cunoașterea (dacă este cazul) exportatorului de
aur și a tuturor actorilor din lanțul de aprovizionare, de la exportatorul de aur
până la întreprinderea de rafinare, în special a comercianților internaționali de
aur și a tuturor prestatorilor de servicii terți care asigură manipularea aurului (de
exemplu, întreprinderi de logistică, de prelucrare și de transport) sau care
asigură securitatea în cadrul siturilor miniere și de-a lungul rutelor de transport.
Identificarea ar trebui să înglobeze următoarele elemente, însă nivelul de
detaliere solicitat ar trebui să fie determinat în funcție de riscuri:

96ORIENTĂRILE OCDE PRIVIND DILIGENȚA NECESARĂ REFERITOARE LA EXISTENȚA UNUI LANȚ DE APROVIZIONARE RESPONSABIL ÎN CAZUL MINEREURILOR PROVENIT

SUPLIMENT PRIVIND AURUL

1. proprietatea (inclusiv beneficiarii efectivi) și structura întreprinderii, inclusiv
numele responsabililor și directorilor acesteia;
2. identificarea întreprinderilor, filialelor, societăților-mamă și societăților afiliate la
întreprindere;
3. verificarea identității întreprinderilor prin intermediul unor documente, date sau
informații provenite din surse independente și fiabile (de exemplu, registre de
comerț, extrase, certificate de înregistrare);
4. verificarea informațiilor din listele de supraveghere guvernamentale (de
exemplu, listele de sancțiuni ale ONU, listele cetățenilor special desemnați ale
Biroului pentru controlul activelor străine, căutare pe site-ul World-Chuck);
5. identificarea

oricărei

afilieri

guvernamentale,

politice

sau

militare

a

întreprinderii, sau cu rețele criminale sau grupuri armate care nu aparțin
statului, în special toate cazurile semnalate de afiliere cu grupuri armate care
nu aparțin statului și/sau cu forțe de securitate publice sau private.
vii) Militarizarea siturilor miniere, a rutelor de transport și a punctelor de
comercializare și de export a aurului.
viii) Dovezile pentru orice practică abuzivă gravă (tortură, tratament brutal, inuman și
degradant, muncă forțată sau obligatorie, cele mai grave forme ale muncii
copiilor, încălcări flagrante ale drepturilor omului, crime de război sau alte
încălcări grave ale dreptului umanitar internațional, crime împotriva umanității sau
genocid) comisă de către orice parte în cadrul siturilor miniere, de-a lungul rutelor
89

de transport și în punctele de comercializare și/sau prelucrare a aurului .
ix) Informații privind orice sprijin direct sau indirect acordat unor grupuri armate care
nu aparțin statului sau unor forțe de securitate publice sau private prin intermediul
extracției, transportului, comerțului, manipulării sau exportului aurului (a se vedea
definițiile).
x)

Orice situație dovedită, semnalată sau presupusă în care aurul provenit din alte
surse este introdus, în necunoștință de cauză, în lanțul de aprovizionare cu aur
și/sau face obiectul unei declarații frauduloase.

xi) Dacă este relevant, cazurile de relații conflictuale sau tensionate între mineri la
scară medie și largă și mineri artizanali și la scară redusă.
90

4. PENTRU AURUL RECICLABIL, este necesară colectarea de informații suplimentare (în
special prin cercetări documentare, vizite la fața locului la furnizorii de aur și controale
aleatorii
verificare prin sondaj a registrelor de achiziții, proporționale cu riscul) aferente aurului

89 A se vedea punctul 1 din anexa II la Orientările OCDE privind diligența necesară (2011).
90 Aurul reciclat nu este în sine susceptibil de a contribui la un conflict, dar poate servi la
spălarea aurului provenit din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat, ascunzându-i
proveniența.
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reciclabil provenit din lanțuri de aprovizionare cu aur reciclabil semnalate ca vulnerabile,
91

aplicând o abordare bazată pe riscuri , prioritizând persoanele, locurile și tranzacțiile
care prezintă riscul cel mai ridicat. Fiind o parte importantă a diligenței necesare bazate
pe riscuri, este necesar să se identifice furnizorii și tranzacțiile și să se întocmească și să
se actualizeze arhive la toate nivelurile. Acești factori de risc includ, dar nu se limitează
la:
a) Valoarea tranzacției. Începând de la un prag de 15 000 USD

92

pentru orice tranzacție

de aur reciclabil în afara unei zone de conflict sau a unei zone cu risc ridicat, diligența
necesară ar trebui să fie proporțională cu creșterea valorii. Cu toate acestea, pot
avea loc, în cadrul sau în apropierea unei zone miniere, tranzacții cu cantități foarte
mici, de exemplu un gram de aur. Prin urmare, orice tranzacție cu aur reciclabil în
interiorul unei zone de conflict sau al unei zone cu risc ridicat, indiferent de valoarea
acesteia, ar trebui să facă obiectul unei atente supravegheri.
b)

Locul tranzacției. Aurul este prețios în cantități mici și este ușor transportabil,

astfel încât niciun loc nu este complet lipsit de riscuri, dar locurile de tranzacție cu
cele mai ridicate riscuri sunt locurile de tranzit și de export al aurului care nu pot fi
conciliate, în mod rezonabil, cu locul de proveniență declarat al aurului; acolo unde
există un acces facil la piețe concurențiale sau la operațiuni de procesare mai
aproape de locul de proveniență declarat al aurului; acolo unde legile AML/CFT,
legile anti-corupție, controalele vamale și orice altă lege de supraveghere
guvernamentală relevantă nu sunt aplicate corespunzător; și acolo unde sunt în
vigoare sisteme bancare informale în țară, în special economiile bazate pe
numerar93.
c) Tipul materialului. Aurul reciclabil neprelucrat este mai puțin susceptibil de a servi la
spălarea aurului extras din mine din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat decât
aurul reciclabil topit (a se vedea definițiile), deși este posibil ca aurul reciclat
neprelucrat să provină dintr-o zonă în care se știe că anumite produse sunt fabricate
direct din aur extras în scopuri de evaziune fiscală sau de spălare a aurului. Aurul
extras care a fost produs într-o zonă de conflict la o concentrație mare (de exemplu,
aur aluvionar cu o puritate de 90 %) nu este susceptibil de a fi „spălat” prin

91 Deși aceste documente nu însoțesc neapărat materialele în deplasările de-a lungul
lanțului de aprovizionare, ele ar trebui să fie disponibile pentru monitorizare și verificare
ulterioară. Guvernele și întreprinderile din lanțurile de aprovizionare cu aur ar trebui să
facă trimitere la cele 40 de recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară
Internațională referitoare la lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului și, în
special, la Ghidul privind abordarea bazată pe gradul de risc pentru comercianții de
metale și pietre prețioase (iunie 2008).
92 A se vedea Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), 40 de recomandări
(2003) și Grupul de Acțiune Financiară Internațională, Ghid privind abordarea bazată pe
gradul de risc pentru comercianții de metale și pietre prețioase, 17 iunie 2008.
93 A se vedea Grupul de Acțiune Financiară Internațională, Ghid privind abordarea bazată
pe gradul de risc pentru comercianții de metale și pietre prețioase, 17 iunie 2008,
punctul 109.
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intermediul unor materiale de valoare mai mică care necesită mult mai multe
operațiuni de concentrare și de rafinare, precum și intervale de timp mult mai mari
pentru producția de aur comercializabil. Printre materialele cu valoare mică care nu
sunt susceptibile de a servi drept vector pentru operațiuni de spălare se pot menționa
deșeurile electronice sau nămolurile reziduale din celulele de rafinare ale altor
metale. Bijuteriile cu conținut ridicat de aur, în schimb, pot prezenta caracteristici
fizice similare aurului extras din zone de conflict.
d) Circumstanțe neobișnuite. Este important să se țină cont de context pentru a judeca
veridicitatea declarării originii materialului reciclat. De exemplu, creșterile neobișnuite
și bruște ale volumului unor materiale cu conținut ridicat provenite de la un anumit
furnizor sau dintr-o anumită zonă ar trebui să poată fi explicate. Dacă bijuteriile
introduse într-o țară sunt, în mod obișnuit, de 14k (58 %), o ofertă în care se declară
că este vorba despre bijuterii reciclate cu un conținut de 90 % ar trebui pusă sub
semnul întrebării.
e) Furnizor. Furnizorii de aur reciclat nu prezintă toți același risc de activități de spălare.
De

exemplu,

aurul

reciclabil

produs

într-o

instalație

controlată

în

timpul

fabricației/prelucrării prezintă mai puține riscuri decât un colector care se
aprovizionează cu aur reciclabil din surse multiple. Alți factori care prezintă un risc
ridicat

includ

orice

inconsecvență

rezonabilă

între

procesele

de

diligență

recomandate în prezentele orientări și practicile furnizorilor; sau furnizorul „se află la
o distanță geografică semnificativă și care nu poate fi explicată” față de un furnizor
sau un omolog din lanțul de aprovizionare.
5. PENTRU AURUL RECICLABIL, este necesar să se colecteze informații suplimentare cu
privire la tranzacțiile care necesită o vigilență crescută, în special prin cercetări
documentare, vizite la fața locului la furnizorii de aur, controale aleatorii prin sondaj ale
registrelor de achiziții, proporționale cu riscurile, și o analiză și o evaluare mai
aprofundate ale procedurilor și directivelor în materie de achiziții și de luptă împotriva
spălării banilor și finanțării terorismului (AML- CFT), dacă este cazul:
a) Existența eventuală a unor instalații de fabricație susceptibile de a produce deșeuri
metalice.
b) Participare semnificativă la capital și la cifra de afaceri a unor producători privați de
bijuterii din aur.
c) Determinarea, prin vizite la fața locului și o analiză a documentelor, a nivelului
aproximativ pe care îl poate reprezenta, în mod rezonabil, activitatea legată de aurul
reciclabil și de deșeurile de aur, dat fiind că aceasta poate varia, mai ales în funcție
de prețul aurului și de contextul economic.

D. Evaluarea riscurilor din cadrul lanțului de aprovizionare.

Evaluarea

informației colectate și dobândite prin cartografierea circumstanțelor factuale din cadrul
lanțurilor de aprovizionare semnalate ca vulnerabile. Întreprinderea ar trebui să
considere că cea mai mică contradicție care există între informațiile obținute și ceea ce
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este indicat în continuare constituie un „risc”:
1. Politica întreprinderii privind standardele aferente lanțului de aprovizionare, în
94

conformitate cu anexa II ;
2. Standardele și procedurile privind diligența necesară care sunt enunțate în prezentele
orientări;
3. Legislația națională a țărilor în care întreprinderea își are sediul sau este cotată la bursă
(dacă este cazul); a țărilor din care aurul este susceptibil de a proveni; și a țărilor de
tranzit sau de reexport;
4. Instrumentele juridice care reglementează operațiunile și relațiile comerciale ale
întreprinderii, cum ar fi acordurile de finanțare, acordurile de sub-contractare și
contractele de aprovizionare;
5. Celelalte instrumente internaționale relevante, cum ar fi Orientările OCDE pentru
întreprinderi multinaționale, dreptul internațional umanitar și drepturile omului și
recomandările și orientările privind lupta împotriva spălării banilor.

SECȚIUNEA III - EVALUAREA RISCURILOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE
DIN AVAL
Întreprinderile din aval ar trebui să identifice riscurile aferente lanțului lor de aprovizionare evaluând
practicile în materie de diligență necesară ale întreprinderilor lor de rafinare în lumina
recomandărilor din prezentele orientări.

A. Identificarea,
în
măsura
posibilului,
a
întreprinderii/întreprinderilor de rafinare a aurului din lanțul
(lanțurile) lor de aprovizionare. Întreprinderile din aval ar trebui să depună
eforturi pentru a identifica întreprinderile de rafinare care produc aurul rafinat utilizat în
lanțul lor de aprovizionare. Întreprinderile de rafinare a aurului pot fi identificate
adresând întrebări lanțului de furnizori din aval, însă întreprinderilor din aval le revine
sarcina de evalua și de a verifica declarațiile furnizorilor prin intermediul unor măsuri
proporționale cu riscul. În unele cazuri, lingoul, moneda, bara sau un alt produs rafinat
va fi deja marcat cu sigiliul întreprinderii de rafinare.
1. Rafinării identificate - A se trece la etapa 2, secțiunea III (B).
2. Identificarea rafinăriilor este imposibilă în pofida tuturor eforturilor depuse - A se trece la
etapa 3, secțiunea II.

B. Obținerea unor dovezi preliminare privind practicile în materie de
diligență necesară ale întreprinderilor de rafinare cu scopul de
determina dacă acestea au identificat sau dacă ar fi trebuit, în
mod rezonabil, să identifice aspecte vulnerabile în lanțul lor de
aprovizionare. Pentru a determina dacă întreprinderile de rafinare au identificat
sau ar fi trebuit, în mod rezonabil, să identifice aspecte vulnerabile în lanțul lor de
94 A se vedea etapa 1 (A) de mai sus și anexa II.
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aprovizionare, trebuie să se ia în considerare eforturile rezonabile și de bună-credință
depuse de întreprindere pornind de la elementele concrete obținute în etapa 1, precum
și orice informație suplimentară (obținută prin intermediul angajamentului cu furnizorii și
prin cercetări documentare). Întreprinderile ar trebui să compare declarațiile furnizorilor
cu surse de dovezi externe, proporțional cu riscul, astfel încât să ajungă la concluzii
rezonabile.
1. Întreprinderea de rafinare nu a identificat niciun element vulnerabil: Dacă o întreprindere
situată în aval într-un lanț de aprovizionare cu aur poate, în mod rezonabil, să determine
că nu există niciun element vulnerabil în lanțul de aprovizionare al întreprinderii de
rafinare, nu se impune nicio diligență suplimentară pentru respectivul lanț de
aprovizionare. Sistemele de gestionare stabilite în etapa 1 trebuie să fie menținute și
revizuite cu regularitate.
2. Întreprinderea de rafinare a identificat elemente vulnerabile în lanțul său de
aprovizionare cu aur sau nu are o certitudine în această privință:
Orice întreprindere din aval care identifică un aspect vulnerabil în lanțul de aprovizionare
cu aur al întreprinderii sale de rafinare, sau care se află în imposibilitatea de a exclude în
mod rezonabil unul sau mai multe aspecte vulnerabile din respectivul lanț de
aprovizionare cu aur trebuie să treacă la etapa 2, partea III (C).

C. Aprecierea riscurilor prin evaluarea practicilor privind diligența
necesară ale întreprinderilor de rafinare al căror lanț de
aprovizionare cu aur prezintă elemente semnalate ca vulnerabile.
Pentru a realiza evaluarea riscurilor, întreprinderile ar trebui să stabilească dacă
întreprinderile de rafinare al căror lanț de aprovizionare include elemente vulnerabile au
aplicat integral diligența necesară pentru lanțuri responsabile de aprovizionare cu aur
provenit din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat, astfel cum se recomandă în
prezentele orientări. Întreprinderile din aval ar trebui:
1. Să obțină informații concrete referitoare la practicile privind diligența necesară ale
întreprinderilor de rafinare în cadrul lanțului de aprovizionare cu aur.
2. Să analizeze informațiile furnizate de echipele de evaluare a riscurilor.
3. Să verifice dacă dovezile obținute privind practicile în materie de diligență necesară ale
întreprinderii de rafinare sunt în conformitate cu procesele privind politica aferentă
lanțului de aprovizionare și diligența necesară descrise în prezentele orientări.
Întreprinderea ar trebui să considere orice neconcordanță semnificativă între practicile
furnizorilor în materie de diligență necesară și politica întreprinderii privind lanțul de
aprovizionare (în conformitate cu anexa II) drept un risc care trebuie tratat în cadrul
etapei 3 .
4. Să determine dacă practicile în materie de diligență necesară ale întreprinderii de
rafinare au fost auditate în raport cu un standard în conformitate cu prezentele orientări
și să obțină rezultatele auditului respectiv. În cazul în care practicile în materie de
diligență necesară ale întreprinderii de rafinare nu au fost auditate în raport cu un
standard în conformitate cu prezentele orientări, și în cazul constatării vreunei
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neconcordanțe între punerea în aplicare a diligenței necesare de către întreprinderea de
rafinare și standardele și procesele cuprinse în prezentele orientări, întreprinderile din
aval ar trebui să urmărească să gestioneze riscurile în conformitate cu etapa 3 și să
încerce să se aprovizioneze de la întreprinderi de rafinare care sunt auditate în
conformitate cu etapa 4 din prezentele orientări.

ETAPA 3: ELABORAREA ȘI PUNEREA ÎN APLICARE A UNEI STRATEGII
PENTRU A RĂSPUNDE
RISCURILOR IDENTIFICATE
OBIECTIV: Evaluarea riscurilor identificate și abordarea acestora în scopul de a preveni
sau de a atenua impacturile negative. Întreprinderile pot coopera pentru a pune în aplicare
recomandările enunțate în această secțiune în cadrul unor inițiative comune. Cu toate
acestea, întreprinderile își asumă individual responsabilitatea pentru diligența necesară și
trebuie să se asigure că toate lucrările colective țin cont în mod corespunzător de
circumstanțele specifice fiecărei întreprinderi în parte.

SECȚIUNEA I - GESTIONAREA RISCURILOR ÎN CAZUL
ÎNTREPRINDERILOR DIN AMONTE
A. Informarea personalului superior de conducere desemnat cu
privire la concluziile analizei, descriind informațiile colectate și riscurile reale și
potențiale identificate în cursul evaluării riscurilor din cadrul lanțului de aprovizionare.

B. Consolidarea angajamentului cu furnizorii și ameliorarea
sistemelor interne de transparență, de colectare de informații și
de control al lanțului de aprovizionare cu aur din etapa 1(C).
Întreprinderile din amonte ar trebui:
1. Să instituie un lanț de custodie și/sau un sistem de trasabilitate care să permită
colectarea și actualizarea informațiilor pe o bază separată în etapa 2, secțiunile I și II (C)
pentru toate intrările și ieșirile de aur din cadrul unui lanț de aprovizionare semnalat ca
vulnerabil.
2. Să consolideze practicile privind securitatea fizică în funcție de circumstanțe (de
exemplu, securitatea transportului, utilizarea unor containere sigilate asigurate împotriva
manipulărilor frauduloase etc.) în cazul oricăror discrepanțe constatate între producția și
capacitatea minei, producția și capacitatea de prelucrare sau în informațiile comunicate
de către furnizori privind transporturile de aur.
3. Să izoleze și să securizeze fizic toate transporturile pentru care există un risc identificat
de asociere cu un conflict sau cu încălcări grave ale drepturilor omului.
4. Să își rezerve dreptul de a efectua controale punctuale neanunțate la furnizori și de a
avea acces la documentele acestora referitoare la contracte comerciale și/sau acorduri
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scrise cu furnizorii, care pot fi puse în aplicare și monitorizate .
5. Pentru fiecare intrare de aur, este necesar să se comunice următoarele informații
colectate și actualizate de echipele de evaluare de-a lungul lanțului de aprovizionare din
amonte:
a) mina de proveniență, cu cât mai multe precizări posibile;
b) locurile în care aurul sau materialele conținând aur sunt consolidate, amestecate,
concasate, concentrate, topite și rafinate;
c) metoda de extracție (artizanală și la scară redusă sau la scară medie și largă) și
datele la care s-a realizat concentrarea, topirea și rafinarea;
d) greutatea și caracteristicile calității evaluate;
e) identitatea tuturor furnizorilor și prestatorilor de servicii care intervin în manipularea
aurului în lanțul de aprovizionare din amonte, de la mina de proveniență până la
întreprinderea de rafinare; proprietatea (inclusiv beneficiarii efectivi); structura
întreprinderii, inclusiv numele responsabililor și directorilor acesteia; afilierile
comerciale, guvernamentale, politice sau militare ale acestor întreprinderi și ale
responsabililor lor în interiorul unor zone de conflict și al unor zone cu risc ridicat.
f) toate taxele, tarifele și redevențele plătite guvernului în legătură cu extracția,
comerțul, transportul și exportul de aur;
g) toate retribuțiile sau plățile efectuate unor servicii și funcționari guvernamentali în
legătură cu extracția, comerțul, transportul și exportul de aur;
h) toate plățile efectuate către forțe de securitate publice sau private sau către grupuri
armate în orice punct al lanțului de aprovizionare, începând cu locul extracției, cu
excepția cazului în care acestea sunt interzise în temeiul legislației în vigoare;
i) modul în care aurul este transportat și procesele instituite pentru a asigura
integritatea acestuia, ținând seama în mod corespunzător de aspectele legate de
securitate.
6. Pentru întreprinderi de rafinare, punerea informației generate de punerea în aplicare a
diligenței necesare la dispoziția auditorilor pentru verificarea respectării programelor
interprofesionale

96

sau a mecanismelor instituționale, regionale sau globale, odată ce

acestea au fost instituite prin mandat pentru a colecta și a prelucra informațiile privind
aurul provenit din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat. În absența unor astfel de
programe sau mecanisme, punerea informației relevante la dispoziția cumpărătorilor din
aval.

C. Să elaboreze și să pună în aplicare un plan de gestionare a
95 A se vedea etapele 2-5 pentru informații privind monitorizarea furnizorilor și gestionarea
neîndeplinirii obligațiilor.
96 A se vedea, de exemplu, LBMA Responsible Gold Guidance, EICC-GeSI Conflict Free
Smelter Program și RJC Chain-of-Custody Certification, dacă acestea sunt în
conformitate cu prezentele orientări.
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riscurilor.

Întreprinderile ar trebui să adopte un plan de gestionare a riscurilor

aferente lanțului de aprovizionare care să definească reacțiile întreprinderii la riscurile
identificate în etapa 2, în conformitate cu anexa II la orientări. Întreprinderile pot
gestiona riscurile i) fie continuând operațiunile comerciale prin aplicarea unor măsuri de
atenuare măsurabilă a riscurilor; ii) fie suspendând temporar schimburile comerciale,
menținând în același timp măsurile de atenuare măsurabilă a riscurilor în curs; fie iii)
încheind angajamentul cu un furnizor dacă atenuarea se dovedește a fi irealizabilă sau
inacceptabilă. În vederea stabilirii și a elaborării unei strategii de gestionare a riscurilor,
întreprinderile ar trebui:
1. Să reexamineze politica privind modelul de lanț de aprovizionare cu aur provenit din
zone afectate de conflicte și cu risc ridicat din anexa II la prezentele orientări în scopul
de a determina dacă riscurile identificate trebuie să fie atenuate prin continuarea,
suspendarea sau încetarea relațiilor cu furnizorii.
2. Să gestioneze riscurile care nu necesită o încetare a relațiilor cu un furnizor printr-o
atenuare măsurabilă a acestor riscuri. Atenuarea măsurabilă a riscurilor ar trebui să aibă
drept obiectiv promovarea unei îmbunătățiri semnificative și măsurabile în termen de
șase luni de la data adoptării planului de gestionare a riscurilor. În elaborarea unei
strategii de atenuare a riscurilor, întreprinderile ar trebui:
a) Să exercite și/sau să își mărească influența asupra actorilor din lanțul de
aprovizionare care sunt cei mai în măsură să atenueze eficace și în mod direct
riscurile de a contribui la un conflict. Întreprinderile din amonte ar trebui să aibă deja
o influență reală sau potențială semnificativă asupra celorlalți participanți situați în
amonte în lanțul de aprovizionare. Întreprinderile din amonte ar trebui să caute
mijloace de a instaura relații constructive cu furnizorii și cu părțile implicate interesate
și să demonstreze o îmbunătățire semnificativă și măsurabilă prin eliminarea
riscurilor în termen de șase luni de la data adoptării planului de gestionare a
97

riscurilor .
b) Să realizeze consultări cu furnizorii și cu părțile implicate afectate și să convină
asupra unei strategii de atenuare măsurabilă a riscurilor în cadrul planului de
gestionare a riscurilor. Atenuarea măsurabilă a riscurilor ar trebui să fie adaptată
furnizorilor specifici ai întreprinderii și contextului operațiunilor acestora, să
stabilească în mod clar rezultatele preconizate în termen de șase luni de la data
adoptării planului de gestionare a riscurilor și să includă indicatori calitativi și/sau
98

cantitativi pentru a măsura îmbunătățirile obținute . Întreprinderile ar trebui să lase
părților implicate afectate un timp suficient pentru a-și revizui strategiile de gestionare
a riscurilor, pentru a răspunde întrebărilor, preocupărilor și sugestiilor în materie de
97 Întreprinderile ar trebui să se raporteze la anexa III la orientări pentru a stabili strategiile
de gestionare a riscurilor cele mai adecvate. Anexa III include măsuri sugerate pentru
atenuarea riscurilor și recomandări în ceea ce privește indicatorii care permit
măsurarea îmbunătățirilor obținute. Orientări mai detaliate în ceea ce privește
atenuarea riscurilor sunt preconizate în faza de punere în aplicare a orientărilor.
98 A se vedea anexa III la orientări, Măsuri sugerate pentru atenuarea riscurilor și
indicatori care permit măsurarea îmbunătățirilor obținute.
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gestionare a riscurilor și pentru a ține cont de acestea în mod corespunzător.
c) Să lanseze sau să sprijine, dacă este cazul, programe interprofesionale și
mecanisme instituționale privind gestionarea responsabilă a lanțului de aprovizionare,
asigurându-se în același timp că aceste inițiative țin seama în mod corespunzător de
efectele sociale și economice pe care le pot avea asupra țărilor în curs de dezvoltare
99 100 101

și de standardele în vigoare recunoscute pe plan internațional .

i) Toți producătorii de aur ale căror operațiuni includ elemente semnalate ca
vulnerabile, precum și celelalte întreprinderi situate în amonte care se
aprovizionează cu aur de la exploatații miniere artizanale și la scară redusă ar
trebui să sprijine producătorii artizanali și la scară redusă legitimi (a se vedea
definițiile) de la care se aprovizionează, în scopul de a le permite instaurarea unor
lanțuri de aprovizionare cu aur sigure, transparente și verificabile, în conformitate cu
apendicele.
ii) Toți ceilalți producători de aur ale căror operațiuni includ elemente semnalate ca
vulnerabile, precum și celelalte întreprinderi situate în amonte sunt încurajate să
sprijine măsurile cuprinse în apendice.

D. Punerea în aplicare a planului de gestionare a riscurilor,
monitorizarea și urmărirea rezultatelor atenuării riscurilor,
raportarea către personalul superior de conducere desemnat cu
privire la acestea și luarea în considerare a suspendării sau
încetării angajamentului cu un furnizor după încercări eșuate de
atenuare a riscurilor, în conformitate cu recomandările din anexa
II privind strategiile de gestionare a riscurilor.44 Întreprinderile din
amonte ar trebui să pună în aplicare măsurile de atenuare a riscurilor și să monitorizeze
rezultatele acestora în cooperare și/sau consultându-se cu autoritățile locale și centrale,
cu celelalte întreprinderi din amonte, cu organizațiile internaționale sau cu societatea
civilă și părțile terțe implicate, după caz. Întreprinderile din amonte pot asigura sau
susține crearea, dacă este cazul, a unor rețele de monitorizare la nivel local pentru a
monitoriza rezultatele atenuării riscurilor.

99 Orientările OCDE pentru întreprinderi multinaționale (2011), capitolul II (B)(2).
100 Întreprinderile ar trebui să suspende sau să înceteze angajamentul cu furnizorul în
cauză pentru o perioadă de cel puțin trei luni dacă, în termen de șase luni de la data
adoptării planului de gestionare a riscurilor, nu se constată nicio îmbunătățire
semnificativă pentru a preveni sau a atenua riscul identificat.
101 O modificare a circumstanțelor ar trebui să fie determinată în funcție de modul în care
sunt percepute riscurile, prin intermediul unei monitorizări permanente a documentelor
privind lanțul de custodie și a contextului zonelor afectate de conflicte din care provin
sau prin care tranzitează minereurile. Astfel de modificări ale circumstanțelor pot
include o schimbare a furnizorului sau a părții implicate în lanțul de custodie, a locului
de proveniență, a rutei comerciale sau a punctului de export. De asemenea, acestea
pot include factori specifici contextului, cum ar fi o intensificare a conflictelor în anumite
regiuni, schimbări ale personalului militar responsabil cu o anumită regiune și schimbări
de acționariat sau de control în mina de proveniență.
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E. Realizarea unor evaluări suplimentare a faptelor și riscurilor în
cazul riscurilor care trebuie să fie atenuate sau după o
modificare a circumstanțelor.45 Punerea în aplicare a diligenței necesare în
cadrul lanțului de aprovizionare este un proces dinamic care necesită o monitorizare
continuă a riscurilor. După punerea în aplicare a unei strategii de atenuare a riscurilor,
întreprinderea trebuie să repete etapa 2 în vederea asigurării unei gestionări eficace a
riscurilor. În plus, orice modificare a lanțului de aprovizionare poate obliga
întreprinderea să repete anumite etape pentru a preveni sau a atenua impacturile
negative.

SECȚIUNEA II - GESTIONAREA RISCURILOR ÎN CAZUL
ÎNTREPRINDERILOR DIN AVAL
A. Informarea personalului superior de conducere desemnat cu
privire la concluziile analizei, descriind informațiile colectate și riscurile reale
și potențiale identificate în cursul evaluării riscurilor din cadrul lanțului de aprovizionare.

B. Ameliorarea sistemului intern de transparență, de colectare de
informații și de control al lanțului de aprovizionare cu aur din
etapa 1(C). Includerea unor informații dezagregate și actualizate în mod regulat care
permit verificarea identității rafinăriilor (atunci când aceasta este cunoscută) și a
rezultatelor referitoare la diligența necesară, în conformitate cu etapa 2, secțiunea III.

C. Elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a
riscurilor. Întreprinderile ar trebui să adopte un plan de gestionare a riscurilor care
să definească răspunsurile întreprinderii la riscurile identificate în etapa 2. Această
strategie va fi diferită în funcție de faptul dacă întreprinderile de rafinare din lanțul de
aprovizionare au fost sau nu identificate.
1. Imposibilitatea de a identifica întreprinderile de rafinare - Dacă, după măsuri rezonabile
și eforturi de bună-credință în cursul etapelor 1 și 2, întreprinderile din aval nu sunt încă
în măsură să identifice întreprinderile de rafinare din lanțul lor de aprovizionare, acestea
ar trebui să elaboreze și să adopte un plan de gestionare a riscurilor care le va permite
să realizeze acest lucru. Întreprinderile din aval ar trebui să poată demonstra o
îmbunătățire semnificativă și măsurabilă în eforturile lor de identificare a întreprinderilor
de rafinare din lanțul lor de aprovizionare. Întreprinderile din aval pot identifica
întreprinderile de rafinare din lanțul lor de aprovizionare în mod individual sau printr-o
colaborare cu alte întreprinderii din același sector:
a) Întreprinderile din aval ar trebui să identifice întreprinderile de rafinare prin
intermediul unor discuții confidențiale cu furnizorii lor imediați, incluzând în
contractele încheiate cu furnizorii obligația de a comunica informații confidențiale
și/sau utilizând sisteme de distribuire a informațiilor confidențiale.
b) Întreprinderile situate în aval care ar avea dificultăți (din cauza dimensiunii sau a altor
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factori) în a identifica actori în amonte de furnizorii lor direcți pot iniția o cooperare
activă cu alți membri din sector care fac apel la aceiași furnizori (sau cu întreprinderi
din aval cu care au relații de afaceri) în scopul de identifica întreprinderile de rafinare
din lanțul lor de aprovizionare și de a evalua practicile acestora în materie de
diligență necesară. De asemenea, acestea pot identifica, prin intermediul unor
sisteme de validare la nivel sectorial, întreprinderile de rafinare care respectă
dispozițiile din prezentele orientări, astfel încât să se aprovizioneze de la acestea.
2. întreprinderile de rafinare al căror lanț de aprovizionare a fost semnalat ca vulnerabil Întreprinderile din aval pot gestiona riscurile i) fie continuând schimburile comerciale cu
rafinăria pe toată durata eforturilor de atenuare măsurabilă a riscurilor depuse de
întreprinderea de rafinare în conformitate cu anexa II la orientări; ii) fie suspendând
temporar schimburile comerciale în timp ce rafinăria pune în aplicare o strategie de
atenuare măsurabilă a riscurilor; fie iii) încetând orice angajament cu o întreprindere de
rafinare în cazul în care atenuarea riscurilor nu pare fezabilă sau atunci când rafinăria nu
a luat măsuri în conformitate cu strategia de gestionare a riscurilor definită în anexa II:
a) Întreprinderile ar trebui să ia măsuri imediate în scopul de a înceta orice angajament
cu o întreprindere de rafinare (direct sau prin intermediul unor furnizori) dacă aceasta
din urmă nu a suspendat imediat sau nu a încetat angajamentul cu furnizorii săi
atunci când există riscuri rezonabile de practici abuzive grave (a se vedea punctele 1
și 2 din anexa II) sau de sprijin direct sau indirect acordat unor grupuri armate care nu
aparțin statului (punctele 3 și 4 din anexa II).
b) Atunci când întreprinderile de rafinare iau măsuri de atenuare a riscurilor în
conformitate cu anexa II

102

sau când acestea nu au încheiat încă procesul de punere

în aplicare a recomandărilor din prezentele orientări în materie de diligență necesară,
întreprinderile din aval ar trebui să se asigure că întreprinderile de rafinare fac dovada
unor îmbunătățiri semnificative și măsurabile în termen de șase luni de la data
adoptării planului de gestionare a riscurilor. Pentru a-și elabora planul de gestionare a
riscurilor, întreprinderile din aval ar trebui:
i) Să exercite și/sau să își crească influența asupra rafinăriilor al căror lanț de
aprovizionare include elemente semnalate ca vulnerabile și care ar fi cele mai în
măsură să atenueze eficace și în mod direct riscurile de a contribui la un conflict.
Întreprinderile din aval pot exercita o influență asupra rafinăriilor incluzând în
contracte (dacă este cazul) obligația de diligență necesară sau prin intermediul unor
inițiative ale unor asociații sectoriale sau ale mai multor părți interesate, asigurânduse în același timp că aceste inițiative țin cont în mod corespunzător de efectele
sociale și economice pe care le pot avea asupra țărilor în curs de dezvoltare și de
standardele în vigoare recunoscute la nivel internațional

103

.

102 A se vedea punctele 10 și 14 din anexa II la orientări, referitoare la gestionarea riscurilor
legate de sprijinul direct sau indirect acordat unor forțe de securitate publice sau private,
la corupție și la furnizarea de informații false cu privire la proveniența minereurilor, la
spălarea banilor și la plata taxelor, tarifelor și redevențelor către guverne.
103 Capitolul II (B)(2), Orientările OCDE pentru întreprinderi multinaționale (2011).
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ii) Să își axeze eforturile pe îmbunătățirea practicilor privind diligența necesară ale
rafinăriilor, prin luarea în considerare a sistemului lor de valori și prin îmbunătățirea
capacităților lor. Întreprinderile din aval ar trebui, de asemenea, să încurajeze
organizațiile lor sectoriale reprezentative să dezvolte și să aplice module de
dezvoltare a capacităților pentru punerea în aplicare a diligenței necesare în
cooperare cu organizațiile internaționale competente, ONG-urile, diferitele părți
implicate și alți experți.
iii) Să realizeze consultări cu întreprinderile de rafinare și cu alți furnizori comuni
pentru a conveni asupra unei strategii de atenuare măsurabilă a riscurilor în cadrul
planului de gestionare a riscurilor. Atenuarea măsurabilă a riscurilor ar trebui să fie
adaptată furnizorilor specifici ai întreprinderii și contextului operațiunilor lor, să
stabilească în mod clar rezultatele care trebuie atinse în termen de șase luni de la
data adoptării planului de gestionare a riscurilor și să includă indicatori calitativi
și/sau cantitativi pentru a măsura îmbunătățirile.

D. Punerea în aplicare a planului de gestionare a riscurilor,
monitorizarea și urmărirea rezultatelor atenuării riscurilor,
raportarea către personalul superior de conducere desemnat cu
privire la acestea și luarea în considerare a suspendării sau
încetării angajamentului cu o întreprindere de rafinare care a
eșuat în încercările sale de atenuare a riscurilor (în conformitate
cu punctele 10 și 14 din anexa II la orientări) sau în cazul
măsurilor corective luate în scopul de a pune în aplicare
recomandările din prezentele orientări48
E. Realizarea de evaluări suplimentare ale faptelor și riscurilor
pentru riscurile care trebuie atenuate sau după o modificare a
circumstanțelor49. Punerea în aplicare a diligenței necesare în cadrul lanțului de
aprovizionare este un proces dinamic care necesită o monitorizare continuă a riscurilor.
După punerea în aplicare a unei strategii de atenuare a riscurilor, întreprinderile ar
trebui să repete etapa 2 pentru a asigura o gestionare efectivă a riscurilor. În plus, orice
modificare a lanțului de aprovizionare poate obliga întreprinderea să repete anumite
etape pentru a preveni sau a atenua impacturile negative.

104 105

104 Întreprinderile ar trebui să suspende sau să înceteze angajamentul cu rafinăria (direct
sau prin intermediul furnizorilor) pentru o perioadă de cel puțin trei luni dacă, în termen
de șase luni de la data adoptării planului de gestionare a riscurilor, nu se constată nicio
îmbunătățire semnificativă i) pentru a preveni sau a atenua riscul identificat, în
conformitate cu punctele 10 și 14 din anexa II; sau ii) în ceea ce privește măsurile
corective luate în scopul de a pune în aplicare recomandările din prezentele orientări.
105 O modificare a circumstanțelor ar trebui să fie determinată în funcție de modul în care
sunt percepute riscurile, prin intermediul unei monitorizări permanente a documentelor
privind lanțul de custodie și a contextului zonelor de conflict din care provin sau prin
care tranzitează minereurile. Astfel de modificări ale circumstanțelor pot include o
schimbare a furnizorului sau a părții implicate în lanțul de custodie, a locului de
proveniență, a rutei comerciale sau a punctului de export. De asemenea, acestea pot
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ETAPA 4: EFECTUAREA UNUI AUDIT INDEPENDENT DE CĂTRE
PĂRȚI TERȚE
PRIVIND PRACTICILE ÎNTREPRINDERII DE RAFINARE ÎN MATERIE DE
DILIGENȚĂ
OBIECTIV: Efectuarea unui audit de către un terț independent cu privire la practicile privind
diligența necesară ale întreprinderii de rafinare în scopul de asigura o gestionare
responsabilă a lanțului de aprovizionare cu aur provenit din zone afectate de conflicte și cu
risc ridicat și contribuirea la îmbunătățirea practicilor privind diligența necesară ale
întreprinderilor de rafinare din amonte, în special în cadrul oricărui mecanism
instituționalizat sau program interprofesional.
Recomandările prezentate în această secțiune nu au scopul de a fi utilizate ca un
standard de audit, ci de a indica o serie de principii de bază, domeniul de aplicare, criteriile
și celelalte informații elementare de care trebuie să țină cont întreprinderile, în cadrul unor
programe interprofesionale sau al oricărui mecanism instituționalizat, pentru a solicita unui
terț independent să realizeze un audit specific lanțului de aprovizionare care să vizeze
punerea în aplicare a practicilor privind diligența necesară ale întreprinderii de rafinare, fie
prin intermediul unui audit nou, fie al unui audit preexistent. În acest sens, auditorii se pot
baza pe concluziile unor audituri efectuate în alte scopuri de alți terți independenți în diferite
puncte ale lanțului de aprovizionare din amonte (de exemplu, audituri privind cunoașterea
partenerilor sau audituri ale transportatorilor de lingouri), atât timp cât aceste audituri
acoperă aspectele indicate mai jos și sunt în conformitate cu standardele de audit
recunoscute la nivel internațional pentru asigurarea sistemelor de gestionare

50.

A. Programarea efectuării unui audit independent de către terți în
scopul de a verifica punerea în aplicare a practicilor privind
diligența necesară ale întreprinderii de rafinare pentru asigurarea
unei gestionări responsabile a lanțurilor de aprovizionare cu aur
provenit din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat. Auditul ar
trebui să includă următorul domeniu de aplicare și următoarele criterii, principii și
51
activități :
1. Domeniul de aplicare a auditului: Domeniul de aplicare a auditului trebuie să includă
toate activitățile, procesele și sistemele utilizate de întreprinderea de rafinare pentru a
pune în aplicare diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare cu aur provenit din
zone afectate de conflicte și cu risc ridicat. Aceasta include, dar nu se limitează la,
politicile și procedurile relevante, controalele lanțului de aprovizionare cu aur de către
întreprinderea de rafinare, comunicarea cu actorii din cadrul lanțului de aprovizionare cu
aur, informațiile comunicate întreprinderilor din aval privind furnizorii, informațiile privind
lanțul de custodie și alte elemente de trasabilitate, evaluările efectuate de întreprinderea

include factori specifici contextului, cum ar fi o intensificare a conflictelor în anumite
regiuni, schimbări ale personalului militar responsabil de o anumită regiune și schimbări
de acționariat sau de control în mina de proveniență.
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de rafinare privind riscurile, inclusiv cercetările pe teren și strategiile întreprinderii de
rafinare de gestionare a riscurilor.

106 107

2. Criteriile auditului: Auditul trebuie să determine conformitatea punerii în aplicare de către
întreprinderea de rafinare a diligenței necesare în conformitate cu standardele de audit
descrise în prezentele orientări.
3. Principiile auditului:
a) Independență: Pentru a păstra neutralitatea și imparțialitatea auditurilor, instituția
responsabilă de organizarea auditului și toți membrii echipei de audit („auditori”)
trebuie să fie independenți de întreprinderea de rafinare, precum și de filialele
acesteia, de titularii de concesiuni, de sub-contractanți, de furnizori și de
întreprinderile care cooperează în cadrul auditului comun. Aceasta înseamnă, în
special, că auditorii nu trebuie să fie în conflict de interese cu întreprinderea auditată,
și anume nu trebuie să fi avut relații de afaceri sau financiare cu aceasta (sub formă
de participații la capital, creanțe sau titluri), nici să-i fi furnizat vreun serviciu legat de
elaborarea, instituirea sau punerea în aplicare a practicilor privind diligența necesară
de către întreprinderea de rafinare și/sau de către actorii din cadrul lanțului de
aprovizionare care face obiectul evaluării, pentru o perioadă de 24 de luni anterioare
auditului.
b) Competență: Auditorii trebuie să aibă calitățile personale, precum și competențele
specifice necesare pentru a duce la bun sfârșit auditul efectuat de către terți.
Întreprinderile pot consulta standardele de audit recunoscute la nivel internațional

108

pentru informații detaliate privind competențele auditorilor atunci când stabilesc
standarde noi de audit sau când revizuiesc standardele preexistente. Calitățile
personale trebuie să includă, fără a se limita la, integritate, obiectivitate,
confidențialitate, deschidere și profesionalism. În special, auditorii trebuie să aibă
cunoștințe și aptitudini în următoarele domenii:
i) Principiile, procedurile și tehnicile de audit

109

.

ii) Principiile, procedurile și tehnicile aplicabile diligenței necesare în cadrul lanțului de
aprovizionare.
iii)Practicile în materie de cumpărare a aurului și lanțurile de aprovizionare cu aur.
iu) Contextul social, cultural și istoric al zonelor de conflict de unde provine sau prin
care tranzitează aurul, inclusiv competențe lingvistice adecvate și o sensibilitate
culturală adecvată pentru realizarea auditurilor.
106 Standardele de audit recunoscute la nivel internațional includ, dar nu se limitează la,
ISO19011, SA8000, ISAE 3000 și SSEA100.
107 Întreprinderile pot consulta standardul internațional ISO 19011: 2002 („ISO 19011”) care
expune cerințele precise în ceea ce privește programele de audit (inclusiv
responsabilitățile, procedurile, înregistrările, monitorizarea și examinarea în cadrul
programului) și o analiză etapă cu etapă a activităților auditului.
108 Standardele de audit recunoscute la nivel internațional includ, dar nu se limitează la,
ISO19011, SA8000, ISAE 3000 și SSEA100.
109 Întreprinderile pot avea în vedere acreditările sistemelor de gestionare existente și
formările de auditori finalizate precum ISO9001 sau SA8000.
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u) Orientările OCDE și Suplimentul privind aurul, în special Politica privind modelul de
lanț global responsabil de aprovizionare cu minereuri provenite din zone afectate de
conflicte și cu risc ridicat (anexa II).
c) Responsabilitate: Un program interprofesional sau un mecanism instituționalizat ar
trebui să controleze periodic și să monitorizeze aptitudinea auditorilor de a efectua
auditul în conformitate cu un program de audit, în funcție de obiectivele, domeniul de
aplicare și criteriile auditului, în raport cu rezultatele precedente obținute în cadrul
programului de audit.
4. Activitățile auditului:
a) Pregătirea auditului: Obiectivele, domeniul de aplicare, limba și criteriile auditului
trebuie să fie comunicate clar auditorilor și orice ambiguitate trebuie să fie clarificată
între întreprinderea auditată și auditori înainte de începerea auditului
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. Auditorii

trebuie să determine fezabilitatea auditului pe baza disponibilității timpului, resurselor,
informației și cooperării părților implicate
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b) Investigații la fața locului: Înainte de a începe investigațiile la fața locului, auditorii
trebuie să pregătească un plan de audit

112

și toate documentele de lucru
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. Auditorii

trebuie să reunească dovezile suplimentare și să verifice informațiile realizând
interviuri specifice (în special cu conducerea, dar și cu echipele de evaluare); făcând
observații; și examinând documentele (a se vedea mai jos). Investigațiile la fața
locului trebuie să includă:
i) Instalațiile și siturile întreprinderii de rafinare în care aceasta pune în aplicare
diligența necesară pentru a asigura o gestionare responsabilă a lanțului de
aprovizionare cu aur provenit din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat.
ii) Un eșantion de furnizori ai întreprinderii de rafinare (în special producători de aur,
exportatori locali, comercianți internaționali de aur și reciclatori) în conformitate cu
standardele de audit.
iii)Consultări cu echipa sau echipele de evaluare, care pot fi realizate la distanță,
pentru a examina standardele și metodele care permit obținerea de informații
verificabile, fiabile și actualizate.
iv) Consultări cu autoritățile guvernamentale locale și centrale competente și, atunci
când acestea există, cu grupurile de experți ONU, cu misiunile ONU de menținere
a păcii și cu societatea civilă locală, astfel cum stabilește auditorul în funcție de
circumstanțele și riscurile identificate în lanțul de aprovizionare cu aur.
c) Examinarea documentelor : Exemple ale tuturor documentelor produse cu ocazia
punerii în aplicare de către întreprinderea de rafinare a diligenței necesare în cadrul
lanțului său de aprovizionare cu aur provenit din zone de conflict trebuie să fie

110 A se vedea capitolul 6.2 din ISO 19011.
111 Ibidem.
112 A se vedea articolul 6.4.1 din ISO 19011.
113 A se vedea articolul 6.4.3 din ISO 19011.
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examinate „pentru a determina conformitatea sistemului, astfel cum este documentat,
cu criteriile de audit”

114

. Aceasta include, dar nu se limitează la, documentele privind

controalele interne ale lanțului de aprovizionare (un eșantion din documentele care
descriu lanțul de custodie, documente de plată), comunicările relevante și dispozițiile
contractuale cu furnizorii, documentele privind informațiile comunicate întreprinderilor
din aval, dovezile care rezultă din evaluările riscurilor efectuate de întreprinderea de
rafinare (inclusiv toate evidențele privind partenerii comerciali și furnizorii, precum și
interviurile și evaluările pe teren) și toate documentele privind strategiile de
gestionare a riscurilor (de exemplu , acorduri cu furnizorii privind indicatorii de
îmbunătățire progresivă). Auditorii trebuie să realizeze controale aleatorii ale
documentelor în timpul investigațiilor la fața locului. Eșantioanele alese trebuie să țină
cont de riscurile asociate furnizorilor și/sau lanțurilor de aprovizionare cu aur;
perioadele de vârf și perioadele cu activitate slabă pe parcursul anului; și volumele de
materiale obținute de la fiecare furnizor. Examinarea documentelor ar trebui să
includă eșantioane de la fiecare furnizor și să fie intensificată în funcție de nivelul de
risc asociat partenerilor comerciali, furnizorilor sau țărilor de proveniență a aurului.
Mărimea eșantioanelor controlate ar trebui să crească dacă auditorul identifică
elemente îngrijorătoare în legătură cu măsurile de punere în aplicare a diligenței
necesare de către întreprinderea de rafinare.
d) Concluziile auditului: Auditorii ar trebui să ajungă la concluzii care să determine, în
funcție de probele colectate, de conformitatea punerii în aplicare de către
întreprinderea de rafinare a diligenței necesare pentru o gestionare responsabilă a
lanțului de aprovizionare cu aur provenit din zone afectate de conflicte și cu risc
ridicat cu standardele de audit, care este compatibilă cu recomandările din această
secțiune a prezentelor orientări. Auditorii ar trebui să formuleze recomandări în
raportul de audit pentru ca rafinăria să își îmbunătățească practicile în materie de
diligență necesară. De asemenea, auditorii ar trebui să pregătească un raport
recapitulativ de audit pentru publicare, în conformitate cu etapa 5.

B. Realizarea auditului în conformitate cu domeniul de aplicare,
criteriile, principiile și activitățile menționate mai sus. Toți actorii din
lanțul de aprovizionare ar trebui să coopereze pentru a se asigura că auditul este
realizat în conformitate cu domeniul de aplicare, criteriile, principiile și activitățile
enumerate mai sus. Este recomandat ca aceștia să facă apel la programe
interprofesionale sau la mecanisme instituționalizate pentru a realiza, integral sau în
parte, activitățile următoare:
1. Redactarea standardelor de audit în conformitate cu recomandările din prezentele
orientări;
2. Acreditarea auditorilor;

114 A se vedea articolul 6.3 din ISO 19011.
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3. Supervizarea programului de audit, inclusiv examinarea periodică și monitorizarea
capacității auditorilor de a efectua auditul în conformitate cu programul de audit;
4. Publicarea rapoartelor recapitulative de audit ale rafinăriilor, ținând seama în mod
corespunzător de secretul profesional și de alte aspecte legate de concurență sau de
securitate. Un raport recapitulativ de audit ar trebui să includă:
a) Coordonatele întreprinderii de rafinare, data auditului și periodicitatea acestuia;
b) Activitățile și metodologia auditului, astfel cum sunt definite în etapa 4(A)(4);
c) Concluziile auditului, astfel cum sunt definite în etapa 4(A)(4), pentru fiecare dintre
etapele din prezentele orientări.
5. RECOMANDĂRI SPECIFICE - Pentru toate întreprinderile din amonte
a) Permiterea accesului la siturile întreprinderii, precum și la toate documentele și
evidențele referitoare la punerea în aplicare a diligenței necesare în cadrul lanțului de
aprovizionare, în conformitate cu prezentele orientări.
b) Facilitarea contactelor și a logisticii cu transportatorii și furnizorii selectați de echipa
de audit, precum și a tuturor consultărilor cu actorii identificați de auditor.
c) Dacă sunt necesare vizite la fața locului ale furnizorilor, facilitarea contactelor și a
logisticii.
6. RECOMANDĂRI SPECIFICE - Pentru toate întreprinderile din aval
a) Este recomandat ca întreprinderile din aval să participe sau să sprijine auditul realizat
de un terț independent privind practicile întreprinderii de rafinare în materie de
diligență necesară, iar acestea sunt încurajate să facă acest lucru prin intermediul
unor programe interprofesionale, în scopul de a crește eficiența punerii în aplicare a
prezentelor orientări. Aceasta poate include definirea standardelor de audit în
conformitate cu recomandările prezentate în prezentele orientări. Întreprinderile mici
și mijlocii sunt încurajate să se asocieze sau să constituie parteneriate cu astfel de
organizații sectoriale.
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ETAPA 5: RAPORTAREA
ANUALĂ CU PRIVIRE LA
DILIGENȚA NECESARĂ ÎN
CADRUL LANȚULUI DE
APROVIZIONARE
OBIECTIV: Raportarea în mod public cu privire la diligența necesară pentru gestionarea
responsabilă a lanțului de aprovizionare cu aur provenit din zone afectate de conflicte și
cu risc ridicat, în scopul de a genera încrederea publicului în măsurile pe care le iau
întreprinderile.

A. Întocmirea unui raport anual sau integrarea în rapoartele anuale
privind dezvoltarea durabilă sau responsabilitatea întreprinderilor
a informațiilor suplimentare privind diligența necesară pentru o
gestionare responsabilă a lanțului de aprovizionare cu aur
provenit din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat, ținând
seama în mod corespunzător de secretul profesional și de alte
aspecte legate de concurență sau de securitate115.
A.1. Pentru toate întreprinderile din amonte
1. Sisteme de gestionare a întreprinderii: Raportarea măsurilor luate pentru a pune în
aplicare etapa 1. În această raportare, întreprinderile ar trebui să includă politica lor
privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare; explicarea structurii de
gestionare responsabile de respectarea diligenței necesare a întreprinderii cu indicarea
persoanelor direct responsabile de aceasta în cadrul întreprinderii; să descrie sistemele
interne de transparență, de colectare a informației și de control al lanțului de
aprovizionare cu aur de la etapa 1(C) până la etapa 3(B), explicând modul de
funcționare și contribuția sistemului la eforturile privind diligența necesară ale
întreprinderii în perioada acoperită de raport; să descrie baza de date și sistemul de
păstrare a registrelor întreprinderii și să explice metodele de identificare a tuturor
furnizorilor pornind de la mina de proveniență și metodele de schimb de informații privind
diligența necesară de-a lungul lanțului de aprovizionare; să comunice informațiile privind
plățile efectuate către guverne în conformitate cu criteriile și principiile ITIE (dacă este
cazul).

115 Secretul profesional și alte aspecte legate de concurență sau de securitate înseamnă,
fără a aduce atingere unei evoluții ulterioare a interpretării: informări cu privire la prețuri;
identitatea furnizorilor și relațiile cu aceștia (totuși, identitatea întreprinderii de rafinare și
a exportatorului local situați în locuri semnalate ca vulnerabile ar trebui să fie
întotdeauna divulgată, cu excepția cazurilor de încetare a angajamentelor); rutele de
transport și identitatea surselor de informare și a denunțătorilor stabiliți în zonele de
conflict și în zonele cu risc ridicat, atunci când divulgarea identității acestor surse le-ar
amenința securitatea. Toate informațiile vor fi comunicate oricărui mecanism
instituționalizat instituit la nivel regional sau mondial în scopul de a colecta sau de a
prelucra informații cu privire la minereuri provenite din zone afectate de conflicte și cu
risc ridicat.
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2. Evaluarea de către întreprindere a riscurilor aferente lanțului de aprovizionare:
Raportarea măsurilor luate pentru a pune în aplicare etapa 2. În această raportare,
întreprinderile ar trebui să explice modul în care întreprinderea a identificat anumite
semnale de alertă în cadrul activităților sau al lanțurilor sale de aprovizionare, în special
verificări ale declarațiilor furnizorilor în mod proporțional cu riscul; să descrie semnalele
de alertă identificate în lanțul de aprovizionare cu aur; să descrie măsurile luate pentru a
caracteriza circumstanțele factuale ale acestor activități și ale lanțurilor de aprovizionare
semnalate ca vulnerabile; să prezinte metodologia, practicile și informațiile obținute de
echipa de evaluare pe teren, indicând în special dacă și în ce mod întreprinderea a
colaborat cu alte întreprinderi din amonte și cum s-a asigurat aceasta că toate activitățile
realizate în comun țin seama în mod corespunzător de specificitățile fiecărei
întreprinderi; să divulge riscurile efective și potențiale identificate. Pentru claritate,
întreprinderile nu ar trebui să semnaleze riscurile identificate pentru furnizori potențiali cu
care nu au avut niciodată relații de afaceri.
3. Gestionarea riscurilor: Raportarea măsurilor luate pentru a pune în aplicare etapa 3. În
această raportare, întreprinderile ar trebui să descrie modul în care sistemele de control
intern al întreprinderii, cum ar fi lanțul de custodie sau sistemele de trasabilitate, au fost
consolidate pentru a colecta și a actualiza informații fiabile privind lanțurile de
aprovizionare semnalate ca vulnerabile; să descrie măsurile luate pentru a gestiona
riscurile, inclusiv o sinteză a strategiei de atenuare a riscurilor în cadrul planului de
gestionare a riscurilor, precum și eventualele acțiuni de dezvoltare a capacităților și,
dacă este cazul, implicarea părților interesate afectate; să detalieze eforturile depuse de
întreprindere pentru a asigura monitorizarea și înregistrarea rezultatelor în materie de
atenuare a riscurilor, precum și toate cazurile și rezultatele acțiunilor de monitorizare
după șase luni în scopul de a verifica dacă s-a înregistrat o îmbunătățire semnificativă și
măsurabilă. Să descrie numărul de cazuri în care întreprinderea a hotărât să înceteze
orice angajament cu anumiți furnizori și/sau lanțuri de aprovizionare, în conformitate cu
anexa II, fără a divulga identitatea acestor furnizori, cu excepția cazurilor în care
întreprinderea consideră acest lucru acceptabil în conformitate cu legislația în vigoare.
Întreprinderile ar trebui să urmărească să raporteze toate cazurile de încetare a
angajamentelor organismelor competente de investigație internaționale și naționale
și/sau autorităților responsabile de aplicarea legilor, ținând cont de efectele potențial
negative ale unei astfel de raportări și în conformitate cu legislația în vigoare.

A.2. . Pentru rafinării: În afară de elementele precedente, întreprinderile

de rafinare trebuie, de asemenea:
1. Audituri: Să publice rapoartele recapitulative de audit ale întreprinderilor de rafinare
ținând seama în mod corespunzător de secretul profesional și de alte aspecte legate de
concurență sau de securitate. Raportul recapitulativ de audit ar trebui să includă:
a) Coordonatele întreprinderii de rafinare și data auditului;
b) Activitățile și metodologia auditului, astfel cum au fost definite în etapa 4(A)(4), în
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cazul în care aceste detalii nu au fost publicate în cadrul unui program
interprofesional sau al unui mecanism instituționalizat în conformitate cu prezentele
orientări și astfel cum este definit în etapa 4(B)(2).
c) Concluziile auditului, astfel cum au fost definite în etapa 4(A)(4), pentru fiecare dintre
etapele descrise în prezentele orientări.

A.3. Pentru toate întreprinderile din aval
1. Sisteme de gestionare a întreprinderii: Raportarea măsurilor luate pentru a pune în
aplicare etapa 1. În această raportare, întreprinderile ar trebui să includă politica lor
privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare; să explice structura
managerială responsabilă de diligența necesară a întreprinderii și să indice persoanele
direct responsabile din cadrul întreprinderii; să descrie sistemele de control al lanțului de
aprovizionare cu aur instituite de întreprindere, explicând modul de funcționare și
contribuția acestora la eforturile privind diligența necesară ale întreprinderii în perioada
acoperită de raport; să descrie baza de date și sistemul de păstrare a registrelor
întreprinderii.
2. Evaluarea riscurilor: Raportarea măsurilor luate pentru a pune în aplicare etapa 2. În
această raportare, întreprinderile ar trebui să descrie măsurile luate pentru identificarea
rafinăriilor din lanțurile de aprovizionare; să descrie evaluarea practicilor privind diligența
necesară ale rafinăriilor; să explice metodologia evaluării de către întreprindere a
riscurilor aferente lanțului său de aprovizionare; să divulge riscurile efective și potențiale
identificate.
3. Gestionarea riscurilor: Raportarea măsurilor luate pentru a pune în aplicare etapa 3

116

. În

această raportare, întreprinderile ar trebui să descrie măsurile luate pentru a gestiona
riscurile, inclusiv o sinteză a strategiei de atenuare a riscurilor în cadrul planului de
gestionare a riscurilor, precum și eventualele acțiuni de dezvoltare a capacităților, dacă
este cazul, și implicarea părților interesate afectate; să detalieze eforturile depuse de
întreprindere pentru a asigura monitorizarea și înregistrarea rezultatelor în materie de
atenuare a riscurilor, precum și toate cazurile și rezultatele acțiunilor de monitorizare
după șase luni în scopul de a verifica dacă s-a înregistrat o îmbunătățire semnificativă și
măsurabilă.

116 Publicarea rapoartelor de audit sau a sintezelor suplimentare, dacă există sau sunt
solicitate de legislația în vigoare, referitoare la practicile privind diligența necesară ale
întreprinderilor din aval, ținând seama în mod corespunzător de secretul profesional și
de alte aspecte legate de concurență sau de securitate.
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APENDICE

Măsuri sugerate pentru crearea unor oportunități
economice și de dezvoltare pentru mineritul
artizanal și la scară redusă
În zonele de conflict și în zonele cu risc ridicat, minerii artizanali și la scară redusă
sunt deosebit de expuși impacturilor negative și practicilor abuzive grave în legătură cu
extracția, transportul, comerțul, manipularea și exportul aurului. Vulnerabilitatea minerilor
artizanali și la scară redusă este și mai mare atunci când exploatația minieră artizanală și la
scară redusă operează în absența unui mediu legislativ care să încurajeze o producție de
aur responsabilă fără a contribui la conflicte, precum și comerțul legitim cu acest metal.
Prezentul apendice urmărește reducerea la minim a riscului de marginalizare a
sectorului minier artizanal și la scară redusă, în special victimele extorcării, favorizând, în
același timp, lanțurile de aprovizionare cu aur care nu contribuie la conflicte și creând astfel
oportunități economice și de dezvoltare pentru mineritul artizanal și la scară redusă.
Prezentul apendice propune măsuri pentru constituirea de lanțuri de aprovizionare cu aur
sigure, transparente și verificabile de la mină până la piață și pentru a permite punerea în
aplicare a diligenței necesare privind aurul provenit din exploatații miniere artizanale și la
scară redusă legitime în vederea concretizării acestor obiective, în special prin eforturi de
oficializare și de legalizare.
Guvernele, organizațiile internaționale, donatorii, întreprinderile din lanțul de
aprovizionare și organizațiile societății civile pot avea în vedere oportunitatea de a recurge
la forme de colaborare pentru a beneficia de opțiunile sugerate sau de alte abordări
complementare pe care le vor considera adecvate, în conformitate cu legislațiile și politicile
naționale.
1. Evaluarea siturilor miniere în conformitate cu standardele din anexa II la Orientările
OCDE privind diligența necesară

61:

a) Constituirea, participarea la funcționarea și sprijinirea comisiilor locale constituite din
multiple părți interesate, compuse din puncte focale ale societății civile, industriei și
autorităților guvernamentale locale și centrale, pentru a superviza procesul de
evaluare a siturilor miniere
i)

62:

elaborarea unor parametri clari pentru evaluarea siturilor miniere, a rutelor de

transport și a punctelor în care aurul este comercializat, în conformitate cu
standardele indicate în anexa II la Orientările OCDE privind diligența necesară și
publicarea acestor parametri

63;

ii) constituirea unor echipe care provin din comisiile multilaterale pentru a evalua
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siturile miniere pe baza acestor parametri și publicarea rezultatelor.
iii)punctele focale ale comisiilor constituite din multiple părți interesate ar trebui să
solicite informații actualizate prin intermediul rețelelor lor de pe teren privind
condițiile pe siturile miniere, rutele de transport și punctele în care aurul este
comercializat. Informația ar trebui să fie stocată într-un centru de schimb.
Informația ar trebui să fie pusă la dispoziția echipelor de evaluare, a agențiilor
guvernamentale și a întreprinderilor din amonte care se aprovizionează din aceste
zone.
b) Ținând seama de opțiunile de securitate adecvate pe siturile miniere:
i) diseminarea prezentelor orientări și sensibilizarea forțelor de securitate la
sancțiunile penale și alte pedepse în caz de participare ilegală la extracția,
comerțul, manipularea și exportul aurului; și
ii) sprijinirea oficializării dispozitivelor de securitate între comunitățile de mineri
artizanali și la scară redusă, autoritățile guvernamentale locale și forțele de
securitate publice sau private, în cooperare cu societatea civilă și cu organizațiile
internaționale, după caz, pentru a asigura că toate plățile sunt efectuate în mod
liber și proporțional cu serviciul prestat, precum și clarificarea regulilor de
angajament în conformitate cu Principiile voluntare privind securitatea și drepturile
omului, Codul de conduită al ONU pentru responsabilii cu aplicarea legilor și
Principiile de bază ale ONU privind recurgerea la forță și utilizarea armelor de foc
de către responsabilii cu aplicarea legilor.
64

2. Oficializarea operațiunilor , în special prin:
a) Conștientizarea motivelor lipsei de oficializare în cazul sistemelor artizanale existente
de producție și de comerț, în scopul de a se identifica cele mai bune strategii de
încurajare și de facilitare a oficializării.
b) Furnizarea unei asistențe tehnice pentru a contribui la oficializarea mineritului
artizanal și la scară redusă.

117 118 119 120

c) Luarea în considerare a diversității naturii și a importanței activităților de extracție
artizanale și la scară redusă.

117 În Regiunea Marilor Lacuri, aceasta ar trebui să se realizeze prin intermediul unor
programe naționale de certificare care aplică Mecanismul de certificare regional al
ICGLR. A se vedea, de asemenea, publicația Vision for Responsible Artisanal and
Small-Scale Mining in Alliance for Responsible Mining (Echavarria, C. et. al. Eds.),
(2008) The Golden Vein - A guide to responsible artisanal and small-scale mining. ARM
Series on Responsible ASM Nr. 1. Medellin.
118 A se vedea ICGLR Regional Certification Manual (2011).
119 A se vedea apendicele 3 și 4 la ICGLR Certification Manual (2011).
120 A se vedea Rock Solid Chances, Felix Hruschka și Cristina Echavarria, Alliance for
Responsible
Mining
(2011),
disponibilă
la
adresa
http://www.communitymining.org/index.php/ en/arm-publications. În Regiunea Marilor
Lacuri, a se vedea al patrulea instrument al Inițiativei regionale a ICGLR împotriva
exploatării ilegale a resurselor naturale, „Formalisation of the Artisanal Mining Sector”.
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d) Crearea și participarea la inițiative colaborative pentru a defini modalitățile și
finanțarea de fonduri de sprijin destinate pentru a facilita procesul de oficializare

65

66

3. Legalizarea operațiunilor . Sprijinirea operatorilor de mine artizanale și la scară redusă
pentru a obține drepturi miniere și alte autorizații conexe prin intermediul unor proceduri
legitime. Luarea în considerare a altor măsuri de reglementare pentru a legaliza
operațiunile minerilor artizanali și la scară redusă. În cazul unor contestații privind
extracțiile ilegale în cadrul unor concesiuni miniere, toți actorii implicați sunt încurajați să
faciliteze un dialog constructiv între deținătorii de titluri și producătorii artizanali și la
scară redusă, atunci când părțile acționează cu bună credință. În caz de litigiu privind
titlurile, ar trebui căutate soluții de mediere în cooperare cu autoritățile guvernamentale și
cu celelalte părți implicate.
4. Evaluarea spațiilor de comercializare și cartografierea, în mod regulat, a rutelor de
transport:
a) Constituirea și participarea la activitățile echipelor care provin din comisiile constituite
din multiple părți interesate (a se vedea mai sus) în scopul evaluării anuale a
punctelor de comercializare și a rutelor de transport al aurului pe baza parametrilor
definiți mai sus.

121 122

121 A se vedea Responsible Jewellery Council, Standards Guidance, „COP 2.14 Artisanal
and Small-Scale Mining”, care enumeră o serie de oportunități similare privind mineritul
la scară mare și inițiative privind mineritul artizanal și la scară redusă: „Furnizarea de
împrumuturi (finanțări) pentru îmbunătățiri tehnice sau de altă natură; Acordarea de
asistență și formarea minerilor cu privire la o serie de aspecte (de exemplu, igienă
profesională, metode de refacere a solurilor, de extracție și de prelucrare, procese cu
valoare adăugată, gestionare organizațională și financiară, gestionarea explozivelor);
Sprijinirea minerilor pentru a determina rezervele de minereuri (combinat cu sprijin
pentru accesul la finanțare); Furnizarea de servicii de intervenție în caz de urgență;
Punerea la dispoziția minerilor a unor servicii de prelucrare sau de consolidare a
capacităților lor de a implementa ei înșiși instalații performante de prelucrare prin
utilizarea unor tehnologii avansate; Întreținerea relațiilor cu ministerele, ONG-urile,
sindicatele și organismele internaționale în vederea obținerii de sprijin suplimentar;
Furnizarea de îndrumare privind introducerea pe piață și comercializarea, în special
privind practicile comerciale echitabile; Sprijinirea activă a mijloacelor de subzistență
alternative, dezvoltarea economică și alte îmbunătățiri în cadrul colectivităților de mineri
artizanali și la scară redusă; Sprijinirea colectivității în ansamblu prin aprovizionarea la
nivel local pentru un număr cât mai mare de bunuri și de servicii; Eliminarea muncii
copiilor ca o condiție a angajamentului față de comunitate; Îmbunătățirea condițiilor
femeilor în comunitățile de mineri artizanali și la scară redusă printr-o sensibilizare la
problema egalității dintre bărbat și femeie și prin programe de autonomizare a femeilor.”
122 Mineritul artizanal și la scară redusă responsabil respectă cadrele juridice naționale. În
cazul în care respectarea cadrului juridic aplicabil nu este asigurată, sau în absența
unui astfel de cadru, trebuie să se ia în considerare eforturile de bună-credință ale
minerilor și întreprinderilor artizanale și la scară redusă pentru a opera în interiorul
cadrului juridic aplicabil (dacă acesta există), precum și disponibilitatea acestora de a
beneficia de oportunitățile de oficializare atunci când acestea devin disponibile (reținând
faptul că, cel mai adesea, capacitățile, aptitudinile tehnice și resursele financiare
disponibile în acest scop ale minerilor artizanali și la scară redusă sunt foarte limitate,
chiar inexistente).
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b) Pentru a evita orice risc de contaminare a surselor, construirea și întreținerea unor
depozite securizate în principalele puncte de comercializare a aurului. Pentru
analizarea opțiunilor de securitate adecvate în punctele în care aurul este
comercializat și de-a lungul rutelor de transport:
i) diseminarea prezentelor orientări și sensibilizarea forțelor de securitate la
sancțiunile penale și alte pedepse în caz de participare ilegală la extracția,
comerțul, manipularea și exportul aurului; și
ii) sprijinirea oficializării dispozitivelor de securitate între comunitățile de mineri
artizanali și la scară redusă, autoritățile guvernamentale locale și forțele de
securitate publice sau private, în cooperare cu societatea civilă și cu organizațiile
internaționale, după caz, pentru a asigura că toate plățile să fie efectuate în mod
liber și proporțional cu serviciul prestat, precum și clarificarea regulilor de
angajament în conformitate cu Principiile voluntare privind securitatea și drepturile
omului, Codul de conduită al ONU pentru responsabilii cu aplicarea legilor și
Principiile de bază ale ONU privind recurgerea la forță și utilizarea armelor de foc
de către responsabilii cu aplicarea legilor;
5. Instituirea unor sisteme de trasabilitate și/sau lanțuri de custodie care să garanteze
securitatea transporturilor și să permită colectarea de date privind tot aurul care provine
din situri miniere evaluate. Este recomandat ca evaluarea siturilor miniere să fie urmată
imediat de introducerea unor sisteme fiabile de lanț de custodie sau de trasabilitate.
Sistemele de lanț de custodie și/sau de trasabilitate ar trebui să colecteze progresiv și să
actualizeze informații privind fiecare transport de aur care provine din siturile miniere
evaluate

123

.

6. Acordarea de sprijin financiar pentru i) comisiile constituite din multiple părți interesate
pentru evaluarea siturilor miniere, a rutelor de transport și a punctelor în care aurul este
comercializat; și ii) mecanismele privind lanțul de custodie și/sau de trasabilitate.
Sprijinul financiar poate lua diverse forme, inclusiv sprijin direct pentru inițiative, sau
redevențe și prime pentru aurul provenit din mine și rute de transport evaluate pentru
care sunt instituite sisteme de lanțuri de custodie și de trasabilitate.
7. Promovarea unor programe și participarea la acestea pentru a comercializa în mod
direct și concurențial aurul provenit din exploatații miniere artizanale și la scară redusă
evaluate. Facilitarea contactelor și construirea de parteneriate între producătorii
artizanali și la scară redusă care operează în situri miniere evaluate și topitorii/rafinării,
pentru comercializarea directă a aurului provenit din situri miniere evaluate care
tranzitează pe rute de transport sigure și verificabile.
8. Sprijinirea instituirii unui mecanism de reclamație, compatibil cu etapa 1(E) din prezentul
supliment, și adoptarea unor măsuri pentru a permite producătorilor artizanali și la scară
redusă să aibă acces la acest mecanism pentru a putea semnala întreprinderilor și
autorităților guvernamentale preocupările lor privind extracția, transportul, comerțul,
123 Pentru o listă detaliată a informațiilor care ar trebui să fie incluse în sistemele de lanț de
custodie și/sau de trasabilitate asociate unor minereuri specifice, a se vedea etapa 2(C)
din Suplimentul privind aurul.
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manipularea și exportul aurului provenit din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat.
9. Promovarea cooperării între autoritățile vamale din țările exportatoare și importatoare.
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ORGANIZAȚIA PENTRU COOPERARE ȘI DEZVOLTARE
ECONOMICĂ
OCDE este un forum unic în care guvernele lucrează împreună pentru a răspunde provocărilor
economice, sociale și de mediu ale globalizării. OCDE se află, de asemenea, în avangarda eforturilor
întreprinse pentru a înțelege și a sprijini guvernele să răspundă noilor evoluții și preocupări, cum ar fi
gestionarea întreprinderilor, economia informației și provocările prezentate de îmbătrânirea populației.
Organizația oferă guvernelor un cadru în care să își compare experiențele în materie de politică, să caute
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