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PREDGOVOR

Predgovor
Smernice OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne oskrbovalne verige z minerali s
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem (v nadaljnjem besedilu: smernice) so
prvi primer sodelovalne pobude o odgovornem upravljanju oskrbovalnih verig z minerali s
konfliktnih območij, ki jo podpirajo vlade in vključuje več zainteresiranih strani. Njen namen
je pomagati podjetjem, da spoštujejo človekove pravice in se izognejo praksam
pridobivanja mineralov, s katerimi bi prispevala h konfliktom. Smernice so namenjene tudi
spodbujanju preglednih oskrbovalnih verig z minerali in trajnostnega delovanja podjetij v
sektorju mineralov, da bi se državam omogočilo, da imajo koristi od svojih mineralnih virov,
ter preprečilo, da bi ekstrakcija mineralov in trgovina z njimi postali vir konfliktov, kršitev
človekovih pravic in negotovosti. S smernicami OECD ter njihovimi dopolnili o kositru,
tantalu, volframu in zlatu se podjetjem zagotavlja celovit sveženj za odgovorno
pridobivanje mineralov, da bi se s trgovino z navedenimi minerali podpirala mir in razvoj,
ne pa konflikti.
Smernice so bile pripravljene na podlagi postopka, ki vključuje več zainteresiranih
strani ter pri katerem so poglobljeno sodelovale OECD in enajst držav Mednarodne
konference o območju Velikih jezer (International Conference on the Great Lakes Region –
ICGLR) (Angola, Burundi, Srednjeafriška republika, Republika Kongo, Demokratična
republika Kongo, Kenija, Ruanda, Sudan, Tanzanija, Uganda in Zambija), pa tudi
predstavniki sektorja in civilne družbe ter skupina strokovnjakov Združenih narodov za
Demokratično republiko Kongo. Za pripravo smernic in njihovih dveh dopolnil je bilo
opravljenih pet posvetovanj z več zainteresiranimi stranmi, od katerih so štiri potekala v
Parizu, in sicer decembra 2009 in aprila 2010 ter maja in novembra 2011. Septembra 2010
je bilo v Nairobiju skupno posvetovanje ICGLR in OECD, na katerem so bile zastopane
tudi Brazilija, Malezija in Južna Afrika. Zato so smernice praktično usmerjene, poudarek pa
je na sodelovalnih konstruktivnih pristopih k zapletenim izzivom.
Varnostni svet Združenih narodov je z resolucijo 1952 (2010) [S/RES/1952(2010)]
podprl nadaljnji razvoj priporočil o potrebni skrbnosti iz končnega poročila Strokovne
skupine Združenih narodov za Demokratično republiko Kongo, ki naj bi bila usklajena s
smernicami OECD o potrebni skrbnosti.
Smernice sta odobrila Odbor OECD za naložbe in Odbor OECD za razvojno pomoč,
v Izjavi iz Lusake, sprejeti 15. decembra 2010, pa tudi enajst držav članic Mednarodne
konference o območju Velikih jezer (ICGLR). Ministrski svet je 25. maja 2011 sprejel
Priporočilo OECD o smernicah o potrebni skrbnosti in ga 17. julija 2012 spremenil, da je
vključil sklic na Dopolnilo o zlatu. Čeprav priporočilo ni pravno zavezujoče, izraža skupno
stališče in politično zavezo članic OECD in nečlanic zagovornic.
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Priporočilo Sveta o smernicah
o potrebni skrbnosti za odgovorne oskrbovalne
verige z minerali s konfliktnih območij in
območij z visokim tveganjem1
Kakor je bilo spremenjeno 17. julija 2012
SVET –
ob upoštevanju člena 5(b) Konvencije o Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in
razvoj z dne 14. decembra 1960;
ob upoštevanju smernic za večnacionalne družbe, ki so del deklaracije o
mednarodnih naložbah in večnacionalnih družbah;
ob opozarjanju, da je skupni cilj vlad, ki priporočajo, naj se upoštevajo smernice za
večnacionalne družbe, in razvojne skupnosti, da se spodbujajo načela in standardi za
odgovorno poslovno ravnanje;
ob ugotovitvi, da ima odgovorno pridobivanje mineralov razvojno in poslovno
razsežnost;
ob upoštevanju okvira politike za naložbe, sprejetega leta 2006, katerega namen je
mobilizirati zasebne naložbe tako, da se podpreta stabilna gospodarska rast in trajnostni
razvoj;
ob opozarjanju na delo Odbora za razvojno pomoč na področju mednarodnega
delovanja v nestabilnih državah za preprečitev škode pri delovanju v nestabilnih in
1

konfliktnih okoljih, vključno z načeli za dobro mednarodno delovanje v nestabilnih državah
in razmerah, sprejetimi na njegovem zasedanju na visoki ravni 3. in 4. aprila 2007;
ob opozarjanju na prizadevanja mednarodne skupnosti za sodelovanje v boju proti
korupciji, tudi v okviru Konvencije OECD o boju proti podkupovanju tujih javnih
uslužbencev v mednarodnem poslovanju in Konvencije Združenih narodov proti korupciji;

1 Ob sprejetju je Brazilija podala naslednjo izjavo: „Brazilija ob upoštevanju tega
priporočila razume, da so bile smernice o potrebni skrbnosti pripravljene na podlagi
izkušenj na območju afriških Velikih jezer. Brazilija meni, da bi morala podjetja pri
ugotavljanju, ali se lahko druga območja delovanja obravnavajo kot konfliktna območja
ali območja z visokim tveganem, ustrezno upoštevati zadevne odločbe Združenih
narodov, vključno z resolucijami Varnostnega sveta ZN.“
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ob priznavanju, da lahko vlade, mednarodne organizacije in podjetja izkoristijo svoje
pristojnosti in vloge, da prispevajo k zagotavljanju, da trgovina z naravnimi viri in naložbe
vanje koristijo družbi na splošno;
ob upoštevanju prizadevanj mednarodne skupnosti, zlasti Mednarodne konference o
območju Velikih jezer, za boj proti nezakonitemu izkoriščanju naravnih virov na konfliktnih
območjih in območjih z visokim tveganjem;
ob priznavanju, da je izkoriščanje naravnih mineralnih virov na konfliktnih območjih in
območjih z visokim tveganjem precejšnje ter da lahko podjetja, ki pridobivajo mineralne
vire z navedenih območij ali delujejo neposredno na njih, bolj tvegajo, da bodo prispevala h
konfliktom;
ob ugotovitvi, da je potrebna skrbnost za odgovorne oskrbovalne verige z minerali s
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem trajen, proaktiven in reaktiven postopek,
s katerim lahko podjetja zagotovijo, da spoštujejo človekove pravice in ne prispevajo h
konfliktom;
ob upoštevanju Smernic OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne oskrbovalne
verige z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem (v nadaljnjem
besedilu: Smernice), ki so bile pripravljene v sodelovanju z Mednarodno konferenco o
območju Velikih jezer ter sta jih potrdila Odbor za naložbe in Odbor za razvojno pomoč;
ob upoštevanju dopolnila o kositru, tantalu in volframu ter dopolnila o zlatu, ki sta
sestavni del Smernic, ter možnosti, da bodo v prihodnje Smernicam dodana dopolnila o
drugih mineralih;
ob ugotovitvi, da so v teh smernicah določeni ukrepi, ki bi jih morala podjetja sprejeti
za opredelitev in obravnavo dejanskih ali morebitnih tveganj, da bi preprečila ali ublažila
škodljive učinke, povezane s svojimi dejavnostmi ali odnosi, pri čemer se priznava, da je
pri uporabi Smernic potrebna prilagodljivost glede na posamezne okoliščine in dejavnike,
kot so velikost podjetja, lokacija dejavnosti, razmere v posamezni državi, sektor ter narava
vključenih proizvodov ali storitev;
ob priznavanju, da so hude zlorabe, ki so povezane z ekstrakcijo ali prevozom
mineralov ali trgovino z njimi ter naštete v Prilogi II k temu priporočilu, zlasti kadar
zadevajo ženske in otroke, nedopustne;
na predlog Odbora za naložbe na razširjenem zasedanju (vključno z nečlanicami
zagovornicami deklaracije o mednarodnih naložbah in večnacionalnih družbah) in Odbora
za razvojno pomoč –
PRIPOROČA, naj članice in nečlanice zagovornice deklaracije o mednarodnih
naložbah in večnacionalnih družbah dejavno spodbujajo spoštovanje Smernic v podjetjih,
ki delujejo na njihovih ozemljih ali z njih ter pridobivajo minerale s konfliktnih območij ali
območij z visokim tveganjem, da bi zagotovile, da podjetja spoštujejo človekove pravice,
se izogibajo razmeram, v katerih bi prispevala h konfliktom, ter uspešno prispevajo k
trajnostnemu, pravičnemu in učinkovitemu razvoju;
PRIPOROČA zlasti, naj članice in nečlanice zagovornice deklaracije o mednarodnih
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naložbah in večnacionalnih družbah sprejmejo ukrepe za dejavno podporo vključevanju
okvira s petimi koraki za potrebno skrbnost na podlagi tveganja v oskrbovalni verigi z
minerali v sisteme upravljanja družb, pri tem pa ustrezno upoštevajo vzorčno politiko
oskrbovalne verige, ki sta opredeljena v prilogi I oziroma II k temu priporočilu, katerega
sestavni del sta;
PRIPOROČA, naj članice in nečlanice zagovornice deklaracije o mednarodnih
naložbah in večnacionalnih družbah ob podpori OECD, tudi v okviru dejavnosti OECD z
Združenimi narodi in mednarodnimi razvojnimi organizacijami, zagotovijo kar največje
razširjanje Smernic in njihovo dejavno uporabo s strani drugih zainteresiranih strani,
vključno s poklicnimi združenji, finančnimi institucijami ter organizacijami civilne družbe;
POZIVA druge nečlanice, naj to priporočilo ustrezno upoštevajo in spoštujejo;
NALAGA Odboru za naložbe in Odboru za razvojno pomoč, naj spremljata izvajanje
priporočila in poročata Svetu najpozneje tri leta po njegovem sprejetju, zatem pa, kakor je
primerno.
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Uvod
Na

konfliktnih območjih in območjih z visokim tveganjem imajo podjetja, ki se ukvarjajo z

rudarjenjem mineralov in trgovino z njimi, možnost, da ustvarijo prihodke, rast in blaginjo, podpirajo
preživljanje in spodbujajo lokalni razvoj. V takih razmerah pa se lahko pri podjetjih pojavi tudi
tveganje, da bodo prispevala k velikim negativnim učinkom, vključno s hudimi kršitvami človekovih
pravic in konflikti, ali bodo povezana z njimi.
S temi smernicami se zagotavlja okvir za temeljito potrebno skrbnost kot osnovo za
odgovorno upravljanje svetovnih oskrbovalnih verig s kositrom, tantalom, volframom, njihovimi
1

rudami in derivati mineralov ter zlatom (v nadaljnjem besedilu: minerali) . Namen teh smernic je
podjetjem pomagati spoštovati človekove pravice in se izogniti temu, da bi z odločitvami glede
pridobivanja, vključno z izbiro dobaviteljev, prispevala h konfliktom. S tem bodo podjetjem
pomagale prispevati k trajnostnemu razvoju in zagotoviti odgovorno pridobivanje s konfliktnih
območij in območij z visokim tveganjem ter hkrati omogočile razmere za konstruktivno sodelovanje
z dobavitelji. Te smernice naj bi se uporabljale kot skupna referenca za vse dobavitelje in druge
zainteresirane strani v oskrbovalni verigi z minerali ter vse sektorsko vodene sheme, ki se lahko
razvijejo, da bi se pojasnila pričakovanja v zvezi z naravo odgovornega upravljanja oskrbovalnih
verig z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.
Te smernice so nastale na podlagi skupne pobude vlad, mednarodnih organizacij, sektorja in
civilne družbe, da bi spodbujali odgovornost in preglednost v oskrbovalni verigi z minerali s
2

konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem .

Konfliktna območja in območja z visokim tveganjem
Konfliktna območja in območja z visokim tveganjem so območja, na katerih
potekajo oboroženi spopadi, je razširjeno nasilje ali za katera so značilna druga
tveganja škode za ljudi. Oboroženi spopadi imajo lahko različne oblike, kot so
spopadi mednarodnega značaja ali taki, ki niso mednarodnega značaja, v katere sta
lahko vključeni dve državi ali več, ali vojne za osvoboditev, vstaje, državljanske
vojne itd. Območja z visokim tveganjem lahko vključujejo območja, ki so politično
nestabilna ali na katerih se izvaja represija, območja s šibkimi institucijami ali

2 Kovine, za katere se razumno domneva, da so reciklirane, so iz področja uporabe teh smernic
izvzete. Reciklirane kovine so predelani končni ali poporabniški proizvodi ali predelane odpadne
kovine, ki nastanejo pri izdelavi proizvodov. Reciklirane kovine vključujejo presežne, zastarele,
defektne in odpadne kovinske materiale, ki vsebujejo rafinirane ali predelane kovine, primerne
za recikliranje v proizvodnji kositra, tantala, volframa in/ali zlata. Minerali, ki so delno predelani,
nepredelani ali so stranski proizvod druge rude, niso reciklirane kovine.
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območja, za katera so značilni negotovost, propad civilne infrastrukture in razširjeno
nasilje. Za taka območja so pogosto značilne vsesplošne kršitve človekovih pravic in
kršitve nacionalnega ali mednarodnega prava.

Kaj je potrebna skrbnost v oskrbovalni verigi z minerali
in zakaj je nujna?
Potrebna skrbnost je trajen, proaktiven in reaktiven postopek, s katerim lahko podjetja
3

zagotovijo, da spoštujejo človekove pravice in ne prispevajo h konfliktom . Podjetja lahko s
potrebno skrbnostjo zagotovijo tudi, da spoštujejo mednarodno pravo in nacionalne zakone,
vključno s tistimi, ki veljajo za nezakonito trgovino z minerali, ter sankcije Združenih
narodov. Potrebna skrbnost na podlagi tveganja se nanaša na ukrepe, ki bi jih morala
podjetja sprejeti za opredelitev in obravnavo dejanskih ali morebitnih tveganj, da bi
preprečila ali ublažila škodljive učinke, povezane z njihovimi dejavnostmi ali odločitvami
glede pridobivanja.
V teh smernicah so „tveganja“ opredeljena v zvezi z morebitnimi negativnimi učinki
operacij podjetja, ki so posledica dejavnosti podjetja ali njegovih odnosov s tretjimi stranmi,
vključno z dobavitelji in drugimi subjekti v oskrbovalni verigi. Med negativnimi učinki so
lahko škoda za ljudi (tj. zunanji učinki), ali škoda za ugled ali pravna odgovornost podjetja
(tj. notranji učinki), ali oboje. Taki notranji in zunanji učinki so pogosto soodvisni, pri čemer
se zunanja škoda pojavi skupaj s škodo za ugled ali izpostavljenostjo pravni odgovornosti.
Podjetje oceni tveganje tako, da opredeli dejanske okoliščine svojih dejavnosti in
odnosov ter navedena dejstva oceni glede na ustrezne standarde, določene na podlagi
nacionalnega in mednarodnega prava, priporočil o odgovornem poslovnem ravnanju
mednarodnih organizacij, orodij, ki jih podpirajo vlade, prostovoljnih pobud zasebnega
sektorja ter notranjih politik in sistemov podjetja. Ta pristop pripomore tudi k temu, da se
obseg dejavnosti za potrebno skrbnost prilagodi obsegu dejavnosti podjetja ali njegovim
odnosom v oskrbovalni verigi.
Podjetja se lahko srečajo s tveganji v svojih oskrbovalnih verigah z minerali zaradi
okoliščin ekstrakcije mineralov ali trgovine ali ravnanja z njimi, ki po svoji naravi vključujejo
večja tveganja precejšnjih negativnih učinkov, kot so financiranje konfliktov ali spodbujanje,
olajševanje ali poslabšanje razmer za konflikte. Čeprav je proizvodni postopek v
oskrbovalni verigi razdrobljen, podjetja niso zavarovana pred tveganjem, da prispevajo k
negativnim učinkom, ki se pojavijo na različnih točkah oskrbovalne verige z minerali, ali so
povezana s temi učinki, ne glede na to, kakšen je njihov položaj ali vpliv na dobavitelje.

3 OECD (2011), Smernice OECD za večnacionalne družbe, OECD, Pariz; OECD (2006),
Orodje OECD za opozarjanje na tveganja za večnacionalne družbe na območjih s
šibkim upravljanjem, OECD, Pariz; ter Vodilna načela o podjetništvu in človekovih
pravicah: izvajanje okvira Združenih narodov za „varovanje, spoštovanje in pomoč“
(poročilo posebnega predstavnika generalnega sekretarja za področje človekovih pravic,
transnacionalnih družb in drugih podjetij, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21. marca 2011).
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Zato bi morala sprejeti razumne ukrepe in si v dobri veri prizadevati za izvajanje potrebne
skrbnosti, da bi opredelila in preprečila ali ublažila vsa morebitna tveganja negativnih
učinkov, povezanih z razmerami ekstrakcije mineralov in odnosi dobaviteljev, ki delujejo na
konfliktnih območjih ali območjih z visokim tveganjem.

Oskrbovalna veriga z minerali
Postopek dajanja mineralne surovine na potrošniški trg vključuje številne akterje
ter ga praviloma sestavljajo ekstrakcija, prevoz, ravnanje, trgovanje, predelava,
taljenje, rafiniranje in legiranje, proizvodnja in prodaja končnega proizvoda. Pojem
„oskrbovalna veriga“ se nanaša na sistem vseh dejavnosti, organizacij, akterjev,
tehnologije, informacij, virov in storitev, vključenih v prenos minerala od mesta
ekstrakcije navzdol po oskrbovalni verigi do njegove vključitve v končni proizvod za
končne porabnike.

Potrebna skrbnost je v praksi strukturirana okrog korakov, ki bi jih morala podjetja
sprejeti, da bi:
•

opredelila dejanske okoliščine pri ekstrakciji, prevozu, ravnanju, trgovanju, predelavi,
taljenju, rafiniranju in legiranju, proizvodnji ali prodaji proizvodov, ki vsebujejo minerale s
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem;

•

z oceno dejanskih okoliščin glede na standarde, določene v okviru politike oskrbovalne
verige podjetja (glej vzorčno politiko oskrbovalne verige v Prilogi II), opredelila in ocenila
vsa dejanska ali morebitna tveganja;

•

s sprejetjem in izvajanjem načrta obvladovanja tveganja preprečila ali ublažila
opredeljena tveganja. Na podlagi tega se lahko sprejme odločitev, da se med
prizadevanji za ublažitev tveganja trgovanje nadaljuje ali začasno opusti ali da se
poslovni odnosi z dobaviteljem prekinejo, kadar so poskusi ublažitve tveganja neuspešni
ali kadar podjetje meni, da ublažitev ni izvedljiva ali da so tveganja nesprejemljiva.

Kdo bi moral izvajati potrebno skrbnost?
Te smernice se uporabljajo za vsa podjetja v oskrbovalni verigi z minerali, ki
dobavljajo ali uporabljajo kositer, tantal, volfram in njihove rude ali derivate mineralov in
zlato, ki so pridobljeni s konfliktnih območij ali območij z visokim tveganjem. Čeprav bi
moralo biti izvajanje potrebne skrbnosti prilagojeno posebnim dejavnostim in odnosom
podjetja, kot je njegov položaj v oskrbovalni verigi, bi morala vsa podjetja izvajati potrebno
skrbnost, katere namen je zagotoviti, da ne prispevajo h kršitvam človekovih pravic ali
konfliktom.
V teh smernicah se priznava, da potrebna skrbnost na konfliktnih območjih in
območjih z visokim tveganjem prinaša praktične izzive. Pri izvajanju potrebne skrbnosti je
potrebna prilagodljivost. Ustrezna narava in obseg potrebne skrbnosti sta odvisna od
posameznih okoliščin, nanju pa lahko vplivajo dejavniki, kot so velikost podjetja, lokacija
dejavnosti, razmere v posamezni državi, sektor ter narava vključenih proizvodov ali storitev.
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Te izzive je mogoče izpolniti na različne načine, med drugim s:
• sodelovanjem celotnega sektorja pri krepitvi zmogljivosti za izvajanje potrebne skrbnosti;
• delitvijo stroškov za posebne naloge za potrebno skrbnost v sektorju;
4

• sodelovanjem pri pobudah o odgovornem upravljanju oskrbovalne verige ;
• usklajevanjem članov sektorja z istimi dobavitelji;
• sodelovanjem med podjetji v zgornjem in spodnjem delu oskrbovalne verige;
• vzpostavljanjem partnerstev z mednarodnimi organizacijami in organizacijami civilne
družbe;
• vključevanjem vzorčne politike oskrbovalne verige (Priloga II) in posebnih priporočil za
potrebno skrbnost, predstavljenih v teh smernicah, v obstoječe politike in sisteme
upravljanja, prakse potrebne skrbnosti podjetja, kot so prakse javnega naročanja, ukrepi
potrebne skrbnosti za integriteto in poznavanje strank ter poročanje o trajnosti in
družbeni odgovornosti podjetij ali drugo letno poročanje.
Smernice poleg načel in postopkov za podjetja vsebujejo tudi priporočila o procesih in
postopkih potrebne skrbnosti, ki bi jih morale nove sektorske pobude o oskrbovalnih verigah
upoštevati pri prizadevanju za zagotovitev odgovornih praks pridobivanja, pri katerih se
upoštevajo konflikti, obenem pa lahko Smernice podpirajo in dopolnjujejo razvoj in izvajanje
celovitih sistemov potrjevanja, kot so sistem potrjevanja in orodja Mednarodne konference o
5

območju Velikih jezer .

Struktura Smernic
Te smernice vsebujejo (1) splošen okvir potrebne skrbnosti za odgovorne oskrbovalne
verige z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem (glej Prilogo I); (2)
vzorčno politiko oskrbovalne verige z minerali, ki vključuje skupen nabor načel (glej
Prilogo II); (3) predlagane ukrepe za ublažitev tveganja in kazalnike za merjenje izboljšanja,
ki jih lahko proučijo podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige, pri čemer jih lahko
podpirajo podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige (glej Prilogo III); ter (4) dopolnilo o
kositru, tantalu in volframu ter dopolnilo o zlatu, ki sta prilagojeni izzivom, povezanim s
strukturo oskrbovalne verige s temi minerali. Dopolnili vsebujeta posebna priporočila za
potrebno skrbnost, ki temeljijo na različnih položajih in vlogah podjetij v njihovih
oskrbovalnih verigah. Podjetja, ki uporabljajo te minerale ali njihove rafinirane derivate, bi
morala najprej preveriti opozorilne znake, naštete v posameznem dopolnilu, da ugotovijo,
ali je postopke potrebne skrbnosti, opisane v dopolnilu, mogoče uporabiti.

4 Na primer: Tin Supply Chain Initiative (pobuda o oskrbovalnih verigah s kositrom)
(iTSCI) organizacije ITRI; Conflict-Free Smelter Program (program za nekonfliktne
talilnice), ki sta ga razvila združenje Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) in
organizacija Global e-Sustainability Initiative (GeSI); Conflict-Free Gold Standard
(standard za nekonfliktno zlato) organizacije World Gold Council (2012); Chain-ofCustody Certification (potrjevanje nadzorne verige) organizacije Responsible Jewellery
Council (2012) ter delovna skupina za oskrbovalne verige organizacije Global Reporting
Initiative (2010).
5 Glej regionalno pobudo ICGLR za boj proti nezakonitemu izkoriščanju naravnih virov
(Regional Initiative against the Illegal Exploitation of Natural Resources) na spletnem
naslovu www.icglr.org.
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Narava Smernic
Te smernice temeljijo na načelih in standardih, ki jih vsebujejo smernice OECD za
večnacionalne družbe in orodje OECD za opozarjanje na tveganja za večnacionalne
družbe na območjih s šibkim upravljanjem, ter so usklajene z njimi. Vsebujejo skupna
priporočila vlad za podjetja, ki delujejo na konfliktnih območjih in območjih z visokim
tveganjem ali pridobivajo minerale z njih, ter navodila v zvezi z načeli in postopki potrebne
skrbnosti za odgovorne oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in območij z
visokim tveganjem, ki so usklajena z veljavnimi zakoni in ustreznimi mednarodnimi
standardi. Upoštevanje teh smernic je prostovoljno in ni pravno izvršljivo.
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PRILOGA I

Okvir s petimi koraki za potrebno skrbnost na
podlagi tveganja v oskrbovalni verigi z minerali
Čeprav so posebne zahteve za potrebno skrbnost in postopki potrebne skrbnosti
odvisni od minerala in položaja podjetja v oskrbovalni verigi (kot je podrobno navedeno v
dopolnilih o mineralih), bi morala podjetja pregledati svoje izbrane dobavitelje in odločitve v
zvezi s pridobivanjem ter v svoje sisteme upravljanja vključiti spodaj navedeni okvir s petimi
koraki za potrebno skrbnost na podlagi tveganja za odgovorne oskrbovalne verige z
minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.
1. Vzpostavitev zanesljivih sistemov upravljanja podjetij. Podjetja bi morala:
A) sprejeti politiko podjetja za oskrbovalno verigo z minerali, ki izvirajo s konfliktnih
območij in območij z visokim tveganjem, ter z njo jasno seznaniti dobavitelje in
javnost. Ta politika bi morala vključevati standarde, v skladu s katerimi je treba
izvajati potrebno skrbnost in ki so usklajeni s standardi, določenimi v vzorčni politiki
oskrbovalne verige iz Priloge II;
B) notranje upravljanje strukturirati tako, da bo podpiralo potrebno skrbnost v
oskrbovalni verigi;
C) vzpostaviti sistem nadzora nad oskrbovalno verigo z minerali in njene preglednosti.
To vključuje nadzorno verigo ali sistem sledljivosti ali opredelitev akterjev v zgornjem
delu oskrbovalne verige. Izvede se lahko s sodelovanjem v sektorsko vodenih
programih;
D) okrepiti sodelovanje z dobavitelji. Politiko oskrbovalne verige bi bilo treba vključiti v
pogodbe in/ali sporazume z dobavitelji. Po možnosti bi morala podjetja pomagati
dobaviteljem pri krepitvi zmogljivosti, da bi se izboljšala učinkovitost potrebne
skrbnosti;
E) na ravni podjetja ali sektorja vzpostaviti pritožbeni mehanizem, ki deluje kot sistem
zgodnjega opozarjanja na tveganje.
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2. Opredelitev in ocena tveganj v oskrbovalni verigi. Podjetja bi morala:
A) opredeliti tveganja v svoji oskrbovalni verigi v skladu s priporočili iz dopolnil;
B) oceniti tveganja negativnih učinkov glede na standarde svoje politike oskrbovalne
verige v skladu s Prilogo II in priporočili o potrebni skrbnosti iz teh smernic.
3. Načrtovanje in izvedba strategije za odziv na opredeljena tveganja. Podjetja
bi morala:
A) o ugotovitvah ocene tveganja v oskrbovalni verigi poročati imenovanemu višjemu
vodstvu podjetja;
B) oblikovati in sprejeti načrt obvladovanja tveganja. Oblikovati bi morala strategijo za
obvladovanje tveganja, po kateri (i) med prizadevanji za izmerljivo ublažitev tveganja
nadaljujejo trgovanje; (ii) med prizadevanji za izmerljivo ublažitev tveganja začasno
opustijo trgovanje ali (iii) prekinejo poslovne odnose z dobaviteljem po neuspešnih
poskusih ublažitve tveganja ali kadar menijo, da ublažitev tveganja ni izvedljiva ali
sprejemljiva. Da bi podjetja določila pravilno strategijo, bi morala pregledati Prilogo II
(Vzorčna politika oskrbovalne verige za odgovorno svetovno oskrbovalno verigo z
minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem) ter proučiti svojo
sposobnost, da vplivajo na dobavitelje, ki lahko najučinkoviteje preprečijo ali ublažijo
opredeljeno tveganje, in po potrebi sprejeti ukrepe za povečanje vpliva. Če si
podjetja prizadevajo ublažiti tveganje, medtem ko nadaljuje trgovino ali jo začasno
opustijo, bi se morala posvetovati z dobavitelji in prizadetimi zainteresiranimi stranmi,
vključno z organi lokalne in centralne države, mednarodnimi organizacijami ali
organizacijami civilne družbe in po potrebi s prizadetimi tretjimi stranmi, ter doseči
dogovor o strategiji za izmerljivo ublažitev tveganja v načrtu obvladovanja tveganja.
Podjetja lahko uporabijo predlagane ukrepe in kazalnike iz Priloge III k smernicam o
potrebni skrbnosti, da v načrtu obvladovanja tveganja določijo strategije za ublažitev,
pri katerih se upoštevajo konflikti in visoka tveganja, ter izmerijo postopno
izboljšanje;
C) izvajati načrt obvladovanja tveganja, spremljati in evidentirati uspešnost prizadevanj
za ublažitev tveganja ter poročati imenovanemu višjemu vodstvu. Pri tem lahko
sodelujejo z organi lokalne in centralne države, podjetji v zgornjem delu oskrbovalne
verige, mednarodnimi organizacijami ali organizacijami civilne družbe in prizadetimi
tretjimi stranmi in/ali se posvetujejo z njimi, kadar se načrt obvladovanja tveganja
izvaja in spremlja na konfliktnih območjih in območjih z visokim tveganjem;
D) izvajati dodatne ocene dejstev in tveganj za tveganja, ki zahtevajo ublažitev, ali po
spremembi razmer.
4. Revizija potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, ki jo neodvisna tretja stran izvede
na opredeljenih točkah v oskrbovalni verigi. Neodvisne tretje strani bi morale izvesti
revizijo praks potrebne skrbnosti podjetij na opredeljenih točkah (kot so navedene v
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dopolnilih) v oskrbovalni verigi. Take revizije se lahko preverijo z neodvisnim
institucionaliziranim mehanizmom.
5. Poročilo o potrebni skrbnosti v oskrbovalni verigi. Podjetja bi morala javno poročati
o svojih politikah in praksah potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, pri čemer lahko v ta
namen razširijo obseg svojih poročil o trajnosti ali družbeni odgovornosti podjetij ali letnih
poročil, da bi zajela dodatne informacije o potrebni skrbnosti v oskrbovalni verigi z
minerali.
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PRILOGA II

Vzorčna politika oskrbovalne verige za
odgovorno svetovno oskrbovalno verigo z
minerali s konfliktnih območij in območij z
visokim tveganjem1
Ob priznavanju, da so lahko z ekstrakcijo in izvozom mineralov s konfliktnih območij
in območij z visokim tveganjem ter trgovino in ravnanjem z njimi povezana tveganja velikih
negativnih učinkov, ter ob priznavanju, da smo odgovorni za to, da spoštujemo človekove
pravice in ne prispevamo h konfliktom, se zavezujemo, da bomo sprejeli, razširjali ter v
pogodbe in/ali sporazume z dobavitelji vključili naslednjo politiko o odgovornem
pridobivanju mineralov s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, ki predstavlja
skupno referenco za prakse pridobivanja, pri katerih se upoštevajo konflikti, in opozarjanje
dobaviteljev na tveganja od točke ekstrakcije do končnega uporabnika. Zavezujemo se, da
ne bomo sprejemali ukrepov, ki prispevajo k financiranju konfliktov, ter da bomo ravnali v
skladu z ustreznimi resolucijami Združenih narodov o sankcijah, po potrebi pa tudi z
nacionalnimi zakoni, s katerimi se izvajajo take resolucije.

V zvezi s hudimi zlorabami, povezanimi z ekstrakcijo ali prevozom
mineralov ali trgovino z njimi:
1. Med pridobivanjem s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem ali delovanjem
na takih območjih ne bomo dopuščali ali ustvarjali dobička na podlagi naslednjega,
prispevali k naslednjemu, kateri koli strani pomagali pri naslednjem ali olajšali naslednje:
i)

kakršne koli oblike mučenja ali krutega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja;

ii)

kakršne koli oblike prisilnega dela, ki pomeni delo ali storitev, ki jo oseba opravi
6

zaradi grožnje kazni in za katero se navedena oseba ni prostovoljno javila ;

6 Namen te vzorčne politike oskrbovalne verige za odgovorno svetovno oskrbovalno
verigo z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem je zagotoviti
skupno referenco za vse akterje v celotni oskrbovalni verigi z minerali. Podjetja naj
vzorčno politiko vključijo v svoje obstoječe politike o družbeni odgovornosti podjetij,
trajnosti ali druge enakovredne instrumente.
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iii)

7

najhujše oblike dela otrok ;

iv) druge hude kršitve človekovih pravic in zlorabe, kot je razširjeno spolno nasilje;
v) vojni zločini ali druge hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava, hudodelstva
zoper človečnost ali genocid.

V zvezi z obvladovanjem tveganja hudih zlorab:
2. Poslovne odnose z dobavitelji v zgornjem delu oskrbovalne verige bomo nemudoma
začasno ustavili ali prekinili, če bomo ugotovili razumno tveganje, da pridobivajo od
strani, ki izvaja hude zlorabe, opredeljene v odstavku 1, ali so povezani z njo.

V zvezi z neposredno ali posredno podporo nedržavnim oboroženim
skupinam8:
3. Ne bomo dopuščali, da bi se nedržavne oborožene skupine neposredno ali posredno
podpirale z ekstrakcijo, prevozom ali izvozom mineralov ali trgovino ali ravnanjem z
njimi. „Neposredno ali posredno podpiranje“ nedržavnih oboroženih skupin z ekstrakcijo,
prevozom ali izvozom mineralov ali trgovino ali ravnanjem z njimi med drugim vključuje
naročanje mineralov pri nedržavnih oboroženih skupinah ali povezanih skupinah ali
plačevanje ali drugačno zagotavljanje logistične podpore ali opreme nedržavnim
9

oboroženim skupinam ali povezanim skupinam, ki :
i)

nezakonito nadzorujejo območja rudnikov ali drugače nadzorujejo prevozne poti,
točke, na katerih se trguje z minerali, in akterje v zgornjem delu oskrbovalne
10

verige in/ali
ii)

nezakonito obdavčujejo ali izsiljujejo

11

denar ali minerale na točkah dostopa do

območij rudnikov, ob prevoznih poteh ali na točkah, na katerih se trguje z minerali,
in/ali

7 Glej Konvencijo MOD št. 182 o najhujših oblikah dela otrok (1999).
8 Da bi podjetja opredelila nedržavne oborožene skupine, bi se morala sklicevati na
ustrezne resolucije Varnostnega sveta ZN.
9 „Povezane skupine“ vključuje trgovske zastopnike, združevalce, posrednike in druge
akterje v oskrbovalni verigi, ki sodelujejo neposredno z oboroženimi skupinami, da bi
olajšali ekstrakcijo mineralov ali trgovino ali ravnanje z njimi.
10 „Nadzor“ nad rudniki, prevoznimi potmi, točkami, na katerih se trguje z minerali, in akterji
v zgornjem delu oskrbovalne verige pomeni (i) nadzor nad ekstrakcijo, tudi z odobritvijo
dostopa do območij rudnikov in/ali usklajevanjem prodaje posrednikom, izvoznim
podjetjem ali mednarodnim trgovcem, ki se izvaja v spodnjem delu oskrbovalne verige;
(ii) uporabo vseh oblik prisilnega dela pri rudarjenju, prevozu ali prodaji mineralov ali
trgovini z njimi ali (iii) opravljanje funkcije direktorja ali uradnika v podjetjih v zgornjem
delu oskrbovalne verige ali rudnikih ali uživanje dejanskega ali drugega lastniškega
interesa v takih podjetjih ali rudnikih.
11 „Izsiljevati“ ob rudnikih, prevoznih poteh, na točkah, na katerih se trguje z minerali, ali
„izsiljevati“ podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige pomeni zahtevati neprostovoljne
zneske denarja ali minerale in pri tem groziti z nasiljem ali drugo kaznijo, pogosto v
zameno za dovoljenje za dostop do območja rudnika ali prevozne poti ali dovoljenje za
izkoriščanje območja rudnika, prevoz, nakup ali prodajo mineralov.

20

SMERNICE OECD O POTREBNI SKRBNOSTI ZA ODGOVORNE OSKRBOVALNE VERIGE Z MINERALI S KONFLIKTNIH ... © OECD 2013

SMERNICE OECD O POTREBNI SKRBNOSTI ZA ODGOVORNE OSKRBOVALNE VERIGE

iii)

nezakonito obdavčujejo ali izsiljujejo posrednike, izvozna podjetja ali mednarodne
trgovce.

V zvezi z obvladovanjem tveganja neposredne ali posredne
podpore nedržavnim oboroženim skupinam:
4. Poslovne odnose z dobavitelji v zgornjem delu oskrbovalne verige bomo nemudoma
začasno ustavili ali prekinili, če bomo ugotovili razumno tveganje, da pridobivajo od
strani, ki zagotavlja neposredno ali posredno podporo nedržavnim oboroženim
skupinam, kot je opredeljena v odstavku 3, ali so povezani z njo.

V zvezi z javnimi ali zasebnimi varnostnimi silami:
5. Soglašamo, da bomo v skladu z odstavkom 10 odpravili neposredno ali posredno
podporo javnim ali zasebnim varnostnim silam, ki nezakonito nadzorujejo območja
rudnikov, prevozne poti in akterje v zgornjem delu oskrbovalne verige; nezakonito
obdavčujejo ali izsiljujejo denar ali minerale na točkah dostopa do območij rudnikov, ob
prevoznih poteh ali na točkah, na katerih se trguje z minerali, ali ki nezakonito
12

obdavčujejo ali izsiljujejo posrednike, izvozna podjetja ali mednarodne trgovce .
6. Priznavamo, da bi morale biti javne ali zasebne varnostne sile na območjih rudnikov
in/ali v okolici in/ali ob prevoznih poteh pristojne samo za ohranjanje pravne države,
vključno z varstvom človekovih pravic, zagotavljanjem varnosti za delavce, opremo in
naprave v rudnikih ter varovanjem območja rudnika ali prevoznih poti pred motnjami
zakonite ekstrakcije in trgovine.
7. Kadar bomo mi ali katero koli podjetje v naši oskrbovalni verigi sklepali pogodbe z
javnimi ali zasebnimi varnostnimi silami, se zavezujemo, da bodo take varnostne sile
delovale v skladu s prostovoljnimi načeli o varnosti in človekovih pravicah, oziroma bomo
zahtevali tako delovanje. Zlasti bomo podpirali sprejetje politik pregledovanja ali sprejeli
ukrepe za sprejetje takih politik, da bi preprečili zaposlovanje posameznikov ali enot
varnostnih sil, za katere je znano, da so bili odgovorni za hude kršitve človekovih pravic.
8. Podpirali bomo prizadevanja ali sprejeli ukrepe za sodelovanje z organi centralne ali
lokalne države, mednarodnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe, da bi
prispevali k izvedljivim rešitvam za morebitno izboljšanje preglednosti, sorazmernosti in
odgovornosti pri plačilih javnim varnostnim silam za zagotavljanje varnosti.
9. Podpirali bomo prizadevanja ali sprejeli ukrepe za sodelovanje z lokalnimi organi,
mednarodnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe, da bi se za ranljive
skupine, zlasti obrtne rudarje, kadar se ekstrakcija mineralov v oskrbovalni verigi izvaja v
okviru obrtnega rudarjenja ali rudarjenja v malem obsegu, preprečila ali čim bolj
zmanjšala izpostavljenost negativnim učinkom, povezanim z navzočnostjo javnih ali

12 „Neposredna ali posredna podpora“ se ne nanaša na oblike podpore, ki se zahtevajo v
skladu z zakonom, vključno z zakonitimi davki, pristojbinami in/ali licenčninami, ki jih
podjetja plačajo vladi države, v kateri delujejo (v zvezi z razkritjem takih plačil glej
odstavek 13 v nadaljevanju).
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zasebnih varnostnih sil na območjih rudnikov.

V zvezi z obvladovanjem tveganja javnih ali zasebnih varnostnih sil:
10. V skladu s posebnim položajem podjetja v oskrbovalni verigi bomo nemudoma izdelali,
sprejeli in izvedli načrt obvladovanja tveganja z dobavitelji v zgornjem delu oskrbovalne
verige in drugimi zainteresiranimi stranmi, da bi preprečili ali ublažili tveganje
neposredne ali posredne podpore javnim ali zasebnim varnostnim silam, opredeljenim v
odstavku 5, če bomo ugotovili razumno tveganje navedene podpore. V takih primerih
bomo po neuspešnih poskusih ublažitve v šestih mesecih po sprejetju načrta
obvladovanja tveganja začasno ustavili ali prekinili poslovne odnose z dobavitelji v
13

zgornjem delu oskrbovalne verige . Enako se bomo odzvali v primeru ugotovitve
razumnega tveganja dejavnosti, ki niso v skladu z odstavkoma 8 in 9.

V zvezi s podkupovanjem in goljufivim napačnim prikazovanjem izvora
mineralov:
11. Ne bomo ponujali, obljubljali, dajali ali zahtevali podkupnin, prav tako pa se bomo upirali
poskusom pridobitve podkupnine za prikrivanje izvora mineralov, napačno prikazovanje
davkov, pristojbin in licenčnin, plačanih vladam za ekstrakcijo, prevoz in izvoz mineralov
14

ter trgovino in ravnanje z njimi .

V zvezi s pranjem denarja:
12. Podpirali bomo prizadevanja ali sprejeli ukrepe za prispevanje k učinkovitemu
odpravljanju pranja denarja, kadar bomo ugotovili razumno tveganje pranja denarja od
ekstrakcije, prevoza ali izvoza mineralov ali trgovine ali ravnanja z njimi ali pranja
denarja, povezanega s tem, ali pranja denarja, pridobljenega z nezakonitim
obdavčenjem ali izsiljevanjem mineralov na točkah dostopa do območij rudnikov, ob
prevoznih poteh ali na točkah, na katerih dobavitelji v zgornjem delu oskrbovalne verige
trgujejo z minerali.

V zvezi s plačilom davkov, pristojbin in licenčnin, ki se
plačujejo vladam:
13. Zagotovili bomo, da se vsi davki, pristojbine in licenčnine v zvezi z ekstrakcijo in

13 Kot je navedeno pri koraku 3(D) Priloge I, bi morala podjetja po sprejetju načrta
obvladovanja tveganja izvesti dodatno oceno tveganja v zvezi s tveganji, ki zahtevajo
ublažitev. Če v šestih mesecih po sprejetju načrta obvladovanja tveganja ni doseženo
precejšnje izmerljivo izboljšanje pri preprečevanju ali ublažitvi tveganja neposredne ali
posredne podpore javnim ali zasebnim varnostnim silam, kot so opredeljene v
odstavku 5, bi morala podjetja za najmanj tri mesece začasno ustaviti ali prekiniti
poslovne odnose z dobaviteljem. Začasna ustavitev se lahko dopolni s spremenjenim
načrtom obvladovanja tveganja, v katerem se navedejo cilji uspešnosti za postopno
izboljšanje, ki morajo biti izpolnjeni pred nadaljevanjem trgovinskega odnosa.
14 Glej Konvencijo OECD o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v
mednarodnem poslovanju (1997) in Konvencijo Združenih narodov proti korupciji (2004).
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izvozom mineralov s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem ter trgovino z
njimi plačajo vladam, ter se v skladu s položajem podjetja v oskrbovalni verigi
zavezujemo, da bomo razkrili taka plačila ob upoštevanju načel, določenih v okviru
pobude za preglednost v ekstraktivni industriji.

V zvezi z obvladovanjem tveganja podkupovanja in goljufivega
napačnega prikazovanja izvora mineralov, pranja denarja ter plačila
davkov, pristojbin in licenčnin vladam:
14. V skladu s posebnim položajem podjetja v oskrbovalni verigi se zavezujemo, da bomo
sodelovali

z

dobavitelji,

organi

centralne

ali

lokalne

države,

mednarodnimi

organizacijami, civilno družbo, po potrebi pa tudi s prizadetimi tretjimi stranmi pri
izboljšanju in spremljanju učinkovitosti, da bi na podlagi merljivih ukrepov, sprejetih v
razumnem časovnem okviru, preprečili ali ublažili tveganja negativnih učinkov. Po
neuspešnih poskusih ublažitve bomo začasno ustavili ali prekinili poslovne odnose z
15

dobavitelji v zgornjem delu oskrbovalne verige .

15 Kot je navedeno pri koraku 3(D) Priloge I, bi morala podjetja po sprejetju načrta
obvladovanja tveganja izvesti dodatno oceno tveganja v zvezi s tveganji, ki zahtevajo
ublažitev. Če v šestih mesecih po sprejetju načrta obvladovanja tveganja ni doseženo
precejšnje izmerljivo izboljšanje pri preprečevanju ali ublažitvi tveganj podkupovanja in
goljufivega napačnega prikazovanja izvora mineralov, pranja denarja in plačila davkov,
pristojbin in licenčnin vladam, bi morala podjetja za najmanj tri mesece začasno ustaviti
ali prekiniti poslovne odnose z dobaviteljem. Začasna ustavitev se lahko dopolni s
spremenjenim načrtom obvladovanja tveganja, v katerem se navedejo cilji uspešnosti
za postopno izboljšanje, ki morajo biti izpolnjeni pred nadaljevanjem trgovinskega
odnosa.
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PRILOGA III

Predlagani ukrepi za ublažitev tveganja in kazalniki
za merjenje izboljšanja

POLITIKA OSKRBOVALNE VERIGE – VARNOST
IN POVEZANA VPRAŠANJA
UBLAŽITEV TVEGANJA:
Proučijo se lahko naslednji predlagani ukrepi za ublažitev tveganja, ki jih lahko
podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige izvedejo sama ali v okviru združenj,
skupin za skupno oceno ali na druge ustrezne načine za izvedbo naslednjih
dejavnosti:
• opozarjanje ustreznega organa centralne države (npr. ministrstva za rudnike) na
zlorabe in izkoriščevalske prakse v oskrbovalni verigi;
• na območjih, kjer se minerali nezakonito obdavčujejo ali izsiljujejo, takojšnje
sprejetje ukrepov za zagotovitev, da posredniki in združevalci v zgornjem delu
oskrbovalne verige akterjem v spodnjem delu oskrbovalne verige ali javno
razkrijejo plačila javnim ali zasebnim varnostnim silam za zagotavljanje varnosti;
• sodelovanje s posredniki in združevalci za krepitev njihovih zmogljivosti za
dokumentiranje ravnanja varnostnih sil in plačil varnostnim silam;
• v primeru pridobivanja z območij obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem
obsegu podpiranje formalizacije varnostnih ureditev med skupnostmi, ki izvajajo
obrtno rudarjenje in rudarjenje v malem obsegu, lokalno vlado in javnimi ali
zasebnimi varnostnimi silami, po potrebi v sodelovanju z organizacijami civilne
družbe in mednarodnimi organizacijami, da bi se zagotovilo, da so vsa plačila
prostovoljna in sorazmerna zagotovljeni storitvi, ter da bi se pojasnila pravila
sodelovanja v skladu s prostovoljnimi načeli o varnosti in človekovih pravicah,
Kodeksom ravnanja ZN za uslužbence organov kazenskega pregona ter
Temeljnimi načeli ZN o uporabi sile in strelnega orožja s strani uslužbencev
organov kazenskega pregona;

POLITIKA OSKRBOVALNE VERIGE – VARNOST IN POVEZANA
VPRAŠANJA (nadaljevanje)
• podpiranje vzpostavljanja forumov skupnosti za izmenjavo in sporočanje
informacij;
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• podpiranje ustanavljanja trusta ali podobnega sklada, kadar je to ustrezno, za
plačilo varnostnim silam za njihove storitve;
• po potrebi vzpostavljanje partnerstva z mednarodnimi organizacijami ali
organizacijami civilne družbe za podporo krepitvi zmogljivosti varnostnih sil v
skladu s prostovoljnimi načeli o varnosti in človekovih pravicah v zvezi z območji
rudnikov, Kodeksom ravnanja ZN za uslužbence organov kazenskega pregona ali
Temeljnimi načeli ZN o uporabi sile in strelnega orožja s strani uslužbencev
organov kazenskega pregona.
Za več navodil glej Mednarodna agencija za zavarovanje investicij, „The
Voluntary Principles on Security and Human Rights: An Implementation Toolkit for
Major Sites“ (Prostovoljna načela o varnosti in človekovih pravicah: nabor orodij za
izvajanje za pomembna območja) (2008); Mednarodni odbor Rdečega križa, viri za
usposabljanje za oborožene policiste in varnostno osebje, ter Mednarodni kodeks
ravnanja za zasebne varnostne službe (2010).
PRIPOROČENI KAZALNIKI ZA MERJENJE IZBOLJŠANJA: Glej na primer
organizacija Global Reporting Initiative, „Indicator Protocols Set: Human Rights,
Mining and Metals Sector Supplement (Version 3.0)“ (Nabor protokolov kazalnikov:
človekove pravice, dopolnilo o rudarjenju in sektorju kovin (različica 3.0)),
kazalnik HR8: „Delež varnostnega osebja, usposobljen na področju politik ali
postopkov organizacije v zvezi z vidiki človekovih pravic, ki so pomembni za
dejavnosti.“ Za dodatne opise kazalnikov glej pripombe v zvezi s kazalnikom. Za
smernice o poročanju o kazalnikih in pripravi ustreznih informacij, tudi v zvezi s
tveganji za skupnosti in ženske, glej organizacija Global Reporting Initiative,
„Sustainability Reporting Guidelines and Mining and Metals Sector Supplement
(Version 3.0)“ (Smernice za poročanje o trajnosti ter dopolnilo o rudarjenju in
sektorju kovin (različica 3.0)).
Kar zadeva minerale, ki izvirajo iz rudnikov ali se prevažajo po prevoznih poteh,
na katerih so navzoče varnostne sile, delež mineralov ali denarja po posamezni
pošiljki, ki ga javne ali zasebne varnostne sile nezakonito obdavčijo ali izterjajo od
akterjev v zgornjem delu oskrbovalne verige; narava in vrsta plačil javnim ali
zasebnim varnostnim silam, vključno z naravo in vrsto vsake morebitne ureditve o
zagotavljanju varnosti in plačilu.

POLITIKA OSKRBOVALNE VERIGE – VARNOST IN
IZPOSTAVLJENOST OBRTNIH RUDARJEV NEGATIVNIM UČINKOM
UBLAŽITEV TVEGANJA:
Pri pridobivanju z območij obrtnega rudarjenja se lahko proučijo naslednji
predlagani ukrepi za ublažitev tveganja, ki jih lahko podjetja v zgornjem delu
oskrbovalne verige izvedejo sama ali v okviru združenj, skupin za skupno oceno ali
na druge ustrezne načine za izvedbo naslednjih dejavnosti:
• čim večje zmanjšanje tveganja izpostavljenosti obrtnih rudarjev zlorabam s
podpiranjem prizadevanj vlad držav gostiteljic za postopno profesionalizacijo in
formalizacijo obrtnega sektorja z ustanavljanjem zadrug, združenj ali drugih
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članskih struktur.
Za več smernic o izvajanju te ublažitve tveganja glej smernice o standardih
organizacije Responsible Jewellery Council, „COP 2.14 Artisanal and Small-Scale
Mining“ (COP 2.14 Obrtno rudarjenje in rudarjenje v malem obsegu), kot so
„podpiranje širše skupnosti z uporabo lokalnih virov za pridobivanje čim večje
količine blaga in storitev; odpravljanje dela otrok kot pogoja za delovanje v
skupnosti; izboljšanje razmer za ženske v skupnostih, ki se ukvarjajo z obrtnim
rudarjenjem in rudarjenjem v malem obsegu, s programi ozaveščanja o enakosti
spolov in krepitve vloge žensk.“
PRIPOROČENI KAZALNIKI ZA MERJENJE IZBOLJŠANJA: Glej na primer
organizacija Global Reporting Initiative, „Indicator Protocols Set: Society, Mining and
Metals Sector Supplement (Version 3.0)“ (Nabor protokolov kazalnikov: družba,
dopolnilo o rudarjenju in sektorju kovin (različica 3.0)), kazalnik MM8: „Število (in
delež) [...] območij dejavnosti, na ali ob katerih se izvajata obrtno rudarjenje in
rudarjenje v malem obsegu; povezana tveganja in sprejeti ukrepi za obvladovanje in
ublažitev teh tveganj.“ Za dodatne opise kazalnikov glej pripombe v zvezi s
kazalnikom. Za smernice o poročanju o kazalnikih in pripravi ustreznih informacij,
tudi v zvezi s tveganji za skupnosti in ženske, glej organizacija Global Reporting
Initiative, „Sustainability Reporting Guidelines and Mining and Metals Sector
Supplement (Version 3.0)“ (Smernice za poročanje o trajnosti ter dopolnilo o
rudarjenju in sektorju kovin (različica 3.0)).
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POLITIKA OSKRBOVALNE VERIGE – PODKUPOVANJE IN
GOLJUFIVO NAPAČNO PRIKAZOVANJE IZVORA MINERALOV
UBLAŽITEV TVEGANJA:
Podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige lahko sodelujejo v okviru združenj,
ocenjevalnih skupin ali na druge ustrezne načine, da bi okrepila zmogljivosti
dobaviteljev, zlasti MSP, za izvajanje potrebne skrbnosti za odgovorne oskrbovalne
verige z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.
PRIPOROČENI

KAZALNIKI

ZA MERJENJE

IZBOLJŠANJA:

Kazalniki

za

izboljšanje bi morali temeljiti na postopkih, ki jih vsebujejo Smernice. Kazalniki lahko
na primer vključujejo informacije, ki se razkrijejo v spodnjem delu oskrbovalne
verige; naravo vzpostavljene nadzorne verige ali sistema za preglednost
oskrbovalne verige; naravo in obliko ocen in obvladovanja tveganja v oskrbovalni
verigi, zlasti za preverjanje informacij, pridobljenih v okviru nadzorne verige in
sistemov za preglednost; sodelovanje podjetja pri usposabljanju in/ali v drugih
sektorskih pobudah za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi.

POLITIKA OSKRBOVALNE VERIGE – PRANJE
DENARJA UBLAŽITEV TVEGANJA:
Proučijo se lahko naslednji predlagani ukrepi za ublažitev tveganja, ki jih lahko
podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige izvedejo sama ali v okviru združenj,
skupin za skupno oceno ali na druge ustrezne načine za izvedbo naslednjih
dejavnosti:
• razvoj opozorilnih znakov za dobavitelje, stranke in transakcije za opredelitev
sumljivega ravnanja in dejavnosti;
• ugotavljanje in preverjanje identitete vseh dobaviteljev, poslovnih partnerjev in strank;
• sporočanje ravnanja, pri katerem obstaja sum kaznivih dejanj, lokalnim, nacionalnim,
regionalnim in mednarodnim agencijam za kazenski pregon.
Za več smernic glej Projektna skupina za finančno ukrepanje, „Guidance on the
risk-based approach to combating money laundering and terrorist financing“
(Smernice o pristopu k boju proti pranju denarja in financiranju terorizma, ki temelji
na tveganju).
PRIPOROČENI

KAZALNIKI

ZA MERJENJE

IZBOLJŠANJA:

Kazalniki

za

izboljšanje bi morali temeljiti na postopkih, ki jih vsebujejo Smernice. Morebitni
kazalniki lahko na primer vključujejo politiko oskrbovalne verige; informacije, ki se
razkrijejo v spodnjem delu oskrbovalne verige; naravo vzpostavljene nadzorne
verige ali sistema za preglednost oskrbovalne verige; naravo in obliko ocen in
obvladovanja tveganja v oskrbovalni verigi, zlasti za preverjanje informacij,
pridobljenih v okviru nadzorne verige in sistemov za preglednost; sodelovanje
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podjetja pri usposabljanju in/ali v drugih sektorskih pobudah za potrebno skrbnost v
oskrbovalni verigi.

POLITIKA OSKRBOVALNE VERIGE – PREGLEDNOST DAVKOV,
PRISTOJBIN IN LICENČNIN, PLAČANIH VLADAM
UBLAŽITEV TVEGANJA:
Proučijo se lahko naslednji predlagani ukrepi za ublažitev tveganja, ki jih lahko
podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige izvedejo sama ali v okviru združenj,
ocenjevalnih skupin ali na druge ustrezne načine za izvedbo naslednjih dejavnosti:
• podpiranje izvajanja pobude za preglednost v ekstraktivni industriji;
• podpiranje javneg razkritja vseh informacij o davkih, pristojbinah in licenčninah, ki
se plačajo vladam za ekstrakcijo in izvoz mineralov s konfliktnih območij in
območij z visokim tveganjem ter trgovino z njimi, pri čemer se te informacije
razčlenijo;
• obveščanje ustreznih agencij lokalne in centralne države o morebitnih
pomanjkljivostih pri izterjavi in spremljanju prihodkov;
• podpiranje usposabljanja teh agencij za učinkovito izvajanje njihovih nalog.
Za smernice o tem, kako lahko podjetja podpirajo pobudo za preglednost v
ekstraktivni industriji, glej http://eiti.org/document/ businessguide.
PRIPOROČENI KAZALNIKI ZA MERJENJE IZBOLJŠANJA: Glej na primer
organizacija Global Reporting Initiative, „Indicator Protocols Set: Economic, Mining
and Metals Sector Supplement (Version 3.0)“ (Nabor protokolov kazalnikov:
ekonomija; dopolnilo o rudarjenju in sektorju kovin (različica 3.0)), kazalnik EC1:
„Ustvarjena in porazdeljena neposredna ekonomska vrednost, vključno s prihodki,
operativnimi stroški, nadomestili za zaposlene, donacijami in drugimi naložbami v
skupnost, zadržanim dobičkom ter plačili ponudnikom kapitala in vladam.“ Za
dodatne opise kazalnikov glej pripombe v zvezi s kazalnikom. Za smernice o
poročanju o kazalnikih in pripravi ustreznih informacij glej organizacija Global
Reporting Initiative, „Sustainability Reporting Guidelines and Mining and Metals
Sector Supplement (Version 3.0)“ (Smernice za poročanje o trajnosti ter dopolnilo o
rudarjenju in sektorju kovin (različica 3.0)).
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Dopolnilo o kositru, tantalu in
volframu
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Področje uporabe in opredelitev pojmov
To dopolnilo vsebuje posebne smernice o potrebni skrbnosti v oskrbovalni verigi s
kositrom, tantalom in volframom (v nadaljnjem besedilu: minerali) s konfliktnih območij in
območij z visokim tveganjem glede na različne položaje v oskrbovalni verigi z minerali. V
njem se razlikuje med vlogami podjetij v zgornjem delu oskrbovalne verige in podjetij v
spodnjem delu oskrbovalne verige ter ustreznimi priporočili za potrebno skrbnost, ki so
nanje naslovljena.
V tem dopolnilu „zgornji del oskrbovalne verige“ pomeni oskrbovalno verigo z minerali
od rudnika do talilnic/rafinerij. „Podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige“ vključujejo
rudarje (obrtne proizvajalce in proizvajalce v malem obsegu ali proizvajalce v velikem
16

obsegu) , lokalne trgovce ali izvoznike iz države izvora minerala, mednarodne trgovce s
koncentrati, predelovalce mineralov ter talilnice/rafinerije. V Smernicah OECD o potrebni
skrbnosti za odgovorne oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in območij z
visokim tveganjem ter tem dopolnilu o kositru, tantalu in volframu (v nadaljnjem besedilu:
Smernice) se med drugim priporoča, naj ta podjetja vzpostavijo sistem notranjega nadzora
nad minerali, ki jih imajo (nadzorna veriga ali sledljivost), ter za pridobivanje in izmenjavo
preverljivih, zanesljivih in najnovejših informacij o kvalitativnih okoliščinah ekstrakcije in
izvoza mineralov s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem ter trgovine in
ravnanja z njimi določijo skupine za ocenjevanje na terenu, ki se lahko ustanovijo skupaj na
podlagi sodelovanja med podjetji v zgornjem delu oskrbovalne verige, pri čemer podjetja
ohranijo individualno odgovornost. V teh smernicah so ta podjetja v zgornjem delu
oskrbovalne verige pozvana, naj svojim kupcem v spodnjem delu oskrbovalne verige
zagotovijo rezultate ocen tveganja ter naj neodvisne tretje strani opravijo revizijo praks
potrebne skrbnosti talilnic/rafinerij, tudi na podlagi institucionaliziranega mehanizma.

16 „Podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige“ vključujejo obrtna ali mala podjetja, ne
pa posameznikov ali neformalnih delovnih skupin obrtnih rudarjev.
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„Spodnji del oskrbovalne verige“ pomeni oskrbovalno verigo z minerali od
talilnic/rafinerij do trgovcev na drobno. „Podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige“
vključujejo trgovce s kovinami in borze kovin, proizvajalce komponent, proizvajalce
proizvodov, proizvajalce originalne opreme in trgovce na drobno. V Smernicah se med
drugim priporoča, naj podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige po najboljših močeh
opredelijo in pregledajo postopek potrebne skrbnosti talilnic/rafinerij v svoji oskrbovalni
verigi ter presodijo, ali pri njem upoštevajo ukrepe potrebne skrbnosti iz teh smernic.
Podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige lahko sodelujejo v sektorskih shemah, v
okviru katerih se ocenjuje usklajenost talilnic/rafinerij s temi smernicami, ter si lahko z
informacijami, pridobljenimi v okviru teh shem, pomagajo pri izpolnjevanju priporočil iz teh
smernic.
V tej razliki se kaže dejstvo, da mehanizmi notranjega nadzora, ki temeljijo na
sledenju mineralom, ki jih ima podjetje, po taljenju načeloma niso izvedljivi, saj se rafinirane
kovine dajo na potrošniški trg kot majhni deli različnih komponent končnih proizvodov.
Zaradi teh praktičnih težav bi morala podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige
vzpostaviti notranji nadzor nad svojimi neposrednimi dobavitelji, svoja prizadevanja pa
lahko usklajujejo v okviru sektorskih pobud, da bi okrepila vpliv na poddobavitelje,
premagala praktične izzive in učinkovito izvajala priporočila za potrebno skrbnost, ki jih
vsebujejo te smernice.

Opozorilni znaki, ki sprožijo uporabo tega dopolnila
Te smernice se uporabljajo za akterje, ki delujejo na konfliktnem območju in območju
z visokim tveganjem ali bi lahko dobavljali ali uporabljali kositer (kasiterit), tantal (tantalit) ali
volfram (volframit) ali njihove taljene derivate s konfliktnega območja in območja z visokim
tveganjem. Podjetja bi morala najprej pregledati svoje prakse pridobivanja mineralov ali
kovin, da bi ugotovila, ali Smernice zanje veljajo. V nadaljevanju navedeni opozorilni znaki
bi morali sprožiti uporabo standardov in postopkov potrebne skrbnosti, ki jih vsebujejo te
smernice.

Lokacije izvora in tranzita mineralov, ki sprožijo opozorila
Minerali izvirajo s konfliktnega območja ali območja z visokim tveganjem ali se
17

prek njega prevažajo .
Po navedbah minerali izvirajo iz države z omejenimi znanimi zalogami, verjetnimi
viri ali pričakovanimi ravnmi proizvodnje zadevnega minerala (tj. prijavljene količine
mineralov iz navedene države niso v skladu z njenimi znanimi zalogami ali
pričakovanimi ravnmi proizvodnje).
Po navedbah minerali izvirajo iz države, ki je znana država tranzita mineralov s

17 Opredelitev in kazalniki konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem so na voljo v
Smernicah.
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konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.

Dobavitelji, ki sprožijo opozorila
Dobavitelji podjetja ali druga znana podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige so
delničarji ali imajo druge interese v podjetjih, ki dobavljajo minerale z ene od zgoraj
navedenih lokacij izvora in tranzita mineralov, ki sprožijo opozorila, ali delujejo na
njih.
Znano je, da so dobavitelji podjetja ali druga znana podjetja v zgornjem delu
oskrbovalne verige v zadnjih 12 mesecih pridobili minerale z lokacije izvora in
tranzita mineralov, ki sproži opozorila.
Če podjetje v oskrbovalni verigi ne more ugotoviti, ali so minerali, ki jih ima, iz
„lokacije izvora ali tranzita mineralov, ki sproži opozorila“, bi morala nadaljevati s
1. korakom teh smernic.
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!

TVEGANJE, DA NEDRŽAVNE
OBOROŽENE
SKUPINE ALI VARNOSTNE

!

rudarjenju;
– nezakonito obdavčujejo rudarje ali
od njih izsiljujejo denar ali minerale;
– dobivajo logistično pomoč ali
opremo od proizvajalcev;
– izvajajo hude zlorabe:

TVEGANJE, DA NEDRŽAVNE
OBOROŽENE SKUPINE ALI
VARNOSTNE SILE:
–nezakonito obdavčujejo,

– fizično nadzorujejo rudnike;
– uporabljajo prisilno delo pri
SILE:

MINERALI IZ ORRMO

izsiljujejo ali nadzorujejo
posrednike;
– prodajajo minerale posrednikom;
– prevažajo minerale za posrednike.

!

DODATNA TVEGANJA:

Rafinerije/talilnice
mineralov

!

!

–

nezakonito obdavčujejo izvoznike ali jih izsiljujejo;
– z lastniškimi pravicami ali na druge načine
nadzorujejo izvoznike;
– prodajajo minerale izvoznikom;
– prevažajo minerale za izvoznike.

!

Proizvajalci
komponent in
proizvodov

Mednarodni trgovci s
koncentrati in
predelovalci
mineralov

!

!

Proizvajalci
originalne opreme
in trgovci na
drobno

!

LEGEND
A

!

!

DODATNATVEGANJA:

Trgovci in
borze s
kovinami

=

Lokalni izvozniki
mineralov
TVEGANJE,
DA NEDRŽAVNE
OBOROŽENE SKUPINE ALI
VARNOSTNE SILE:

Nezakoniti minerali,
pretihotapljeni v
sosednje
države

MINERALI IZ RVO

prisilno delo, najhujše oblike dela
otrok,
mučenje, kruto, nečloveško ali
ponižujoče ravnanje,
spolno nasilje,
hude kršitve mednarodnega
humanitarnega prava.

!

Tveganje, da
se nedržavnim
oboroženim
skupinam ali
varnostnim
silam ob
trgovinskih
poteh
plačujejo davki
ali deleži
mineralov.

Združevalci in posredniki
(na območju rudnika ali lokalnih trgih)

– Tveganje neposredne ali posredne podpore nedržavnim oboroženim
skupinam z ekstrakcijo, prevozom ali izvozom mineralov ali trgovino ali
ravnanjem z njimi.
– Tveganje navzočnosti javnih varnostnih sil za druge namene, ne za
zagotavljanje varnosti.
– Tveganje v zvezi z najemanjem javnih ali zasebnih varnostnih sil.

!

!

!

Tveganje, da se
nedržavnim oboroženim
skupinam ali varnostnim
silamob trgovinskih poteh
plačujejo davki ali deleži
mineralov.

!

!

=

–

Tveganje, da se potrebna skrbnost za odgovorno
oskrbovalno verigo z minerali s konfliktnih območij in
območij z visokim tveganjem (kot je priporočena v teh
smernicah) ne izvaja ali ni ustrezna.

– Tveganje dajanja podkupnin za prikrivanje nezakonitega izvora mineralov, napačno prikazovanje davkov, pristojbin in licenčnin, plačanih vladam za
ekstrakcijo, prevoz in izvoz mineralov ter trgovino in ravnanje z njimi.
– Tveganje goljufivo napačno prikazanih informacij o izvoru mineralov, prevoznih poteh, nadzorni verigi in okoliščinah ekstrakcije, prevoza in izvoza
mineralov ter trgovine in ravnanja z njimi.
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Proizvajalci

Obrtno rudarjenje in rudarjenje v malem
mineralov
obsegu (ORRMO) ali rudarjenje v
velikem obsegu (RVO)

Tveganje, da
se nedržavnim
oboroženim
skupinam ali
varnostnim
silam ob
trgovinskih
poteh
plačujejo davki
ali deleži
mineralov.
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1. KORAK: VZPOSTAVITEV ZANESLJIVIH SISTEMOV
UPRAVLJANJA PODJETIJ
CILJ: Zagotoviti, da se z obstoječimi sistemi podjetij za potrebno skrbnost in upravljanje
obravnavajo tveganja, povezana z minerali s konfliktnih območij ali območij z visokim
tveganjem.

A. Sprejetje politike oskrbovalne verige za minerale, ki izvirajo s
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, ter
zavezanost tej politiki. Ta politika bi morala za vsa podjetja v oskrbovalni verigi
vključevati:
1. zavezo politike, s katero se določijo načela za skupno referenco v zvezi z ekstrakcijo,
prevozom, predelavo, taljenjem, rafiniranjem in legiranjem, izvozom mineralov ter
ravnanjem in trgovino z njimi, glede na katere bo podjetje ocenjevalo sebe ter dejavnosti
in odnose dobaviteljev. Ta politika bi morala biti usklajena s standardi, določenimi v
vzorčni politiki oskrbovalne verige iz Priloge II;
2. jasen in usklajen postopek upravljanja za zagotovitev ustreznega obvladovanja tveganj.
Podjetje bi se moralo zavezati ukrepom in priporočilom za potrebno skrbnost,
predstavljenim za različne ravni, opredeljene v teh smernicah.

B. Tako strukturiranje sistemov notranjega upravljanja, da bodo
podpirali potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi. Podjetja v
oskrbovalni verigi bi morala:
1. dodeliti pooblastila in odgovornost vodstvenemu osebju s kompetencami, znanjem in
izkušnjami, potrebnimi za nadzorovanje postopka potrebne skrbnosti v oskrbovalni
verigi;
2. zagotoviti razpoložljivost virov, potrebnih za podporo delovanju in spremljanju teh
18

postopkov ;
3. uvesti organizacijsko strukturo in postopke komuniciranja, s katerimi bodo zagotovila, da
se ključne informacije, vključno s politiko podjetja, sporočijo ustreznim zaposlenim in
dobaviteljem;
4. zagotoviti notranjo odgovornost v zvezi z izvajanjem postopka potrebne skrbnosti v
oskrbovalni verigi.

C. Vzpostavitev sistema nadzora nad oskrbovalno verigo z
minerali in njene preglednosti.
C. 1. POSEBNA PRIPOROČILA – za lokalne izvoznike mineralov
1. Zbiranje

19

in razkritje naslednjih informacij neposrednim kupcem iz spodnjega dela

18 Člen 4(1)(d), ISO 9001:2008.
19 Potrebna skrbnost je trajen, proaktiven in reaktiven postopek, zato se lahko informacije
zbirajo in postopoma ustvarjajo, pri čemer se kakovost postopoma izboljšuje na podlagi
različnih ukrepov iz Smernic, tudi na podlagi komuniciranja z dobavitelji [na primer na
podlagi pogodbenih določb ali drugih postopkov, opisanih pri korakih 1(C) in 1(D)],
vzpostavljene nadzorne verige ali sistemov za preglednost [glej korak 1(C.4)] ter ocen
tveganja [glej korak 2(I) in dodatek z naslovom Navodilo za oceno tveganja za podjetje
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oskrbovalne verige, ki te informacije nato posredujejo akterjem v nižjih delih oskrbovalne
verige, ter vsem regionalnim ali svetovnim institucionaliziranim mehanizmom, ko se
vzpostavijo in pridobijo pooblastilo za zbiranje in obdelavo informacij o mineralih s
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem:
a) vsi davki, pristojbine ali licenčnine, plačani vladi za ekstrakcijo, prevoz in izvoz
mineralov ter trgovino z njimi;
b) vsa druga plačila vladnim uradnikom za ekstrakcijo, prevoz in izvoz mineralov ter
trgovino z njimi;
c) vsi davki in vsa druga plačila javnim ali zasebnim varnostnim silam ali drugim
oboroženim skupinam na vseh točkah v oskrbovalni verigi od ekstrakcije naprej;
d) lastništvo (vključno z dejanskim lastništvom) in korporacijska struktura izvoznika,
vključno z imeni vodstvenih delavcev in direktorjev ter poslovnimi, vladnimi,
političnimi ali vojaškimi povezavami podjetja ali vodstvenih delavcev;
e) rudnik izvora minerala;
f) količina, datumi in način ekstrakcije (obrtno rudarjenje in rudarjenje v malem obsegu
ali rudarjenje v velikem obsegu);
g) lokacije, na katerih se minerali združujejo, predelujejo ali nadgrajujejo oziroma na
katerih se z njimi trguje;
h) opredelitev vseh posrednikov, združevalcev ali drugih akterjev v zgornjem delu
oskrbovalne verige;
i) prevozne poti.

C.
2. POSEBNA PRIPOROČILA – za mednarodne trgovce s koncentrati
in predelovalce mineralov:
1. Zgoraj navedene zahteve za razkritje se vključijo v trgovinske pogodbe z lokalnimi
20

izvozniki .
2. Zbiranje in razkritje naslednjih informacij neposrednim kupcem iz spodnjega dela
oskrbovalne

verige

ter

vsem

regionalnim

ali

svetovnim

institucionaliziranim

mehanizmom, ko se vzpostavijo in pridobijo pooblastilo za zbiranje in obdelavo
informacij o mineralih s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem:
a) vsa izvozna in uvozna dokumentacija ter dokumentacija o ponovnem izvozu, vključno
z evidencami vseh plačil za izvoz, uvoz in ponovni izvoz, ter vsi davki in vsa druga
plačila javnim ali zasebnim varnostnim silam ali drugim oboroženim skupinam;
b) identifikacija vseh neposrednih dobaviteljev (lokalnih izvoznikov);
c) vse informacije, ki jih zagotovi lokalni izvoznik.

v zgornjem delu oskrbovalne verige].
20 Mednarodni trgovec s koncentrati je odgovoren za to, da pridobi zahtevane informacije
od lokalnih izvoznikov in jih hrani, in to ne glede na to, ali izvozniki izpolnjujejo zgoraj
navedena priporočila.
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C. 3. POSEBNA PRIPOROČILA – za talilnice/rafinerije:
1. Zgoraj navedene zahteve za razkritje se vključijo v trgovinske pogodbe z mednarodnimi
21

trgovci s koncentrati, predelovalci mineralov in lokalnimi izvozniki .
2. Najmanj petletna hramba informacij, pridobljenih v okviru nadzorne verige in/ali sistema
22

sledljivosti, predstavljenega v nadaljevanju , po možnosti v računalniški podatkovni
zbirki, ter dajanje teh informacij na voljo kupcem v spodnjem delu oskrbovalne verige ter
vsem regionalnim ali svetovnim institucionaliziranim mehanizmom, ko se vzpostavijo in
pridobijo pooblastilo za zbiranje in obdelavo informacij o mineralih s konfliktnih območij in
območij z visokim tveganjem.

C. 4. POSEBNA PRIPOROČILA – za vsa podjetja v zgornjem delu
oskrbovalne verige:
1. Uvedba nadzorne verige in/ali sistema sledljivosti, v okviru katerega se pridobijo
naslednje razčlenjene informacije za minerale z „lokacije izvora in tranzita mineralov, ki
sproži opozorila“, po možnosti podprte z dokumentacijo: rudnik izvora minerala; količina
in datumi ekstrakcije; lokacije, na katerih se minerali združujejo ali predelujejo oziroma
na katerih se z njimi trguje; vsi davki, pristojbine, licenčnine ali druga plačila vladnim
uradnikom za ekstrakcijo, prevoz in izvoz mineralov ter trgovino z njimi; vsi davki in
druga plačila javnim ali zasebnim varnostnim silam ali drugim oboroženim skupinam;
23

opredelitev vseh akterjev v zgornjem delu oskrbovalne verige; prevozne poti .
2. Dajanje vseh informacij, ki se pridobijo in hranijo v skladu s standardi in postopki
potrebne skrbnosti iz teh smernic, na voljo kupcem v spodnjem delu oskrbovalne verige
in revizorjem ter vsem regionalnim ali svetovnim institucionaliziranim mehanizmom, ko
se vzpostavijo in pridobijo pooblastilo za zbiranje in obdelavo informacij o mineralih s
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.
3. Kadar je izvedljivo, se je treba izogniti gotovinskim nakupom ter zagotoviti, da so vsi
neizogibni gotovinski nakupi mineralov podprti s preverljivo dokumentacijo in po
24

možnosti izvedeni po uradnih bančnih kanalih .
4. Podpiranje izvajanja načel in meril, določenih v okviru pobude za preglednost v
ekstraktivni industriji

25, 26

.

21 Talilnica/rafinerija je odgovorna za to, da pridobi zahtevane informacije od mednarodnih
trgovcev s koncentrati in lokalnih izvoznikov ter jih hrani, in to ne glede na to, ali
navedeni akterji izpolnjujejo zgoraj navedena priporočila.
22 Glej priporočilo 10 FATF. Glej tudi Prilogo II, sistem potrjevanja procesa Kimberley in
moskovsko deklaracijo procesa Kimberley.
23 Glej Tin Supply Chain Initiative (pobuda o oskrbovalnih verigah s kositrom) (iTSCI)
organizacije ITRI.
24 Finančne institucije naj se pri skrbnih pregledih strank zaradi opravljanja svojih storitev
sklicujejo na te smernice in dopolnilo ter pri odločitvah upoštevajo skladnost s temi
smernicami.
25 Za več informacij o pobudi za preglednost v ekstraktivni industriji glej http://eiti.org/. Za
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C.5 POSEBNA PRIPOROČILA – za vsa podjetja v spodnjem delu
oskrbovalne verige:
1. Uvedba

sistema

za

preglednost

oskrbovalne

verige,

ki

omogoča

opredelitev

talilnic/rafinerij v oskrbovalni verigi podjetja z minerali, na podlagi katere bi bilo treba
pridobiti naslednje informacije o oskrbovalni verigi z minerali z „lokacij izvora in tranzita
mineralov, ki sprožijo opozorila“: opredelitev vseh držav izvora, prevoza in tranzita za
minerale v oskrbovalnih verigah posamezne talilnice/rafinerije. Podjetja, ki zaradi svoje
velikosti ali drugih dejavnikov težko opredelijo akterje, ki so v oskrbovalni verigi višje od
njihovih neposrednih dobaviteljev, lahko dejavno sodelujejo s člani sektorja, s katerimi
imajo iste dobavitelje, ali podjetji v spodnjem delu oskrbovalne verige, s katerimi imajo
poslovni odnos, da bi ugotovila, katere talilnice so v oskrbovalni verigi.
2. Najmanj petletna hramba povezanih evidenc, po možnosti v računalniški podatkovni
zbirki.
3. Podpiranje razširitve digitalnih sistemov za izmenjavo informacij o dobaviteljih

11

za

vključitev talilnic/rafinerij ter prilagoditev sistemov za ocenjevanje potrebne skrbnosti
dobaviteljev v oskrbovalni verigi z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim
tveganjem z uporabo meril in postopka, priporočenih v teh smernicah ter ob ustreznem
27

upoštevanju poslovne zaupnosti in drugih vprašanj v zvezi s konkurenčnostjo .

D. Okrepitev sodelovanja podjetij z dobavitelji. Podjetja v oskrbovalni verigi
bi morala zagotoviti, da se dobavitelji zavežejo politiki oskrbovalne verige, ki je skladna
s Prilogo II in postopki potrebne skrbnosti iz teh smernic. Zato bi morala podjetja:
1. kadar je izvedljivo, z dobavitelji vzpostaviti dolgoročne odnose, namesto da sklepajo
kratkoročne ali enkratne pogodbe, da bi okrepila vpliv na dobavitelje;
2. dobaviteljem sporočiti pričakovanja glede odgovornih oskrbovalnih verig z minerali s
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem ter v trgovinske pogodbe in/ali pisne
sporazume z dobavitelji vključiti politiko oskrbovalne verige in postopke potrebne
28

skrbnosti iz teh smernic, ki se lahko uporabljajo in spremljajo , vključno s pravico do
izvajanja nenapovedanih pregledov dobaviteljev na kraju samem in dostopa do njihove
dokumentacije, če se zdi potrebno;
3. proučiti načine, kako podpreti in okrepiti zmogljivosti dobaviteljev za izboljšanje
29

uspešnosti in prilagoditev politiki oskrbovalne verige podjetja ;

26
27

28
29

smernice o tem, kako lahko podjetja podpirajo pobudo za preglednost v ekstraktivni
industriji, glej http://eiti.org/document/businessguide.
Glej na primer digitalne informacijske sisteme o dobaviteljih, kot je E.TASC.
Poslovna zaupnost in druga vprašanja v zvezi s konkurenčnostjo se nanašajo na
informacije o cenah in odnose dobaviteljev, ne vplivajo pa na pozneje razvito razlago.
Vse informacije bodo razkrite vsem regionalnim ali svetovnim institucionaliziranim
mehanizmom, ko se vzpostavijo in pridobijo pooblastilo za zbiranje in obdelavo
informacij o mineralih s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.
Glej korake 2–5 za informacije o spremljanju dobaviteljev in upravljanju neskladnosti.
Glej 3. korak – Ublažitev tveganja.

SMERNICE OECD O POTREBNI SKRBNOSTI ZA ODGOVORNE OSKRBOVALNE VERIGE Z MINERALI S KONFLIKTNIH ... © OECD 2013

39

DOPOLNILO O KOSITRU, TANTALU IN VOLFRAMU

4. zavezati se pripravi načrtov izmerljivega izboljšanja z dobavitelji, po potrebi in kjer je
ustrezno, s sodelovanjem lokalne in centralne države, mednarodnih organizacij in civilne
30

družbe, kadar je namen ublažitev tveganja .

E. Vzpostavitev pritožbenega mehanizma na ravni podjetja.

Podjetja

lahko glede na svoj položaj v oskrbovalni verigi:
1. razvijejo mehanizem, ki vsem zainteresiranim stranem (prizadetim osebam ali
prijaviteljem nepravilnosti) omogoča, da izrazijo pomisleke v zvezi z okoliščinami
ekstrakcije in izvoza mineralov, trgovine in ravnanja z njimi na konfliktnem območju in
območju z visokim tveganjem. Poleg ocenjevanja dejstev in tveganja bo podjetje tudi
tako opozorjeno na tveganja v oskrbovalni verigi;
2. zagotovijo tak mehanizem neposredno ali prek sodelovanja z drugimi podjetji ali
organizacijami oziroma z olajšanjem posvetovanja z zunanjim strokovnjakom ali
organom (tj. varuhom človekovih pravic).

2. KORAK: OPREDELITEV IN OCENA TVEGANJ V OSKRBOVALNI
VERIGI
CILJ: Opredeliti in oceniti tveganja v zvezi z okoliščinami ekstrakcije in izvoza mineralov s
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem ter trgovine in ravnanja z njimi.

I. PODJETJA V ZGORNJEM DELU OSKRBOVALNE VERIGE
Pričakuje se, da podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige pojasnijo nadzorno
verigo ter okoliščine ekstrakcije in izvoza mineralov ter trgovine in ravnanja z njimi ter
opredelijo in ocenijo tveganje z oceno navedenih okoliščin glede na vzorčno politiko
oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem iz
Priloge II. Podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige lahko sodelujejo, da bi na podlagi
skupnih pobud izpolnila priporočila iz tega oddelka .Vendar podjetja ohranijo individualno
odgovornost za svojo potrebno skrbnost in bi morala zagotoviti, da se pri vsakem skupnem
delu ustrezno upoštevajo posebne okoliščine posameznega podjetja.

A. Opredelitev področja uporabe ocene tveganja v oskrbovalni
verigi z minerali. Talilnice/rafinerije, mednarodni trgovci s koncentrati in
predelovalci mineralov bi morali pregledati informacije, pridobljene na podlagi 1. koraka,
da bi ocene tveganja ciljno usmerili v minerale in dobavitelje, zajete z „lokacijami izvora
in tranzita mineralov, ki sprožijo opozorila“, in „dobavitelji, ki sprožijo opozorila“, kot so
navedeni v uvodu.

B. Opredelitev dejanskih okoliščin sedanjih in načrtovanih
oskrbovalnih verig podjetja. Podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige bi
morala oceniti okoliščine v zvezi s konfliktnimi območji in območji z visokim tveganjem,

30 Glej 3. korak – Ublažitev tveganja.
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pojasniti nadzorno verigo, dejavnosti in odnose vseh dobaviteljev v zgornjem delu
oskrbovalne verige ter opredeliti lokacije in kvalitativne pogoje ekstrakcije in izvoza
mineralov ter trgovine in ravnanja z njimi. Podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige
bi se morala zanašati na informacije, ki se zberejo in hranijo na podlagi 1. koraka, ter
pridobiti in hraniti najnovejše informacije s terena, da bi učinkovito opredelila
oskrbovalno verigo in ocenila tveganje. Glej Dodatek: Navodilo za oceno tveganja za
podjetje v zgornjem delu oskrbovalne verige, ki vsebuje smernice o ustanovitvi
skupin za ocenjevanje na terenu (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalne skupine) ter
vključuje priporočen seznam vprašanj za proučitev. Ocenjevalne skupine lahko skupaj
ustanovijo podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige, ki delujejo na konfliktnih
območij ali območjih z visokim tveganjem ali z njih dobavljajo. Podjetja v zgornjem delu
oskrbovalne verige bodo še naprej individualno odgovorna za upoštevanje vseh
priporočil, ki jih predložijo ocenjevalne skupine, in ravnanje v skladu z njimi.

C. Ocena tveganj v oskrbovalni verigi.

Da bi podjetje določilo tveganja v

oskrbovalni verigi, bi moralo opraviti kvalitativno oceno dejanskih okoliščin oskrbovalne
verige glede na vzorčno politiko oskrbovalne verige.
1. Pregled veljavnih standardov, vključno z:
31

a) načeli in standardi politike oskrbovalne verige podjetja, skladne s Prilogo II ;
b) nacionalnimi zakoni držav, v katerih ima podjetje sedež ali kotira na borzi (po
potrebi), držav, iz katerih minerali verjetno izvirajo, ter držav tranzita ali ponovnega
izvoza;
c) pravnimi instrumenti, s katerimi se urejajo dejavnosti in poslovni odnosi podjetja, kot
so sporazumi o financiranju, sporazumi s pogodbenimi izvajalci in sporazumi z
dobavitelji;
d) drugimi

ustreznimi

mednarodnimi

instrumenti, kot so Smernice OECD

za

večnacionalne družbe, mednarodno pravo o človekovih pravicah in humanitarno
pravo.
2. Ugotovitev, ali okoliščine v oskrbovalni verigi (zlasti odgovori na priporočena
usmerjevalna vprašanja, predstavljena v Dodatku) ustrezajo zadevnim standardom.
Vsako razumno neskladnost med dejansko okoliščino in standardom bi bilo treba
obravnavati kot tveganje z morebitnimi negativnimi učinki.

II. PODJETJA V SPODNJEM DELU OSKRBOVALNE VERIGE
Podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige bi morala opredeliti tveganja v svoji
oskrbovalni verigi z oceno praks potrebne skrbnosti svojih talilnic/rafinerij glede na te
smernice. Podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige, ki (zaradi svoje velikosti ali drugih
dejavnikov) težko opredelijo akterje, ki so v oskrbovalni verigi višje od njihovih neposrednih
dobaviteljev, lahko dejavno sodelujejo z drugimi člani sektorja, s katerimi imajo iste

31 Glej korak 1(A) zgoraj in Prilogo II.
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dobavitelje, ali podjetji v spodnjem delu oskrbovalne verige, s katerimi imajo poslovni odnos,
da bi izpolnila priporočilo iz tega oddelka ter opredelila talilnice/rafinerije v svoji oskrbovalni
verigi in ocenila njihove prakse potrebne skrbnosti ali na podlagi sektorskih shem
potrjevanja opredelila rafinerije/talilnice, ki izpolnjujejo zahteve iz teh smernic, da bi
32

pridobivala od njih . Podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige ohranijo individualno
odgovornost za svojo potrebno skrbnost in bi morala zagotoviti, da se pri vsakem skupnem
delu ustrezno upoštevajo posebne okoliščine posameznega podjetja.

A. Opredelitev talilnic/rafinerij v oskrbovalni verigi po najboljših
močeh. Podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige bi si morala prizadevati
opredeliti talilnice/rafinerije mineralov, ki proizvajajo rafinirane kovine, uporabljene v
njihovi oskrbovalni verigi. To lahko opravijo z zaupnimi razpravami s svojimi
neposrednimi dobavitelji, vključitvijo zahtev za zaupno razkritje dobavitelja v pogodbe z
dobavitelji, tako da neposrednim dobaviteljem navedejo talilnice/rafinerije, ki izpolnjujejo
zahteve iz teh smernic, z uporabo sistemov za izmenjavo zaupnih informacij o
dobaviteljih in/ali na podlagi sektorskih shem za razkritje akterjev v zgornjem delu
33

oskrbovalne verige .

B. Opredelitev področja uporabe ocene tveganja v oskrbovalni
verigi z minerali. Podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige bi morala po
opredelitvi talilnic/rafinerij, ki proizvajajo rafinirane kovine, uporabljene v njihovi
oskrbovalni verigi, z navedenimi talilnicami/rafinerijami v svoji oskrbovalni verigi
sodelovati in od njih pridobiti prvotne informacije o državi izvora in tranzita mineralov ter
prevoznih poteh, ki se uporabljajo za prevoz od rudnika do talilnice/rafinerije. Podjetja v
spodnjem delu oskrbovalne verige bi morala pregledati te informacije in vse informacije,
pridobljene na podlagi 1. koraka, da bi ocene tveganja ciljno usmerila v minerale in
dobavitelje, zajete z „lokacijami izvora in tranzita mineralov, ki sprožijo opozorila,“ in
„dobavitelji, ki sprožijo opozorila“, kot so navedeni v uvodu.

C. Presoja, ali so talilnice/rafinerije izvedle vse elemente potrebne
skrbnosti za odgovorne oskrbovalne verige z minerali s
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.
1. Pridobitev dokazov o praksah potrebne skrbnosti talilnice/rafinerije.
34

2. Pregled informacij, ki jih pridobi ocenjevalna skupina .
3. Navzkrižno preverjanje dokazov o praksah potrebne skrbnosti talilnice/rafinerije glede na
politiko oskrbovalne verige in postopke potrebne skrbnosti iz teh smernic.

32 Glej Conflict-Free Smelter Program (program za nekonfliktne talilnice), ki sta ga razvila
združenje Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) in organizacija Global eSustainability Initiative (GeSI).
33 Glej korak 1(C) (Vzpostavitev notranjega nadzora nad oskrbovalno verigo z minerali) in
korak 1(D) zgoraj.
34 Glej Dodatek: Navodilo za oceno tveganja za podjetje v zgornjem delu oskrbovalne
verige.
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4. Sodelovanje s talilnico/rafinerijo ter podpiranje iskanja načinov za krepitev zmogljivosti,
ublažitev tveganja in izboljšanje učinkovitosti potrebne skrbnosti, tudi v okviru sektorskih
pobud.

D. Izvajanje skupnih pregledov v prostorih talilnice/rafinerije
mineralov, kadar je potrebno, tudi na podlagi sodelovanja v
sektorsko vodenih programih.
3. KORAK: NAČRTOVANJE IN IZVEDBA STRATEGIJE ZA ODZIV NA
OPREDELJENA TVEGANJA
CILJ: Oceniti opredeljena tveganja in se nanje odzvati, da se preprečijo ali ublažijo
negativni učinki. Podjetja lahko sodelujejo v okviru skupnih pobud, da bi izvedla priporočila
iz tega oddelka. Vendar podjetja ohranijo individualno odgovornost za svojo potrebno
skrbnost in bi morala zagotoviti, da se pri vsakem skupnem delu ustrezno upoštevajo
posebne okoliščine posameznega podjetja.

A. Sporočanje ugotovitev imenovanemu višjemu vodstvu, pri čemer se
predstavijo zbrane informacije ter dejanska in morebitna tveganja, opredeljena v oceni
tveganja v oskrbovalni verigi.

B. Oblikovanje in sprejetje načrta obvladovanja tveganja.

Podjetja bi

morala sprejeti načrt obvladovanja tveganja v oskrbovalni verigi, v katerem so
predstavljeni odzivi podjetja na tveganja, opredeljena v 2. koraku. Podjetja lahko
tveganje obvladujejo tako, da (i) med izvajanjem prizadevanj za izmerljivo ublažitev
tveganja nadaljujejo trgovanje; (ii) med prizadevanji za izmerljivo ublažitev tveganja
začasno opustijo trgovanje ali (iii) prekinejo poslovne odnose z dobaviteljem v primerih,
ko se ublažitev tveganja ne zdi izvedljiva ali sprejemljiva. Da bi podjetja sprejela načrt
obvladovanja tveganja in določila pravilno strategijo za obvladovanje tveganja, bi
morala:
1. pregledati vzorčno politiko oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in
območij z visokim tveganjem v Prilogi II ali svojo notranjo politiko, če je usklajena s
Prilogo II, da bi ugotovila, ali se lahko opredeljena tveganja ublažijo z nadaljevanjem,
začasno opustitvijo ali prekinitvijo odnosa z dobaviteljem;
2. obvladovati tveganja, ki ne zahtevajo prekinitve odnosa z dobaviteljem, z izmerljivo
ublažitvijo tveganja. Izmerljiva ublažitev tveganja bi morala biti usmerjena v
spodbujanje postopnega izboljšanja učinkovitosti v razumnih časovnih okvirih.
Podjetja bi morala pri načrtovanju strategije za obvladovanje tveganja:
a)

proučiti, ali lahko vplivajo na dobavitelje v zgornjem delu oskrbovalne

verige, ki lahko najučinkoviteje preprečijo ali ublažijo opredeljeno tveganje, in po
potrebi sprejeti ukrepe za povečanje vpliva:
i)

PODJETJA V ZGORNJEM DELU OSKRBOVALNE VERIGE – podjetja v

SMERNICE OECD O POTREBNI SKRBNOSTI ZA ODGOVORNE OSKRBOVALNE VERIGE Z MINERALI S KONFLIKTNIH ... © OECD 2013

43

DOPOLNILO O KOSITRU, TANTALU IN VOLFRAMU

zgornjem delu oskrbovalne verige imajo precejšen dejanski ali morebiten
vpliv na akterje v oskrbovalni verigi, ki lahko najučinkoviteje in najbolj
neposredno ublažijo bistvena tveganja negativnih učinkov, pri čemer je ta
vpliv odvisen od položaja podjetja v oskrbovalni verigi. Če se podjetja v
zgornjem delu oskrbovalne verige odločijo, da si bodo prizadevala ublažiti
tveganje, medtem ko bodo trgovanje nadaljevala ali začasno opustila, bi
morala prizadevanja za ublažitev osredotočiti na iskanje načinov, kako po
potrebi konstruktivno sodelovati z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, da bi
35

se postopoma in v razumnih časovnih okvirih odpravili negativni učinki ;
ii) PODJETJA V SPODNJEM DELU OSKRBOVALNE VERIGE – podjetja v
spodnjem delu oskrbovalne verige naj – odvisno od svojega položaja v
oskrbovalni verigi – povečajo svoj vpliv in/ali vplivajo na dobavitelje v
zgornjem delu oskrbovalne verige, ki lahko najučinkoviteje in najbolj
neposredno ublažijo tveganja negativnih učinkov. Če se podjetja v spodnjem
delu oskrbovalne verige odločijo, da si bodo prizadevala ublažiti tveganje,
medtem ko bodo trgovanje nadaljevala ali začasno opustila, bi morala
prizadevanja za ublažitev osredotočiti na usmerjenost dobaviteljev v vrednost
in usposabljanje ter jim omogočiti, da lahko izvajajo potrebno skrbnost in
izboljšajo njeno učinkovitost. Podjetja bi morala svoje sektorske članske
organizacije spodbujati k razvoju in izvajanju modulov za usposabljanje na
področju potrebne skrbnosti v sodelovanju z ustreznimi mednarodnimi
organizacijami, nevladnimi organizacijami, zainteresiranimi stranmi in drugimi
strokovnjaki;
b) posvetovati se z dobavitelji in prizadetimi zainteresiranimi stranmi ter doseči
dogovor o strategiji za izmerljivo ublažitev tveganja v načrtu obvladovanja
tveganja. Izmerljiva ublažitev tveganja bi morala biti prilagojena posebnim
dobaviteljem podjetja in okoliščinam njihovih dejavnosti, poleg tega pa vključevati
jasne cilje uspešnosti v razumnih časovnih okvirih ter kvalitativne in/ali
kvantitativne kazalnike za merjenje izboljšanja.
i) PODJETJA V ZGORNJEM DELU OSKRBOVALNE VERIGE – objavijo oceno
tveganja v oskrbovalni verigi in načrt upravljanja oskrbovalne verige, pri
čemer ustrezno upoštevajo poslovno zaupnost in druga vprašanja v zvezi s
36

konkurenčnostjo , ter ju dajo na voljo organom lokalne in centralne države,
podjetjem v zgornjem delu oskrbovalne verige, lokalni civilni družbi in
prizadetim tretjim stranem. Podjetja bi morala zagotoviti dovolj časa, da lahko
prizadete zainteresirane strani pregledajo oceno tveganja in načrt upravljanja,

35 Podjetja bi morala uporabljati Prilogo II za priporočeno strategijo za obvladovanje
tveganja. Priloga III vključuje predlagane ukrepe za ublažitev tveganja in nekatere
priporočene kazalnike za merjenje izboljšanja. Podrobnejše smernice o blažitvi tveganja
bodo predvidoma pripravljene na podlagi izvedbene faze Smernic.
36 Glej opombo 12.
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se odzvati na vprašanja, pomisleke in alternativne predloge za obvladovanje
tveganja ter jih upoštevati.

C. Izvajanje načrta obvladovanja tveganja, spremljanje in
evidentiranje učinkovitosti ublažitve tveganja, poročanje
imenovanemu višjemu vodstvu ter proučitev možnosti začasne
ustavitve ali prekinitve poslovnega odnosa z dobaviteljem po
neuspešnih poskusih ublažitve tveganja.
1. PODJETJA V ZGORNJEM DELU OSKRBOVALNE VERIGE – podjetja v zgornjem delu
oskrbovalne verige bi morala izvajati ublažitev tveganja ter spremljati in evidentirati njeno
učinkovitost v sodelovanju in/ali ob posvetovanju z organi lokalne in centralne države,
podjetji v zgornjem delu oskrbovalne verige, mednarodnimi organizacijami ali
organizacijami civilne družbe in prizadetimi tretjimi stranmi. Podjetja v zgornjem delu
oskrbovalne verige si morda želijo vzpostaviti ali podpreti vzpostavitev mrež skupnosti za
spremljanje ali evidentiranje učinkovitosti ublažitve tveganja.

D. Izvajanje dodatnih ocen dejstev in tveganj za tveganja, ki
zahtevajo ublažitev, ali po spremembi razmer.22 Potrebna skrbnost v
oskrbovalni verigi je dinamičen postopek, ki zahteva stalno spremljanje tveganja.
Podjetja bi morala po izvedbi strategije za ublažitev tveganja 2. korak ponoviti, da bi
zagotovila učinkovito obvladovanje tveganja. Poleg tega je morda treba po vsaki
spremembi v oskrbovalni verigi podjetja nekatere korake ponoviti, da se negativni učinki
37

preprečijo ali ublažijo .

4. KORAK: REVIZIJA PRAKS POTREBNE SKRBNOSTI
TALILNICE/RAFINERIJE, KI JO IZVEDE NEODVISNA TRETJA
STRAN
CILJ: Revizija potrebne skrbnosti talilnice/rafinerije za odgovorne oskrbovalne verige z
minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, ki jo izvede neodvisna tretja
stran, ter prispevati k izboljšanju praks potrebne skrbnosti talilnice/rafinerije in v zgornjem
delu oskrbovalne verige, tudi v okviru morebitnega institucionaliziranega mehanizma,
vzpostavljenega na pobudo sektorja, s podporo vlad in v sodelovanju z ustreznimi
zainteresiranimi stranmi.

A. Načrtovanje revizije potrebne skrbnosti talilnice/rafinerije za
odgovorne oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in
območij z visokim tveganjem, ki jo izvede neodvisna tretja stran.

37 Spremembo razmer bi bilo treba določiti ob upoštevanju tveganja in na podlagi stalnega
spremljanja dokumentacije nadzorne verige podjetij ter okoliščin na konfliktnih območjih
izvora in prevoza mineralov. Taka sprememba razmer lahko vključuje spremembo
dobavitelja ali akterja v nadzorni verigi, kraja izvora, prevoznih poti ali točke izvoza.
Poleg tega lahko vključuje dejavnike, značilne za okoliščine, kot so stopnjevanje
konflikta na posameznih območjih, zamenjave vojaškega osebja, ki nadzoruje območje,
ter spremembe lastništva rudnika izvora ali nadzora nad njim.
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38

Revizija bi morala vključevati naslednji obseg, merila, načela in dejavnosti .
1. Obseg revizije: Obseg revizije bo vključeval vse dejavnosti, postopke in sisteme, ki jih
talilnica/rafinerija uporablja za izvajanje potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi z minerali
s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem. To med drugim vključuje nadzor, ki
ga talilnica/rafinerija izvaja nad oskrbovalno verigo z minerali, informacije o dobaviteljih
in nadzorni verigi ter druge informacije o mineralih, ki se razkrijejo podjetjem v spodnjem
delu oskrbovalne verige, ocene tveganja talilnice/rafinerije, vključno z raziskavami na
terenu, ter strategije talilnice/rafinerije za obvladovanje tveganja.
2. Merila revizije: Pri reviziji bi bilo treba določiti skladnost postopkov potrebne skrbnosti
talilnice/rafinerije glede na standarde in postopke iz teh smernic o potrebni skrbnosti.
3. Revizijska načela:
a) neodvisnost: Organizacija revizije in vsi člani revizijske skupine (v nadaljnjem
besedilu: revizorji) morajo biti neodvisni od talilnice/rafinerije, pa tudi njenih
hčerinskih družb, imetnikov licence, pogodbenih izvajalcev, dobaviteljev in podjetij, ki
sodelujejo pri skupni reviziji, da bi se ohranili nevtralnost in nepristranskost revizij. To
pomeni zlasti, da revizorji ne smejo imeti navzkrižij interesov s subjektom, ki je
predmet revizije, vključno s poslovnimi ali finančnimi odnosi z njim (v obliki
kapitalskega deleža, dolga, vrednostnih papirjev), niti ne smejo zagotavljati drugih
storitev za podjetje, ki je predmet revizije, zlasti storitev v zvezi s prakso potrebne
skrbnosti ali dejavnostmi v oskrbovalni verigi, ki se ocenjujejo, in to 24 mesecev pred
39

revizijo ;
b) kompetence: Revizorji bi morali izpolnjevati zahteve iz poglavja 7 ISO 19011 v
zvezi s kompetencami in ocenjevanjem revizorjev. Revizorji zlasti potrebujejo
40
znanje in spretnosti na naslednjih področjih :
i) revizijska načela, postopki in tehnike (ISO 19011);
ii) načela, postopki in tehnike podjetja v zvezi s potrebno skrbnostjo v oskrbovalni
verigi;
iii) organizacijska struktura dejavnosti podjetja, zlasti naročanja mineralov in
oskrbovalne verige z minerali;
iv) družbene, kulturne in zgodovinske okoliščine v zvezi s konfliktnimi območji izvora
ali prevoza mineralov, vključno z ustreznim jezikovnim znanjem in upoštevanjem

38 V tem priporočilu so predstavljeni nekatera osnovna načela, obseg, merila in druge
osnovne informacije, ki jih lahko proučijo podjetja, da bi pri neodvisni tretji strani
naročila revizijo praks potrebne skrbnosti talilnic/rafinerij v oskrbovalni verigi. Podjetja bi
morala preveriti mednarodni standard ISO 19011:2002 (v nadaljnjem besedilu:
ISO 19011), kar zadeva podrobne zahteve za revizijske programe (vključno s
pristojnostmi, postopki, vodenjem evidenc, spremljanjem in pregledovanjem programov)
ter postopni pregled revizijskih dejavnosti.
39 Glej poglavje VIII(A) listine FLA.
40 Potrebno znanje in spretnosti se lahko ugotavljajo glede na izobrazbo in delovne
izkušnje revizorja, kot je določeno v poglavju 7.4 ISO 19011:2002. Poleg tega morajo
biti revizorji profesionalni, nepristranski in pošteni.
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kulturnih posebnosti pri izvajanju revizij;
v) vsi veljavni standardi, vključno z vzorčno politiko oskrbovalne verige z minerali s
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem (Priloga II);
c) odgovornost: Za spremljanje sposobnosti revizorjev, da izvedejo revizijo v skladu z
revizijskim programom, na podlagi ciljev, obsega in meril revizije ter glede na
41

evidence revizijskega programa, se lahko uporabijo kazalniki uspešnosti .
4. Revizijske dejavnosti:
a) priprava revizije: Revizorjem bi bilo treba jasno sporočiti cilje, obseg, jezik in merila
revizije, pred začetkom revizije pa pojasniti vse morebitne nejasnosti med subjektom,
42

ki je predmet revizije, in revizorji . Revizorji bi morali določiti izvedljivost revizije na
43

podlagi razpoložljivega časa, virov in informacij ter sodelovanja ustreznih strani ;
b) pregled dokumentov: Pregledati bi bilo treba vzorce vseh dokumentov, pripravljenih v
okviru potrebne skrbnosti talilnice/rafinerije v oskrbovalni verigi za minerale s
konfliktnih območij, da bi se „določila skladnost sistema, kot je dokumentiran, z
44

revizijskimi merili“ . To med drugim vključuje dokumentacijo o notranjem nadzoru
oskrbovalne verige (vzorec dokumentacije nadzorne verige, evidenc plačil), ustrezne
komunikacije in pogodbene določbe z dobavitelji, dokumentacijo, pripravljeno na
podlagi ocen tveganja, ki jih je opravilo podjetje (vključno z vsemi evidencami o
poslovnih partnerjih in dobaviteljih, razgovorih in ocenah na terenu), ter vse
dokumente o strategijah za obvladovanje tveganja (npr. dogovore z dobavitelji o
kazalnikih izboljšanja);
c) preiskave na kraju samem: Revizorji bi morali pred začetkom preiskave na kraju
samem pripraviti revizijski načrt

45

46

in vse delovne dokumente . Preveriti bi bilo treba

dokaze iz ocen tveganja v oskrbovalni verigi, ki jih izvedejo talilnice/rafinerije, in
obvladovanja tveganja v oskrbovalni verigi, ki ga izvajajo talilnice/rafinerije. Revizorji
bi morali z izvajanjem ustreznih razgovorov, opazovanjem in pregledovanjem
47

dokumentov zbrati dodatne dokaze in preveriti informacije . Preiskave na kraju
samem bi morale vključevati:
i) prostore talilnice/rafinerije in kraje, v katerih talilnica/rafinerija izvaja potrebno
skrbnost za odgovorne oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in
območij z visokim tveganjem;
ii) vzorec dobaviteljev talilnice/rafinerije (mednarodnih trgovcev s koncentrati,
predelovalcev in lokalnih izvoznikov), vključno s prostori dobaviteljev;

41
42
43
44
45
46
47

Glej poglavje 5.6 ISO 19011.
Glej poglavje 6.2 ISO 19011.
Prav tam.
Glej poglavje 6.3 ISO 19011.
Glej poglavje 6.4.1 ISO 19011.
Glej poglavje 6.4.3 ISO 19011.
Člen 6.5.4 ISO 19011.
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iii) sestanek z ocenjevalno skupino (glej Dodatek) za pregled standardov in metod
za pridobivanje preverljivih, zanesljivih in najnovejših informacij ter revizijo vzorca
dokazov, ki jih talilnica/rafinerija uporablja pri izvajanju potrebne skrbnosti za
odgovorne oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim
tveganjem. Revizorji bi morali med pripravami na sestanek zahtevati informacije in
predložiti vprašanja skupini za ocenjevanje na terenu;
iv) posvetovanja z organi lokalne in centralne države, skupinami strokovnjakov
ZN, mirovnimi misijami ZN in lokalno civilno družbo;
d) sklepne ugotovitve revizije: Revizorji bi morali na podlagi zbranih dokazov oblikovati
ugotovitve

o

skladnosti

potrebne

skrbnosti

talilnice/rafinerije

za

odgovorne

oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem s
temi smernicami. V revizijskem poročilu bi morali navesti priporočila, kako naj
talilnica/rafinerija izboljša svoje prakse potrebne skrbnosti.

B. Izvajanje revizije v skladu z zgoraj navedenimi obsegom, merili,
načeli in dejavnostmi revizije.
1. IZVAJANJE REVIZIJE. V sedanjih okoliščinah bi morali vsi akterji v oskrbovalni verigi
sodelovati v okviru svojih sektorskih organizacij, da bi zagotovili, da se revizije izvajajo v
skladu z zgoraj navedenimi obsegom, merili, načeli in dejavnostmi revizije.
a) POSEBNA PRIPOROČILA – za lokalne izvoznike mineralov
i) omogočanje dostopa do lokacij podjetja ter celotne dokumentacije in vseh evidenc
v zvezi s potrebno skrbnostjo v oskrbovalni verigi;
ii) omogočanje varnega dostopa do skupin za ocenjevanje na terenu. Usklajevanje
logistike za zagotovitev varnega kraja za sestanke za revizijske skupine in skupino
za ocenjevanje na terenu.
b) POSEBNA

PRIPOROČILA

–

za

mednarodne

trgovce

s

koncentrati

in

predelovalce mineralov
i) omogočanje dostopa do lokacij podjetja ter celotne dokumentacije in vseh evidenc v
zvezi s potrebno skrbnostjo v oskrbovalni verigi.
c) POSEBNA PRIPOROČILA – za talilnice/rafinerije
i)

omogočanje dostopa do lokacij podjetja ter celotne dokumentacije in vseh evidenc
v zvezi s potrebno skrbnostjo v oskrbovalni verigi;

ii) omogočanje stika z vzorcem dobaviteljev, ki ga izbere revizijska skupina.
d) POSEBNA PRIPOROČILA – za vsa podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige
(i) priporoča se, naj vsa podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige v okviru
sektorskih organizacij ali na druge ustrezne načine sodelujejo pri imenovanju
revizorjev in opredelitvi pogojev revizije v skladu s standardi in postopki iz teh
smernic ter prispevajo k navedenemu. Mala in srednja podjetja naj se pridružijo
takim sektorskim organizacijam ali vzpostavijo partnerstva z njimi.

48
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2. INSTITUCIONALIZIRANI MEHANIZEM ZA ODGOVORNE OSKRBOVALNE VERIGE Z
MINERALI S KONFLIKTNIH OBMOČIJ IN OBMOČIJ Z VISOKIM TVEGANJEM. Vsi
akterji v oskrbovalni verigi lahko v sodelovanju z vladami in civilno družbo ter z njihovo
podporo proučijo možnost vključitve obsega, meril, načel in dejavnosti revizije,
predstavljenih zgoraj, v institucionaliziran mehanizem, ki bi nadzoroval in podpiral
izvajanje potrebne skrbnosti za odgovorne oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih
območij in območij z visokim tveganjem. Institucija bi morala izvajati naslednje
dejavnosti:
(a) v zvezi z revizijami:
i)

akreditiranje revizorjev;

ii) nadzorovanje in preverjanje revizij;
iii) objavljanje revizijskih poročil ob ustreznem upoštevanju poslovne zaupnosti in
48

drugih vprašanj v zvezi s konkurenčnostjo ;
b) razvoj in izvajanje modulov za krepitev zmogljivosti dobaviteljev za izvajanje potrebne
skrbnosti in ublažitev tveganja;
c) sprejemanje pritožb zainteresiranih strani v zvezi z zadevnim podjetjem in
sprejemanje nadaljnjih ukrepov v zvezi s pritožbami.

5. KORAK: LETNO POROČANJE O POTREBNI SKRBNOSTI V
OSKRBOVALNI VERIGI
CILJ: Javno poročati o potrebni skrbnosti za odgovorne oskrbovalne verige z minerali s
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, da se ustvari zaupanje javnosti v
ukrepe, ki jih sprejemajo podjetja.

A. Letno poročanje o dodatnih informacijah o potrebni skrbnosti za
odgovorne oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in
območij z visokim tveganjem ali – kadar je izvedljivo – vključitev
takih informacij v letna poročila o trajnosti ali odgovornosti
podjetij.
A. 1. POSEBNA PRIPOROČILA – za vsa podjetja v zgornjem delu
oskrbovalne verige
1. Sistemi upravljanja podjetij: Podjetja bi morala določiti svojo politiko potrebne skrbnosti v
oskrbovalni verigi; pojasniti strukturo vodstva, pristojnega za potrebno skrbnost podjetja,
in navesti osebe v podjetju z neposredno odgovornostjo; opisati svoje vzpostavljene
sisteme nadzora nad oskrbovalno verigo z minerali, pri čemer bi morala pojasniti, kako
delujejo in kateri podatki, ki so bili z njimi pridobljeni, so bili uporabljeni za okrepitev
prizadevanj podjetij za potrebno skrbnost v zajetem obdobju poročanja; opisati svoje
podatkovne zbirke in sisteme za vodenje evidenc ter pojasniti metode za razkrivanje

48 Glej opombo 12.
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vseh dobaviteljev vse do rudnika izvora akterjem v spodnjem delu oskrbovalne verige;
razkriti informacije o plačilih vladam v skladu z merili in načeli EITI.
2. Ocena tveganja v oskrbovalni verigi, ki jo opravi podjetje: Oceno tveganja bi bilo treba
objaviti ob ustreznem upoštevanju poslovne zaupnosti in drugih vprašanj v zvezi s
49

konkurenčnostjo . Poleg tega bi bilo treba opisati metodologijo in prakse ocenjevanja na
terenu ter informacije, pridobljene z njim, ter pojasniti metodologijo za ocene tveganja v
oskrbovalni verigi, ki jih opravi podjetje.
3. Obvladovanje tveganja: Podjetja bi morala opisati ukrepe, ki so jih sprejela za
obvladovanje tveganj, vključno z zbirnim poročilom o strategiji za ublažitev tveganja v
načrtu obvladovanja tveganja, ter usposabljanjem, če se izvaja, in sodelovanjem
prizadetih zainteresiranih strani. Razkriti bi morala svoja prizadevanja za spremljanje in
evidentiranje učinkovitosti.

A. 2. POSEBNA PRIPOROČILA – za talilnice/rafinerije
1. Revizije: Revizijska poročila o talilnicah/rafinerijah bi bilo treba objaviti ob ustreznem
50

upoštevanju poslovne zaupnosti in drugih vprašanj v zvezi s konkurenčnostjo .

A. 3. POSEBNA PRIPOROČILA – za vsa podjetja v spodnjem delu
oskrbovalne verige
1. Sistemi upravljanja podjetij: Podjetja bi morala določiti svojo politiko potrebne skrbnosti v
oskrbovalni verigi; pojasniti strukturo vodstva, pristojnega za potrebno skrbnost podjetja,
in navesti osebe v podjetju z neposredno odgovornostjo.
2. Ocena in obvladovanje tveganja: Opisati bi bilo treba ukrepe, sprejete za opredelitev
talilnic/rafinerij v oskrbovalni verigi in oceno njihovih praks potrebne skrbnosti, vključno z
objavljenim seznamom kvalificiranih talilnic/rafinerij, ki izvajajo postopke potrebne
skrbnosti, priporočene v teh smernicah, in so potrjene na podlagi sektorskih shem za
potrjevanje. Opisati bi bilo treba ukrepe, sprejete za obvladovanje tveganj.
3. Revizije: Revizijska poročila o praksah potrebne skrbnosti bi bilo treba objaviti ob
ustreznem

upoštevanju

poslovne

zaupnosti

in

drugih

vprašanj

v

zvezi

s

51

konkurenčnostjo ter odzivov na ugotovljena tveganja.

49 Poslovna zaupnost in druga vprašanja v zvezi s konkurenčnostjo se nanašajo na
informacije o cenah in odnose dobaviteljev, ne vplivajo pa na pozneje razvito razlago.
Vse informacije bodo razkrite vsem regionalnim ali svetovnim institucionaliziranim
mehanizmom, ko se vzpostavijo in pridobijo pooblastilo za zbiranje in obdelavo
informacij o mineralih s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.
50 Glej opombo 34.
51 Glej opombo 34.
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DODATEK

Navodilo za oceno tveganja za podjetje v
zgornjem delu oskrbovalne verige
A. Vzpostavitev razmer, ki omogočajo učinkovito oceno tveganja.
Podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige bi morala pri načrtovanju in strukturiranju
ocene tveganja v oskrbovalni verigi upoštevati v nadaljevanju navedene priporočene
ukrepe.
1. Uporaba pristopa na podlagi dokazov. Sklepne ugotovitve ocene tveganja, ki jo opravi
podjetje, bi bilo treba podpreti s preverljivimi, zanesljivimi in najnovejšimi dokazi, ki bi jih
morale skupine za ocenjevanje na terenu pridobiti z raziskavami na terenu.
2. Ohranjanje zanesljivosti in kakovosti ocen dejstev in tveganja v oskrbovalni
verigi, ki jih izvaja podjetje, z zagotavljanjem, da so ocenjevalci podjetja neodvisni od
52

dejavnosti, ki se ocenjuje, in nimajo navzkrižij interesov . Ocenjevalci podjetja morajo
biti zavezani poštenemu in točnemu poročanju in najvišjim strokovnim etičnim
53

standardom ter izvajati „ustrezno strokovno skrbnost“ .
3. Zagotavljanje ustrezne stopnje kompetenc z zaposlovanjem strokovnjakov z znanjem
in spretnostmi na čim več naslednjih področjih: operativni okviri, ki se ocenjujejo (npr.
jezikovno znanje, upoštevanje kulturnih posebnosti), vsebina tveganj, povezanih s
konflikti (npr. standardi iz Priloge II, človekove pravice, mednarodno humanitarno pravo,
korupcija, finančni kriminal, konflikt in financiranje udeležencev v konfliktu, preglednost),
narava in oblika oskrbovalne verige z minerali (npr. naročanje mineralov) ter standardi in
postopek iz teh smernic o potrebni skrbnosti.

B. Ustanovitev skupine za ocenjevanje na terenu (v nadaljnjem
besedilu: ocenjevalna skupina) na konfliktnih območjih in
območjih z visokim tveganjem, ki so območja izvora in tranzita
mineralov, za pridobitev in hrambo informacij o dobaviteljih ter
okoliščinah ekstrakcije in izvoza mineralov ter trgovine in
ravnanja z njimi. Podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige lahko skupaj
ustanovijo tako skupino v sodelovanju z drugimi podjetji v zgornjem delu oskrbovalne
verige, ki dobavljajo s teh območij ali delujejo na njih (v nadaljnjem besedilu: sodelujoča
podjetja).
1. Podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige, ki ustanovijo ocenjevalno skupino, bi

52 Člen 4 ISO 19011:2002.
53 Člen 4 ISO 19011:2002.
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morala:
a) zagotoviti, da se ocenjevalna skupina za pridobitev informacij posvetuje z lokalnimi in
centralnimi državami, da bi se okrepilo sodelovanje in zagotovili kanali za
komuniciranje med vladnimi institucijami, civilno družbo in lokalnimi dobavitelji;
b) zagotoviti, da se ocenjevalna skupina redno posvetuje z lokalnimi organizacijami
civilne družbe, ki imajo lokalno znanje in strokovno znanje;
c) po potrebi vzpostaviti ali podpreti vzpostavitev mrež skupnosti za spremljanje, ki bodo
zagotavljale informacije ocenjevalni skupini;
d) izmenjevati informacije, ki jih ocenjevalne skupine pridobijo in hranijo po celotni
oskrbovalni verigi, po možnosti prek računalniškega sistema, do katerega imajo
spletni dostop podjetja v oskrbovalni verigi in vsi regionalni ali svetovni
institucionalizirani mehanizmi, ko se vzpostavijo in pridobijo pooblastilo za zbiranje in
obdelavo informacij o mineralih s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.
2. Podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige, ki ustanovijo ocenjevalno skupino, bi
morala opredeliti področje delovanja in sposobnosti skupine za ocenjevanje na terenu
za izvajanje naslednjih dejavnosti:
a) pridobivanje neposrednih dokazov o dejanskih okoliščinah ekstrakcije in izvoza
mineralov ter trgovine in ravnanja z njimi. To vključuje:
i) militarizacijo območij rudnikov, prevoznih poti in točk, na katerih se trguje z
minerali. Ocenjevalna skupina bi morala spremljati militarizacijo območij rudnikov,
prevoznih poti in točk, na katerih se trguje z minerali. Dodaten vir informacij za
podjetja so lahko interaktivni zemljevidi, na katerih so prikazane lokacije rudnikov,
54

oboroženih skupin, trgovskih poti, cestnih blokad in letališč . Spremljanje
militarizacije rudnikov, prevoznih poti in točk, na katerih se trguje z minerali,
pomeni ugotavljanje dejanskih okoliščin, rezultat katerih je neposredna ali
posredna podpora nedržavnim oboroženim skupinam in javnim ali zasebnim
varnostnim silam (kot so opredeljene v vzorčni politiki oskrbovalne verige v
Prilogi II);
ii) hude zlorabe, povezane z ekstrakcijo ali prevozom mineralov ali trgovino z
njimi (kot so opredeljene v vzorčni politiki oskrbovalne verige v Prilogi II), ki
jih zagrešijo javne ali zasebne varnostne sile, nedržavne oborožene skupine
ali druge tretje strani, ki delujejo na območjih rudnikov, ob prevoznih poteh
ali na točkah, na katerih se trguje z minerali;
b) odgovarjanje na posebna vprašanja ali zahteve za pojasnila, ki jih predložijo
sodelujoča podjetja, ter zagotavljanje priporočil za oceno tveganja in obvladovanje
tveganja, ki ju izvaja podjetje. Vsa sodelujoča podjetja lahko skupini za ocenjevanje
55

na terenu predložijo vprašanja ali zahteve za pojasnila v zvezi z naslednjim :

54 Kot so zemljevid DRK, zemljevid Ministrstva za zunanje zadeve ZDA, zemljevid IPIS.
55 Vprašanja in pojasnila bi bilo treba evidentirati in vnesti v informacijske sisteme za
prihodnjo uporabo, spremljanje in posodabljanje, pri čemer bi morala biti dostopna
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i) dokazi, pridobljenimi s sistemom sledljivosti in nadzorno verigo [korak 1(C)] ter
oceno tveganja [2. korak];
ii) informacijami o dobaviteljih (posrednikih in izvoznikih) v skladu s protokoli za
„poznavanje stranke/dobavitelja“, kot so protokoli, ki se izvajajo v okviru sistemov
56

skladnosti s predpisi o preprečevanju pranja denarja ;
c) sprejemanje in ocenjevanje pritožb, ki jih predložijo zainteresirane strani na terenu,
ter obveščanje sodelujočih podjetij o njih.

B. 1. POSEBNA PRIPOROČILA – za lokalne izvoznike
1. Olajševanje lokalne logistike za ocenjevalno skupino in odzivanje na vse morebitne
zahteve za pomoč.
2. Olajševanje dostopa ocenjevalne skupine do vseh posrednikov, združevalcev in
prevoznikov v zgornjem delu oskrbovalne verige.
3. Zagotavljanje dostopa ocenjevalni skupini do vseh lokacij podjetja, tudi v sosednjih
državah ali drugih državah, v katerih se verjetno izvaja pretovarjanje ali ponovno
označevanje, pa tudi do vseh knjig, evidenc ali drugih dokazov o praksah naročanja ter
plačilih davkov, pristojbin in licenčnin ter izvozne dokumentacije.
4. Zagotavljanje dostopa ocenjevalni skupini do vseh informacij, pridobljenih in hranjenih v
okviru praks potrebne skrbnosti podjetja, vključno s plačili nedržavnim oboroženim
skupinam in javnim ali zasebnim varnostnim silam.
5. Opredelitev ustreznega osebja, ki deluje kot kontaktna točka za ocenjevalno skupino.

B.
2. POSEBNA PRIPOROČILA – za mednarodne trgovce s koncentrati
in predelovalce mineralov
1. Olajševanje dostopa ocenjevalne skupine do vseh prevoznikov, ki izvajajo čezmejni
prevoz mineralov, da bi ga lahko nenapovedano spremljala.
2. Zagotavljanje dostopa ocenjevalni skupini do vseh lokacij v lasti mednarodnih trgovcev s
koncentrati in predelovalcev mineralov v sosednjih državah ali drugih državah, v katerih
se verjetno izvaja pretovarjanje ali ponovno označevanje mineralov s konfliktnih območij
in območij z visokim tveganjem ali za katere je znano ali verjetno, da od tam minerali
uhajajo iz oskrbovalne verige.
3. Zagotavljanje dostopa ocenjevalni skupini do vseh knjig, evidenc ali drugih dokazov o
praksah naročanja ter plačilih davkov, pristojbin in licenčnin ter izvozne dokumentacije.
4. Zagotavljanje dostopa ocenjevalni skupini do vseh informacij, pridobljenih in hranjenih v
okviru praks potrebne skrbnosti podjetja, vključno s plačili nedržavnim oboroženim
vsem sodelujočim podjetjem.
56 Glej Projektna skupina za finančno ukrepanje, „Guidance on the risk-based approach to
combating money laundering and terrorist financing“ (Smernice o pristopu k boju proti
pranju denarja in financiranju terorizma, ki temelji na tveganju), junij 2007,
oddelek 3.10.
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skupinam in javnim ali zasebnim varnostnim silam.
5. Proaktivno zagotavljanje evidenc o mineralih z drugih lokacij izvora in tranzita mineralov,
ki sprožijo opozorila, ocenjevalni skupini.
6. Opredelitev ustreznega osebja, ki deluje kot kontaktna točka za ocenjevalno skupino.

B. 3. POSEBNA PRIPOROČILA – za talilnice/rafinerije
1. Opredelitev ustreznega osebja, ki deluje kot kontaktna točka za ocenjevalno skupino.
2. Zagotavljanje dostopa ocenjevalni skupini do vseh knjig, evidenc ali drugih dokazov o
praksah naročanja ter plačilih davkov, pristojbin in licenčnin ter izvozne dokumentacije.
3. Zagotavljanje dostopa ocenjevalni skupini do vseh informacij, pridobljenih in hranjenih v
okviru praks potrebne skrbnosti podjetja.

C. PRIPOROČENA VPRAŠANJA, NA KATERA BI BILO TREBA
ODGOVORITI Z OCENAMI PODJETJA: Ta vprašanja se nanašajo na
pogoste okoliščine v oskrbovalni verigi s kositrom, tantalom, volframom, njihovimi
rudami in derivati kovin, ki povzročajo tveganja.
1. Poznavanje okoliščin na konfliktnem območju in območju z visokim tveganjem, ki
je območje izvora, tranzita in/ali izvoza mineralov
a) Proučevanje profilov konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, ki so
območja izvora, sosednjih držav in držav tranzita (vključno z morebitnimi prevoznimi
potmi in kraji ekstrakcije, trgovine, ravnanja in izvoza). Ustrezne informacije bodo
vključevale javna poročila (vlad, mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij in
medijev), zemljevide, poročila ZN in sankcije Varnostnega sveta ZN, sektorsko
literaturo v zvezi z ekstrakcijo mineralov ter njenim vplivom na konflikte, človekove
pravice ali škodo za okolje v državi morebitnega izvora ali druge javne izjave (npr.
etičnih pokojninskih skladov).
b) Ali na območju ali v njegovi okolici delujejo mednarodni subjekti, kot so mirovne
enote ZN, z zmogljivostmi za posredovanje in preiskovanje? Ali se lahko ti sistemi
uporabijo za opredelitev akterjev v oskrbovalni verigi? Ali obstajajo lokalni mehanizmi
za obravnavo pomislekov v zvezi z navzočnostjo oboroženih skupin ali drugimi
elementi konflikta? Ali so ustrezne nacionalne, regionalne in/ali lokalne regulativne
agencije, pristojne za rudarjenje, sposobne obravnavati take pomisleke?
2. Poznavanje svojih dobaviteljev in poslovnih partnerjev

42

a) Kdo so dobavitelji ali druge strani, ki sodelujejo pri financiranju, ekstrakciji mineralov,
trgovini z njimi in njihovem prevozu med točko ekstrakcije in točko, na kateri podjetje,
ki izvaja potrebno skrbnost, prevzame minerale v svojo posest? Opredeliti bi bilo
treba vse pomembne akterje v oskrbovalni verigi ter zbrati informacije o lastništvu
(vključno z dejanskim lastništvom), korporacijski strukturi, imenih vodstvenih delavcev
in direktorjev v podjetju, lastniških deležih podjetja ali vodstvenih delavcev v drugih
organizacijah, poslovnih, vladnih, političnih ali vojaških povezavah podjetja in
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vodstvenih delavcev (zlasti s poudarkom na morebitnih odnosih z nedržavnimi
oboroženimi skupinami ali javnimi ali zasebnimi varnostnimi silami).

43

b) Katere sisteme naročanja in potrebne skrbnosti imajo ti dobavitelji? Katere politike
oskrbovalne verige so dobavitelji sprejeli in kako so jih vključili v svoje postopke
upravljanja? Kako izvajajo notranji nadzor nad minerali? Kako izvršujejo politike in
pogoje za svoje dobavitelje?
3. Poznavanje pogojev ekstrakcije mineralov na konfliktnih območjih in območjih
z visokim tveganjem
a) Od kje točno izvirajo minerali (iz konkretno katerih rudnikov)?
b) Katera metoda ekstrakcije je bila uporabljena? Ugotoviti bi bilo treba, ali je bila
ekstrakcija mineralov izvedena v okviru obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem
obsegu ali rudarjenja v velikem obsegu.
42. Glej Projektna skupina za finančno ukrepanje, „Guidance on the risk-based approach to
combating money laundering and terrorist financing“ (Smernice o pristopu k boju proti
pranju denarja in financiranju terorizma, ki temelji na tveganju), junij 2007,
oddelek 3.10. Glej 2. korak.
43. Glej poglavje VI „Guidelines on reputational due diligence“ (Smernice o potrebni
skrbnosti v zvezi z ugledom) Mednarodnega združenja proizvajalcev nafte in plina
(Poročilo št. 356, 2004). Glej tudi poglavje 5 z naslovom „Poznavanje strank in
poslovnih partnerjev“ Orodja OECD za opozarjanje na tveganja za večnacionalne
družbe na območjih s šibkim upravljanjem, 2006.
Če je bila ekstrakcija izvedena v okviru obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem
obsegu, bi bilo treba po možnosti ugotoviti, ali so ekstrakcijo izvedli posamezni obrtni
rudarji, obrtne rudarske zadruge, združenja ali mala podjetja. Opredeliti bi bilo treba
davke, licenčnine in pristojbine, plačane vladnim institucijam, ter razkritja navedenih
plačil.
c) Ali pogoji ekstrakcije vključujejo navzočnost in sodelovanje nedržavnih oboroženih
skupin ali javnih ali zasebnih varnostnih sil v eni ali več naslednjih oblikah:
neposredni nadzor nad rudnikom ali prevoznimi potmi v njegovi okolici; obdavčevanje
rudarjev ali izsiljevanje mineralov; dejanski ali drug lastniški delež na območju
rudnika ali pravice do mineralov, ki jih imajo nedržavne oborožene skupine ali javne
ali zasebne varnostne sile in/ali njihove družine in/ali sodelavci; rudarjenje kot način
pridobivanja drugega prihodka, kadar člani takih skupin ali varnostnih sil „niso na
dolžnosti“; ali zagotavljanje varnosti, ki ga plačujejo rudarji ali se plačuje na podlagi
davkov od proizvodnje. Ali katera od teh oboroženih skupin ali vojaških enot sodeluje
v konfliktu oziroma ima v njem interes? Ali je katera od njih v preteklosti sodelovala
pri vsesplošnih kršitvah človekovih pravic ali drugih kaznivih dejanjih?
d) Kakšni so pogoji ekstrakcije? Zlasti bi bilo treba ugotoviti, ali obstajajo (i) kakršne koli
oblike mučenja ali krutega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja, ki se izvajajo
zaradi ekstrakcije mineralov; (ii) kakršne koli oblike prisilnega dela, ki pomeni delo ali
storitev, ki jo oseba opravi zaradi grožnje kazni in za katero se navedena oseba ni
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prostovoljno javila; (iii) najhujše oblike dela otrok za ekstrakcijo mineralov; (iv) druge
hude kršitve človekovih pravic in zlorabe, kot je razširjeno spolno nasilje, na območjih
rudnikov ali pri ekstrakciji mineralov; ali (v) vojni zločini ali druge hude kršitve
mednarodnega humanitarnega prava, hudodelstva zoper človečnost ali genocid.
4. Poznavanje razmer v zvezi s prevozom mineralov ter ravnanjem in trgovino z
njimi na konfliktnih območjih in območjih z visokim tveganjem
a) Ali imajo kupci v spodnjem delu verige sedež na območju rudnika ali drugje? Ali
ravnanje z minerali, kupljenimi od različnih rudarjev, in njihova predelava potekata
ločeno in ali se ti minerali hranijo ločeno, ko se prodajajo akterjem v spodnjem delu
oskrbovalne verige? Če ne, kje so bili minerali predelani, združeni in premešani, ko
so bili prodani akterjem v spodnjem delu oskrbovalne verige?
b) Kdo so bili posredniki, ki so ravnali z minerali? Ugotoviti bi bilo treba, ali je bil kateri
od navedenih posrednikov prijavljen zaradi ekstrakcije mineralov, povezanih z
nedržavnimi oboroženimi skupinami, ali trgovine z njimi oziroma ali je bil osumljen
takega ravnanja.
c) Koliko – če sploh – javne ali zasebne varnostne sile ali nedržavne oborožene skupine
neposredno ali posredno sodelujejo pri trgovini z minerali, njihovem prevozu ali
obdavčevanju? Ali imajo javne ali zasebne varnostne sile ali nedržavne oborožene
skupine kakršno koli korist od trgovine z minerali, njihovega prevoza ali obdavčitve, ki
jih izvajajo druge strani, tudi prek povezav s posredniki ali izvozniki?
d) Koliko – če sploh – so javne ali zasebne varnostne sile ali nedržavne oborožene
skupine navzoče vzdolž trgovinskih in prevoznih poti? Ali se pri trgovini z minerali,
njihovem prevozu ali obdavčitvi pojavljajo kršitve človekovih pravic? Ali na primer
obstajajo dokazi o prisilnem delu, izsiljevanju ali prisili? Ali se uporablja delo otrok?
Zlasti bi bilo treba ugotoviti, ali se uporabljajo (i) kakršne koli oblike mučenja ali
krutega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja za prevoz mineralov ali trgovino z
njimi; (ii) kakršne koli oblike prisilnega dela pri rudarjenju, prevozu ali prodaji
mineralov ali trgovini z njimi; (iii) najhujše oblike dela otrok za prevoz mineralov ali
trgovino z njimi; (iv) druge hude kršitve človekovih pravic in zlorabe, kot je razširjeno
spolno nasilje, na območjih rudnikov ali pri prevozu mineralov ali trgovini z njimi; ali
(v) vojni zločini ali druge hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava,
hudodelstva zoper človečnost ali genocid za prevoz mineralov ali trgovino z njimi.
e) Katere informacije so na voljo za preverjanje trgovine v spodnjem delu oskrbovalne
verige, kot so verodostojni dokumenti, prevozne poti, podeljevanje licenc, čezmejni
prevoz in navzočnost oboroženih skupin in/ali javnih ali zasebnih varnostnih sil?
5. Poznavanje razmer v zvezi z izvozom s konfliktnih območij in območij z visokim
tveganjem
a) Katera je bila točka izvoza in ali obstajajo poročila ali sumi, da so bila na točkah
izvoza izvedena plačila za podkupovanje ali druge podkupnine za prikrivanje ali
goljufivo napačno prikazovanje izvora mineralov? Kateri dokumenti so bili priloženi pri
izvozu mineralov in ali obstajajo poročila ali sumi o ponarejeni dokumentaciji ali
netočnih deklaracijah (glede vrste minerala, njegove kakovosti, izvora, teže itd.)?
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Kateri davki, dajatve ali druge pristojbine so bili plačani ob izvozu in ali obstajajo
poročila ali sumi o prenizki prijavi?
b) Kako je potekalo usklajevanje prevoza za izvoz in kako je bil prevoz opravljen? Kdo
so prevozniki in ali obstajajo poročila ali sumi o njihovem sodelovanju v korupciji
(plačila za podkupovanje, podkupnine, prenizke prijave itd.)? Kako je bilo pridobljeno
financiranje in zavarovanje izvoza?
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Dopolnilo o zlatu

DOPOLNILO O ZLATU

Uvod in področje uporabe
To dopolnilo o zlatu je sestavni del Smernic OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne
oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem. Uvodni
del Smernic ter Priloga I (Okvir s petimi koraki za potrebno skrbnost na podlagi tveganja v
oskrbovalni verigi z minerali), Priloga II (Vzorčna politika oskrbovalne verige za odgovorno
svetovno oskrbovalno verigo z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim
tveganjem) in Priloga III (Predlagani ukrepi za ublažitev tveganja in kazalniki za merjenje
izboljšanja) se uporabljajo za dopolnilo o zlatu. Zato se lahko izraz „smernice“ v tem
dopolnilu nanaša na to dopolnilo o zlatu in Smernice OECD o potrebni skrbnosti za
minerale s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.
To dopolnilo vsebuje posebne smernice o potrebni skrbnosti v oskrbovalni verigi z
zlatom s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem glede na različne položaje
podjetij v oskrbovalni verigi z zlatom. V njem se razlikuje med vlogami podjetij v zgornjem
delu oskrbovalne verige in podjetij v spodnjem delu oskrbovalne verige (glej opredelitev
pojmov) ter ustreznimi priporočili za potrebno skrbnost, ki so nanje naslovljena, po potrebi
pa vključuje posebna priporočila za posamezne akterje iz navedenih dveh širokih kategorij.
Podjetja, ki spadajo v ti kategoriji, bi morala izvajati potrebno skrbnost ne glede na to, ali so
lastniki zlata, ga dajejo v zakup ali posojajo.
To dopolnilo je osredotočeno na ukrepe, ki bi jih morala podjetja sprejeti, da bi se
izognila temu, da bi prispevala h konfliktom in hudim kršitvam človekovih pravic v
oskrbovalni verigi z zlatom, ki se morda pridobiva s konfliktnih območij in območij z visokim
tveganjem. V njem so zajeti ukrepi za potrebno skrbnost, ki jih je treba sprejeti za
reciklirano/odpadno ali predhodno rafinirano zlato (v nadaljnjem besedilu: zlato, ki ga je
mogoče reciklirati) samo, če je reciklirani material morebitno sredstvo za pranje zlata, ki je
bilo pridobljeno na konfliktnih območjih in območjih z visokim tveganjem, da bi se prikril
njegov izvor. V zvezi z naložbenimi produkti iz zlata (ingoti, palice, kovanci in zrna v zaprtih
posodah), ki se hranijo v trezorjih bank s kovanim zlatom, trezorjih centralnih bank in ki jih
hranijo borze in rafinerije ter imajo „preverljivi datum“
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pred 1. januarjem 2012, ne bo treba

predložiti informacij o njihovem izvoru (v nadaljnjem besedilu: zaloge, za katere se
uporabljajo predhodna pravila). Vseeno pa bo treba v zvezi z naložbenimi produkti iz zlata
izvajati potrebno skrbnost v zvezi s „poznavanjem nasprotne stranke“, da se zagotovi, da
se trgovina z zalogami, za katere se uporabljajo predhodna pravila, ne izvaja v nasprotju z
mednarodnimi sankcijami ali omogoča pranja denarja, ki je posledica prodaje zalog zlata

57 „Preverljiv datum“ je datum, ki ga je mogoče preveriti s pregledom fizičnih datumskih
žigov na proizvodih ali inventurnega seznama. Glej opredelitve pojmov.
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na konfliktnih območjih in območjih z visokim tveganjem ali povezana z njo.
Da bi podjetja v oskrbovalni verigi z zlatom ugotovila, ali se to dopolnilo uporablja, bi
morala izvesti 1. korak (Vzpostavitev zanesljivih sistemov upravljanja podjetij) in začeti
izvajati 2. korak (Opredelitev in ocena tveganj v oskrbovalni verigi), da bi ugotovila, ali
dejansko ali morebiti pridobivajo zlato s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.
Preostali koraki v tem dopolnilu se nato uporabljajo samo za podjetja, ki pridobivajo zlato s
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, ter akterje v oskrbovalni verigi z zlatom,
ki delujejo na konfliktnem območju ali območju z visokim tveganjem.
Smernice in to dopolnilo poleg načel, standardov in postopkov za izvajanje potrebne
skrbnosti v posameznih podjetjih vsebujejo tudi priporočila o načelih, standardih in
postopkih potrebne skrbnosti, ki bi jih morale upoštevati nove sektorske pobude o
oskrbovalnih verigah, ko si prizadevajo za odgovorne prakse pridobivanja, pri katerih se
upoštevajo konflikti. Z razvojem celovitih shem potrjevanja, kot so shema potrjevanja in
orodja za potrjevanje v okviru Mednarodne konference o območju Velikih jezer, ali druge
sektorske pobude ali pobude, ki vključujejo več zainteresiranih strani, s katerimi se
zagotavljajo postopki preverjanja nekonfliktnih praks pridobivanja zlata v skladu s standardi
in postopki iz teh smernic, se lahko pridobi verodostojno zagotovilo, da oskrbovalna veriga
58

ne prispeva h konfliktom ali hudim kršitvam človekovih pravic .
V teh smernicah se priznava, da potrebna skrbnost na konfliktnih območjih in
območjih z visokim tveganjem prinaša praktične izzive. Pri izvajanju potrebne skrbnosti je
potrebna prilagodljivost. Ustrezna narava in obseg potrebne skrbnosti sta odvisna od
posameznih okoliščin, nanju pa lahko vplivajo dejavniki, kot so velikost podjetja, lokacija
dejavnosti, razmere v posamezni državi, sektor ter narava vključenih proizvodov ali storitev.
Te izzive je mogoče izpolniti na različne načine, med drugim s:
•

sodelovanjem celotnega sektorja pri krepitvi zmogljivosti za izvajanje potrebne skrbnosti;

•

delitvijo stroškov v sektorju za posebne naloge za potrebno skrbnost;

•

sodelovanjem pri pobudah o odgovornem upravljanju oskrbovalne verige ;
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58 Glej opredelitev prispevanja h konfliktom v Prilogi II k smernicam OECD.
59 Če so na primer v skladu s smernicami OECD: Conflict-Free Smelter Program (program
za nekonfliktne talilnice), ki sta ga razvila združenje Electronic Industry Citizenship
Coalition (EICC) in organizacija Global e-Sustainability Initiative (GeSI); Conflict-Free
Gold Standard (standard za nekonfliktno zlato) organizacije World Gold Council (2012);
Responsible Gold Guidance (smernice o odgovornem zlatu) združenja London Bullion
Market Association (2012); Chain-of-Custody Certification (potrjevanje nadzorne verige)
organizacije Responsible Jewellery Council (2012) ter Fairtrade and Fairmined
Standard for Gold from Artisanal and Small- Scale Mining (standard za pravično
trgovino in rudarjenje za zlato, pridobljeno v okviru obrtnega rudarjenja in rudarjenja v
malem obsegu) organizacij Alliance for Responsible Mining/Fairtrade Labelling
Organizations International (2010).

60

SMERNICE OECD O POTREBNI SKRBNOSTI ZA ODGOVORNE OSKRBOVALNE VERIGE Z MINERALI S KONFLIKTNIH ... © OECD 2013

DOPOLNILO O ZLATU

• usklajevanjem članov sektorja z istimi dobavitelji;
• sodelovanjem med podjetji v zgornjem in spodnjem delu oskrbovalne verige;
• vzpostavljanjem partnerstev z mednarodnimi organizacijami in organizacijami civilne
družbe;
• vključevanjem vzorčne politike oskrbovalne verige (Priloga II) in posebnih priporočil za
potrebno skrbnost, predstavljenih v teh smernicah, v obstoječe politike in sisteme
upravljanja, prakse potrebne skrbnosti podjetja, kot so prakse javnega naročanja, ukrepi
potrebne skrbnosti za integriteto in poznavanje strank ter poročanje o trajnosti in
družbeni odgovornosti podjetij ali drugo letno poročanje.
V Smernicah se priznava zlasti, da potrebna skrbnost v zvezi z obrtnim pridobivanjem
zlata ter pridobivanjem zlata v malem obsegu na konfliktnih območjih in območjih z visokim
tveganjem prinaša izzive. Za obrtne proizvajalce zlata in proizvajalce zlata v malem obsegu,
kot so posamezniki, neformalne delovne skupine ali skupnosti, se ne pričakuje, da bodo
izvajali potrebno skrbnost v skladu s priporočili iz teh smernic, vendar naj še naprej
sodelujejo pri prizadevanjih svojih strank za potrebno skrbnost in si prizadevajo za
formalizacijo, da bi lahko v prihodnosti izvajali potrebno skrbnost. Samo za obrtna in mala
podjetja se pričakuje, da bodo izvajala potrebno skrbnost (glej opredelitev pojmov). Dodatek
vsebuje predlagane ukrepe za preprečitev morebitnih škodljivih socialnih in ekonomskih
vplivov na ranljive skupine

60

na konfliktnih območjih in območjih z visokim tveganjem,

vključno z zakonitimi obrtnimi rudarji in rudarji, ki opravljajo rudarjenje v malem obsegu.
Glede na zapletena okolja delovanja na konfliktnih območjih in območjih z visokim
tveganjem, kjer se lahko razmere hitro razvijejo in poslabšajo, se potrebna skrbnost razume
kot trajen, proaktiven in reaktiven postopek, pri katerem podjetja sprejmejo razumne ukrepe
in si v dobri veri prizadevajo, da bi opredelila tveganja za prispevanje h konfliktom in hudim
zlorabam ter se odzvala nanje v skladu s temi smernicami in zlasti Prilogo II. Te smernice
spodbujajo postopno izboljšanje praks potrebne skrbnosti s konstruktivnim sodelovanjem z
dobavitelji. Podjetja naj vključijo te smernice v svoje širše politike in prakse v zvezi z
odgovornim poslovnim ravnanjem, stranke in javnost na splošno pa obvestijo, da izvajajo te
smernice. Podjetja lahko uporabijo te smernice za razumne ugotovitve glede odgovorne
narave svojih proizvodov, pri katerih se upoštevajo konflikti.
Te smernice temeljijo na načelih in standardih, ki jih vsebujejo smernice OECD za
večnacionalne družbe in orodje OECD za opozarjanje na tveganja za večnacionalne
družbe na območjih s šibkim upravljanjem, ter so usklajene z njimi. Vsebujejo skupna
priporočila vlad za podjetja, ki delujejo na konfliktnih območjih in območjih z visokim

60 Glej Smernice OECD za večnacionalne družbe (2011), pripombe k poglavju IV z
naslovom Človekove pravice, odstavek 40: „[...] podjetja bi morala spoštovati človekove
pravice posameznikov, ki pripadajo posebnim skupinam ali populacijam, potrebnim
posebne pozornosti, kadar bi lahko negativno vplivala na njihove človekove pravice. V
zvezi s tem so Združeni narodi s svojimi instrumenti dodatno pojasnili pravice
domorodnih ljudstev, članov nacionalnih, etničnih, verskih ali jezikovnih manjšin, žensk,
otrok, invalidov ter delavcev migrantov in njihovih družin.“
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tveganjem ali pridobivajo minerale z njih, ter navodila v zvezi z načeli in postopki potrebne
skrbnosti za odgovorne oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in območij z
visokim tveganjem, ki so usklajena z veljavnimi zakoni in ustreznimi mednarodno
priznanimi standardi. Te smernice kot take ne nadomeščajo nacionalnih zakonov in drugih
predpisov, vključno s tistimi, ki se nanašajo na rudarjenje, niti se ne bi smelo šteti, da
61

prevladujejo nad njimi .

Opredelitev pojmov
Obrtno rudarjenje in rudarjenje v malem obsegu – formalne ali neformalne rudarske
dejavnosti, pri katerih prevladujejo poenostavljene oblike raziskovanja, ekstrakcije,
obdelave in prevoza. Običajno vključuje nizko kapitalsko intenzivnost in uporabo delovno
zelo intenzivnih tehnologij. „Obrtno rudarjenje in rudarjenje v malem obsegu“ lahko
vključuje moške in ženske, ki delajo samostojno, pa tudi tiste, ki delajo v družinskih
skupinah, v okviru partnerstva ali kot člani zadrug ali drugih vrst pravnih združenj in podjetij,
ki vključujejo na stotine ali celo tisoče rudarjev. Na primer delovne skupine, sestavljene iz
4–10 posameznikov, občasno v družinskih enotah, pogosto skupaj opravljajo naloge na eni
točki ekstrakcije mineralov (npr. izkopavanje enega predora). Na organizacijski ravni so
pogoste skupine, sestavljene iz 30–300 rudarjev, ki skupaj opravljajo ekstrakcijo na enem
nahajališču mineralov (npr. delo v različnih predorih), pri čemer si včasih delijo opremo za
62

obdelavo .
Podjetja za obrtno rudarjenje in rudarjenje v malem obsegu – obrtni in mali subjekti, ki
so dovolj formalizirani in strukturirani za izvajanje teh smernic. Tako kot v skladu z
Dodatkom se obrtni rudarji in rudarji, ki opravljajo rudarjenje v malem obsegu, spodbujajo k
formalizaciji v zvezi s tem.
Kovano zlato („bullion“) – splošen izraz za rafinirano zlato v obliki palice ali ingota.
Banka s kovanim zlatom – banka (vključno z bankami za poslovanje s prebivalstvom,
poslovnimi in investicijskimi bankami) ali finančna institucija, kot je trgovska družba, ki
izvaja finančne transakcije z rafiniranim zlatom.
Nadzorna veriga – evidenca zaporednih subjektov, ki imajo minerale v posesti,
medtem ko se ti premikajo po oskrbovalni verigi.
Konfliktna območja in območja z visokim tveganjem – območja, na katerih potekajo
oboroženi spopadi ali je razširjeno nasilje, vključno z nasiljem, ki ga izvajajo kriminalne
mreže, ali za katera so značilna druga tveganja resne in razširjene škode za ljudi.
Oboroženi spopadi imajo lahko različne oblike, kot so konflikti mednarodnega značaja ali
taki, ki niso mednarodnega značaja, v katere sta lahko vključeni dve ali več držav, ali vojne
za osvoboditev, vstaje, državljanske vojne. Območja z visokim tveganjem so območja, na

61 Glej odstavek 2 poglavja I Smernic OECD za večnacionalne družbe (2011).
62 Glej Hruschka, Felix, in Echavarría Cristina, „Rock-Solid Chances for Responsible
Artisanal Mining“ (Konkretne možnosti za odgovorno obrtno rudarjenje), Alliance for
Responsible Mining, Series on Responsible ASM,
št. 3, 2011.
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katerih obstaja veliko tveganje konfliktov ali vsesplošnih ali hudih zlorab, kot so opredeljene
v odstavku 1 Priloge II k tem smernicam. Za taka območja so pogosto značilni politična
nestabilnost ali represija, šibke institucije, negotovost, propad civilne infrastrukture,
razširjeno nasilje in kršitve nacionalnega ali mednarodnega prava.
„Neposredno ali posredno podpiranje“ nedržavnih oboroženih skupin ali javnih ali
zasebnih varnostnih sil z ekstrakcijo, prevozom ali izvozom zlata ali trgovino ali ravnanjem z
njim med drugim vključuje naročanje mineralov pri nedržavnih oboroženih skupinah ali
povezanih skupinah ali plačevanje ali drugačno zagotavljanje logistične podpore ali opreme
63

takim skupinam, ki :
i)

nezakonito nadzorujejo območja rudnikov ali drugače nadzorujejo prevozne poti,
točke, na katerih se trguje z zlatom, in akterje v zgornjem delu oskrbovalne verige

64

in/ali
ii)

65

nezakonito obdavčujejo ali izsiljujejo denar ali zlato na točkah dostopa do območij
rudnikov, ob prevoznih poteh ali na točkah, na katerih se trguje z zlatom, in/ali

iii)

nezakonito obdavčujejo ali izsiljujejo posrednike, izvozna podjetja ali mednarodne
trgovce.
Potrebna skrbnost – trajen, proaktiven in reaktiven postopek, s katerim lahko podjetja

opredelijo, preprečijo in ublažijo svoje dejanske in morebitne negativne učinke ter upravičijo
način njihove obravnave ter ki je sestavni del poslovnega odločanja in sistemov
obvladovanja tveganja. Podjetja lahko s potrebno skrbnostjo zagotovijo tudi, da spoštujejo

VIRI ZLATA
V teh smernicah se obravnavajo trije možni viri zlata in materialov, ki vsebujejo zlato, pri
čemer se zanje priporoča različna potrebna skrbnost:
(1) ZLATO, KI SE PRIDOBIVA Z RUDARJENJEM – zlato, ki izvira iz rudnikov (rudnikov
za rudarjenje v srednjem in velikem obsegu ali rudnikov za obrtno rudarjenje in/ali
rudarjenje v malem obsegu) in še ni bilo rafinirano. Izvor zlata, ki se pridobiva z
rudarjenjem, je rudnik, iz katerega je bilo pridobljeno z ekstrakcijo. Podkategorije zlata, ki se
63 „Povezane skupine“ vključuje trgovske zastopnike, združevalce, posrednike in druge
akterje v oskrbovalni verigi, ki sodelujejo neposredno z oboroženimi skupinami, da bi
olajšali ekstrakcijo zlata ali trgovino ali ravnanje z njim.
64 „Nadzor“ nad rudniki, prevoznimi potmi, točkami, na katerih se trguje z zlatom, in akterji
v zgornjem delu oskrbovalne verige pomeni (i) nadzor nad ekstrakcijo, tudi z odobritvijo
dostopa do območij rudnikov in/ali usklajevanjem prodaje posrednikom, izvoznim
podjetjem ali mednarodnim trgovcem, ki se izvaja v spodnjem delu oskrbovalne verige;
(ii) uporabo vseh oblik prisilnega dela pri rudarjenju, prevozu ali prodaji zlata ali trgovini
z njim ali (iii) opravljanje funkcije direktorja ali uradnika v podjetjih v zgornjem delu
oskrbovalne verige ali rudnikih ali uživanje dejanskega ali drugega lastniškega interesa
v takih podjetjih ali rudnikih.
65 „Izsiljevati“ ob rudnikih, prevoznih poteh, na točkah, na katerih se trguje z zlatom, ali
„izsiljevati“ podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige pomeni zahtevati
neprostovoljne zneske denarja ali zlato in pri tem groziti z nasiljem ali drugo kaznijo,
pogosto v zameno za dovoljenje za dostop do območja rudnika ali prevozne poti ali
dovoljenje za izkoriščanje območja rudnika, prevoz, nakup ali prodajo zlata.
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pridobiva z rudarjenjem in ni rafinirano, so:
• zlato iz aluvialnih nanosov – novopridobljeno zlato iz nanosov peska in proda,
najpogosteje v vodnih tokovih ali ob njih, običajno v obliki zelo majhnih, ampak vidnih
kosov zlata. Običajno ima zlato iz aluvialnih nanosov obliko „prahu“, včasih pa kep ter je
že koncentrirano, njegov prevoz je preprost in se lahko preprosto tali in/ali delno rafinira v
male ingote (katerih čistost običajno znaša 85–92 %). Zlato iz aluvialnih nanosov v vseh
teh oblikah je treba rafinirati, da se lahko uporablja kot kovano zlato ali nakit, vendar se
lahko praviloma rafinira neposredno, brez dodatnega vmesnega koncentriranja ali
predelave;
• zlata ruda – kamen ali prod, ki vsebuje koncentracijo zlata z ekonomsko vrednostjo. Ta
koncentracija je lahko zelo majhna glede na težo, npr. 1 gram zlata na tono rude, vendar
jo je v okviru rudarjenja v srednjem in velikem obsegu vseeno mogoče izkoristiti v
gospodarskem smislu. Zlata ruda se za predelavo zaradi svoje količine in teže običajno
ne prevaža daleč stran od območja rudnika;
• zlati koncentrat – vmesni material, pridobljen s predelavo zlate rude za doseganje večje
koncentracije, ki pa še vedno potrebuje dodatno vmesno predelavo, da se pridobi Doré.
Zlati koncentrat se običajno prepelje v bližnjo talilnico zlata, kjer so proizvede Doré;
• zlata Doré – palica novopridobljene kovinske zlitine z zlatom, običajno pridobljena z
obsežno predelavo rud in taljenjem v srednjih in velikih rudnikih, da se doseže velika
koncentracija (običajno 85–90-odstotna čistost). Zlato, ki se pridobiva z rudarjenjem, v tej
obliki ni komercialne kakovosti in ga je treba nato prepeljati v rafinerijo, da se izvede
neposredno rafiniranje brez dodatne vmesne predelave;
• stranski proizvod rudarjenja – zlato, pridobljeno pri rudarjenju drugih kovin, npr. iz rude
bakrovega sulfida, ki lahko vsebuje zlato v sledovih. Kadar je zlato stranski proizvod, se
najprej predela in rafinira druga, pomembnejša kovina, zlato pa se nato izloči in rafinira iz
končnega ostanka prve kovine, na primer iz mulja v elektrolitski celici za baker;
• zlato, pridobljeno v okviru rudarjenja v velikem obsegu – zlato, proizvedeno v okviru
rudarjenja v srednjem in velikem obsegu (glej opredelitev rudarjenja v srednjem in
velikem obsegu);
• zlato, pridobljeno v okviru obrtnega rudarjenja ali rudarjenja v malem obsegu –
zlato, proizvedeno v okviru obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem obsegu (glej
opredelitev obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem obsegu).

VIRI ZLATA (nadaljevanje)
2) ZLATO, KI GA JE MOGOČE RECIKLIRATI – zlato, ki je bilo že rafinirano, na primer
zlato kot končni ali poporabniški proizvod ter naložbeno zlato in proizvodi, ki vsebujejo zlato, ter
odpadne kovine in materiali, ki nastanejo pri rafiniranju in izdelavi proizvodov, pri čemer se to
zlato vrne rafineriji ali drugemu vmesnemu predelovalcu v spodnjem delu oskrbovalne verige,
da začne nov življenjski krog kot „reciklirano zlato“. Šteje se, da je izvor zlata, ki ga je mogoče
reciklirati, točka v oskrbovalni verigi z zlatom, na kateri se zlato vrne rafineriji ali drugemu
vmesnemu predelovalcu v spodnjem delu verige ali izvajalcu recikliranja. Podkategorije zlata, ki
ga je mogoče reciklirati, so:
•

nepredelano zlato, ki ga je mogoče reciklirati – zlato, ki ga je mogoče reciklirati, v prvotni
obliki in/ali odpadni material, ki nastane pri proizvodnji, pred vrnitvijo za predelavo in
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rafiniranje (npr. kovane palice, nakit, okrasje, kovanci, ostružki itd.);
•

staljeno zlato, ki ga je mogoče reciklirati – zlato, ki ga je mogoče reciklirati in pri katerem
je bilo kot prvi postopek recikliranja opravljeno taljenje, nato je bilo ulito v osnovne palice ali
neko drugo obliko z neopredeljenimi dimenzijami in različno čistino;

•

industrijski stranski proizvod – material, ki nastane med predelavo drugega materiala in
sicer ni primarni predvideni proizvod, vendar je vseeno samostojen in koristen material. Na
primer pri rafiniranju zlata pogosto nastanejo stranski proizvodi male vrednosti, kot so dimni
prah iz peči, izrabljeni talilni lonci in pometki s tal.
3) ZALOGE, ZA KATERE SE UPORABLJAJO PREDHODNA PRAVILA – naložbeni

produkti iz zlata (ingoti, palice, kovanci in zrna v zaprtih posodah), ki se hranijo v trezorjih bank
s kovanim zlatom, trezorjih centralnih bank in ki jih hranijo borze in rafinerije ter imajo preverljivi
datum pred 1. januarjem 2012, za katere ni treba določiti izvora. To vključuje zaloge, ki jih hrani
tretja oseba v imenu subjektov, ki kotirajo na borzi.
•

Preverljivi datum: datum, ki ga je mogoče preveriti s pregledom fizičnih datumskih žigov na
proizvodih in/ali inventurnih seznamov.
Mešano zlato – zlato iz več virov (npr. zlato, ki se pridobiva z rudarjenjem, in zlato, ki ga je

mogoče reciklirati). V zvezi z navedenimi viri mešanega zlata bi bilo treba izvajati potrebno
skrbnost v skladu s priporočili iz tega dopolnila mednarodno pravo in nacionalne zakone,
vključno s tistimi, ki veljajo za nezakonito trgovino z minerali, ter sankcije Združenih narodov.

Standard Good Delivery – standard, ki zajema fizikalne specifikacije za rafinirano zlato
in zmogljivosti rafinerij zlata ter ga priznava borza ali izvenborzni trg (trg OTC) (npr. London
Good Delivery).
Sektorski program – ta izraz v teh smernicah pomeni pobudo ali program, ki ga pripravi
in upravlja sektorska organizacija, ali podobno sektorsko pobudo za podporo in spodbujanje
nekaterih ali vseh priporočil iz teh smernic. Sektorski program je lahko del širših dejavnosti
organizacije, ki zajemajo druge cilje. V teh smernicah vsak sklic na ustrezne dejavnosti in/ali
pobude v okviru sektorskega programa pomeni, da so take dejavnosti in/ali pobude usklajene
s temi smernicami.
Institucionalizirani mehanizem – ta izraz v teh smernicah pomeni organizacijo, ki jo
ustanovijo in sestavljajo predstavniki vlad, sektorjev in civilne družbe, s pooblastilom za
podpiranje in spodbujanje nekaterih ali vseh priporočil iz teh smernic. V teh smernicah vsak
sklic na ustrezne dejavnosti in/ali pobude institucionaliziranega mehanizma pomeni, da so
take dejavnosti in/ali pobude usklajene s temi smernicami.
Zakonito obrtno rudarjenje in rudarjenje v malem obsegu: Zakonitost obrtnega rudarjenja
in rudarjenja v malem obsegu je koncept, ki ga je težko opredeliti, saj vključuje številne
dejavnike, ki so značilni za posamezne situacije (glej Dodatek). V teh smernicah se izraz
„zakonito“ med drugim nanaša na obrtno rudarjenje in rudarjenje v malem obsegu, skladno z
66

veljavnimi zakoni . Kadar se veljavni pravni okvir ne izvršuje ali ne obstaja, se pri oceni

66 Glej vizijo za odgovorno obrtno rudarjenje in rudarjenje v malem obsegu v Alliance for
Responsible Mining (Echavarria, C., idr. (ur.)), „The Golden Vein – A guide to responsible
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zakonitosti obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem obsegu upoštevajo prizadevanja, ki jih
rudarji in podjetja na področju obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem obsegu izvajajo v
dobri veri, da bi ravnali v skladu z veljavnim pravnim okvirom (če obstaja), pa tudi njihovo
izkoriščanje priložnosti za formalizacijo, ko so te na voljo (ob upoštevanju dejstva, da imajo
obrtni rudarji in rudarji, ki opravljajo rudarjenje v malem obsegu, v večini primerov zelo
omejene sposobnost, tehnično zmogljivost ali finančne vire za to ali pa jih sploh nimajo).
Vsekakor obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem obsegu tako kot nobene druge oblike
rudarjenja ni mogoče šteti za zakonito, če prispeva h konfliktom in hudim zlorabam,
povezanim z ekstrakcijo ali prevozom mineralov ali trgovino z njimi, kot so opredeljeni v
Prilogi II k tem smernicam.
Sistem upravljanja – postopki upravljanja in dokumentacija, ki skupaj zagotavljajo
sistematski okvir za zagotovitev, da se naloge opravljajo pravilno, dosledno in učinkovito, da bi
se dosegli želeni cilji, ter omogočajo nenehno izboljševanje uspešnosti.
Rudarjenje v srednjem in velikem obsegu – v teh smernicah se ta izraz nanaša na
dejavnosti pridobivanja zlata, ki se ne štejejo za obrtno rudarjenje ali rudarjenje v malem
obsegu.
Izvajalec recikliranja – posameznik ali subjekt, ki ni rafinerija, kot je opredeljena v
nadaljevanju, in ki zbira, združuje in/ali predeluje zlato, ki ga je mogoče reciklirati/odpadno
zlato, na primer z vzorčenjem in analizo, pred rafiniranjem za začetek novega življenjskega
kroga.
Rafinerija – posameznik ali subjekt, ki prečiščuje zlato za doseganje kakovosti, primerne
za trg, z odstranjevanjem drugih snovi iz Doré, zlata iz aluvialnih nanosov, zlata, ki ga je
mogoče reciklirati/odpadnega zlata ali drugih surovin, ki vsebujejo zlato.
Dobavitelji – ta izraz se nanaša na vsakega posameznika ali organizacijo, za katero se
šteje, da sodeluje v oskrbovalni verigi za dobavo zlata in materialov, ki vsebujejo zlato.
Oskrbovalna veriga – izraz se nanaša na sistem vseh dejavnosti, organizacij, akterjev,
tehnologije, informacij, virov in storitev, vključenih v prenos zlata od vira do končnih
porabnikov.
Zgornji del oskrbovalne verige in podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige – „zgornji
del oskrbovalne verige“ pomeni oskrbovalno verigo z zlatom od rudnika do rafinerij.
„Podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige“ vključujejo rudarje (obrtna in mala podjetja
11

ali podjetja za pridobivanje zlata v srednjem in velikem obsegu) , lokalne trgovce z
zlatom ali izvoznike iz države izvora zlata, prevoznike, mednarodne trgovce z zlatom, ki
se pridobiva z rudarjenjem/zlatom, ki ga je mogoče reciklirati, in rafinerije. Obrtni
proizvajalci zlata in proizvajalci zlata v malem obsegu, kot so posamezniki, neformalne
delovne skupine ali skupnosti, niso vključeni med podjetja v zgornjem delu oskrbovalne
verige za namene izvajanja potrebne skrbnosti v skladu s temi smernicami, vendar naj še
naprej sodelujejo pri prizadevanjih svojih strank za potrebno skrbnost in si prizadevajo za

artisanal and small-scale mining“ (Zlata žila – vodnik za odgovorno obrtno rudarjenje in
rudarjenje v malem obsegu), ARM Series on Responsible ASM, št. 1, Medellin, 2008.
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formalizacijo, da bi lahko v prihodnosti izvajali potrebno skrbnost.
Spodnji del oskrbovalne verige in podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige – „spodnji
del oskrbovalne verige“ pomeni oskrbovalno verigo z zlatom od rafinerij do trgovcev na
drobno. „Podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige“ vključujejo trgovce z rafiniranim
zlatom in trge z zlatom, banke s kovanim zlatom in borze ali druge subjekte, ki hranijo
zlato v svojih trezorjih, proizvajalce nakita in trgovce na drobno z nakitom ter druga
podjetja, ki uporabljajo zlato pri izdelavi proizvodov (npr. proizvajalci elektronskih naprav
ali medicinskih pripomočkov ali trgovci na drobno s temi napravami in pripomočki).
Potrebna skrbnost v oskrbovalni verigi: Zlasti v zvezi s potrebno skrbnostjo v oskrbovalni
verigi za odgovorno pridobivanje mineralov se potrebna skrbnost na podlagi tveganja nanaša
na ukrepe, ki bi jih morala podjetja sprejeti, da bi opredelila, preprečila in ublažila dejanske in
morebitne negativne učinke ter zagotovila, da spoštujejo človekove pravice in da s svojimi
dejavnostmi v oskrbovalni verigi ne prispevajo h konfliktom

67,68,69

.

67 Da ne bi bilo dvoma, te smernice vključujejo rudarje, predelovalce in rafinerije, ki so lahko
v lasti ali drugače pod nadzorom vlad ali drugih državnih subjektov ali ki jih vlade ali drugi
državni subjekti upravljajo.
68 Kot so opredeljeni v Prilogi II k smernicam OECD o potrebni skrbnosti.
69 Smernice OECD za večnacionalne družbe (OECD, 2011); Orodje OECD za opozarjanje
na tveganja za večnacionalne družbe na območjih s šibkim upravljanjem (OECD, 2006);
Vodilna načela o podjetništvu in človekovih pravicah: izvajanje okvira Združenih narodov
za „varovanje, spoštovanje in pomoč“, 21. marec 2011 (A/HRC/17/31).
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Slika 2. Tveganja v oskrbovalni verigi z zlatom s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem
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1. KORAK: VZPOSTAVITEV ZANESLJIVIH SISTEMOV
UPRAVLJANJA PODJETIJ
CILJ: Zagotoviti, da so obstoječi sistemi za potrebno skrbnost in upravljanje v podjetjih v
oskrbovalni verigi z zlatom strukturirani za učinkovito potrebno skrbnost.

ODDELEK I – SPLOŠNA PRIPOROČILA
OSKRBOVALNI VERIGI Z ZLATOM

ZA

VSA

PODJETJA

V

A. Sprejetje politike oskrbovalne verige za opredelitev in
obvladovanje tveganj za zlato, ki lahko izvira s konfliktnih
območij in območij z visokim tveganjem, ter zavezanost tej
politiki. Ta politika bi morala za vsa podjetja v oskrbovalni verigi vključevati:
1. zavezo politike, s katero se določijo skupna načela in standardi za odgovorne
oskrbovalne verige z zlatom s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, glede
na katere bo podjetje ocenjevalo sebe ter dejavnosti in odnose dobaviteljev. Ta politika
bi morala biti usklajena s standardi, določenimi v vzorčni politiki oskrbovalne verige iz
Priloge II k tem smernicam;
2. jasen in usklajen postopek upravljanja za zagotovitev ustreznega obvladovanja tveganj.
Podjetje bi se moralo zavezati ukrepom in priporočilom za potrebno skrbnost,
predstavljenim za različne ravni, opredeljene v tem dopolnilu.

B. Tako strukturiranje sistemov notranjega upravljanja, da bodo
podpirali potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi. Podjetja v
oskrbovalni verigi bi morala:
1. dodeliti pooblastila in odgovornost vodstvenemu osebju s kompetencami, znanjem in
izkušnjami, potrebnimi za nadzorovanje postopka potrebne skrbnosti v oskrbovalni
verigi;
2. zagotoviti razpoložljivost virov, potrebnih za podporo delovanju in spremljanju teh
postopkov;
3. uvesti organizacijsko strukturo in postopke komuniciranja, s katerimi bodo zagotovila, da
se ključne informacije, vključno s politiko podjetja, sporočijo ustreznim zaposlenim in
dobaviteljem. Izvesti bi bilo treba ustrezno usposabljanje, podjetja pa lahko proučijo
module

za

usposabljanje,

pripravljene

v

okviru

sektorskih

programov

ali

institucionaliziranih mehanizmov;
4. zagotoviti notranjo odgovornost v zvezi z izvajanjem postopka potrebne skrbnosti v
oskrbovalni verigi.

C. Vzpostavitev sistema za preglednost, zbiranje informacij in
nadzor nad oskrbovalno verigo z zlatom.
1. Priprava notranje dokumentacije in evidenc v zvezi s postopki potrebne skrbnosti v
oskrbovalni verigi, ugotovitvami in odločitvami, sprejetimi na podlagi tega. To bo
vključevalo potrebno skrbnost v skladu s 1. korakom, pa tudi dodatno potrebno skrbnost,
ki se lahko izvaja v zvezi z oskrbovalnimi verigami z zlatom s konfliktnih območij in
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območij z visokim tveganjem (koraki 2–5).
2. Vodenje notranjega popisa zalog in dokumentacije o transakcijah, ki se lahko pridobi in
uporabi za retrospektivno opredelitev zlata kot surovine in proizvodnje zlata in/ali
podporo sistemu nadzorne verige (glej korak 3(B)). To bi moralo vključevati:
a) informacije v zvezi z obliko, vrsto in fizičnim opisom zlata in materialov, ki vsebujejo
zlato, npr. zlate rude, zlatega koncentrata, zlate Doré, zlata iz aluvialnih nanosov,
zlata, ki ga je mogoče reciklirati, kovanega zlata, surovin in/ali proizvodov za
proizvodnjo nakita, elektronskih komponent in sredstev za prevleko iz zlata itd. (glej
oddelek „Opredelitev pojmov“ v tem dopolnilu);
b) informacije, ki jih zagotovijo dobavitelji v zvezi s težo in analizo zlata in materialov, ki
vsebujejo zlato, kot surovin, ter ugotovitve o teži in ugotovitve v zvezi z analizo zlata
kot surovine in proizvodnje zlata;
c) podrobnosti o dobaviteljih, vključno z informacijami za potrebno skrbnost v zvezi s
„poznavanjem nasprotne stranke“ v skladu s 40 priporočili Projektne skupine za
70

finančno ukrepanje (FATF) ;
d) edinstvene referenčne številke za vsako surovino in proizvod;
e) datume vložka in proizvodnje, nakupov in prodaj.
3. Izvrševanje in prejemanje plačil za zlato prek uradnih bančnih kanalov, kadar so
razumno na voljo. Kadar je mogoče, se je treba izogniti gotovinskim nakupom, poleg
tega je treba zagotoviti, da so vsi neizogibni gotovinski nakupi mineralov podprti s
preverljivo dokumentacijo.
4. Celovito in pregledno sodelovanje z agencijami kazenskega pregona v zvezi s
transakcijami z zlatom. Zagotavljanje dostopa carinskim organom do popolnih informacij
v zvezi z vsemi pošiljkami, ki prečkajo mednarodne meje ali za katere so drugače
pristojni.
5. Najmanj petletna hramba zbranih informacij, po možnosti v računalniški podatkovni
zbirki.

D.

Okrepitev sodelovanja podjetij z dobavitelji. Podjetja v

oskrbovalni verigi bi morala poskušati dobavitelje spodbujati k temu, da se zavežejo
politiki oskrbovalne verige, skladni s Prilogo II in postopki potrebne skrbnosti iz teh
smernic. Zato bi morala podjetja:
1. poskušati vzpostaviti dolgoročne odnose z dobavitelji, da bi z njimi vzpostavila odnose z
odgovornim pridobivanjem;
2. dobaviteljem sporočiti pričakovanja glede potrebne skrbnosti za odgovorne oskrbovalne

70 Glej 40 priporočil Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) (2003). Glej tudi
Projektna skupina za finančno ukrepanje, „RBA Guidance for Dealers in Precious Metal
and Stones“ (Smernice o pristopu na podlagi tveganja za trgovce s plemenitimi
kovinami in dragimi kamni) (2008).
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verige z zlatom s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, skladne s Prilogo II
k smernicam in tem dopolnilom. Zlasti bi morala podjetja sporočiti, da pričakujejo, da
bodo njihovi dobavitelji določili strategijo za obvladovanje tveganja v zvezi z
opredeljenimi tveganji v oskrbovalni verigi, skladno s Prilogo II k smernicam;
3. vključiti politiko oskrbovalne verige, določeno v teh smernicah, v trgovinske pogodbe
71

in/ali pisne sporazume z dobavitelji, ki se lahko uporabljajo in spremljajo ;
4. proučiti načine, kako podpreti in okrepiti zmogljivosti dobaviteljev za izboljšanje
72

uspešnosti in prilagoditev politiki oskrbovalne verige podjetja ;
5. zavezati se obvladovanju tveganja, ki lahko pri izvajanju ublažitve tveganj vključuje
pripravo načrtov izmerljivega izboljšanja z dobavitelji, po potrebi s sodelovanjem lokalne
73

in centralne države, mednarodnih organizacij in civilne družbe .

E. Vzpostavitev pritožbenega mehanizma na ravni podjetja in/ali
rudnika.
Podjetja bi morala glede na svoj položaj v oskrbovalni verigi:
1. razviti mehanizem za zgodnje opozarjanje na tveganje, ki vsem zainteresiranim stranem
(prizadetim osebam ali prijaviteljem nepravilnosti) omogoča, da izrazijo pomisleke v
zvezi z okoliščinami ekstrakcije in izvoza zlata, trgovine in ravnanja z njim na konfliktnem
območju in območju z visokim tveganjem. Poleg ocenjevanja dejstev in tveganja bo
podjetje tudi tako opozorjeno na tveganja v oskrbovalni verigi;
2. zagotoviti tak mehanizem neposredno ali prek sodelovanja z drugimi podjetji ali
organizacijami, kot je sektorski program ali institucionalizirani mehanizem, oziroma z
olajšanjem posvetovanja z zunanjim strokovnjakom ali organom (tj. varuhom človekovih
pravic).

ODDELEK II – POSEBNA PRIPOROČILA
A. Za podjetja za pridobivanje zlata v srednjem in velikem obsegu

ter podjetja za obrtno rudarjenje in rudarjenje v malem obsegu:
1. Dodelitev edinstvene referenčne številke za vsak proizvod, npr. palico zlate Doré ali
posodo zlata iz aluvialnih nanosov, ter taka pritrditev in/ali odtis navedene referenčne
številke, da bo njeno nedovoljeno spreminjanje ali odstranitev vidna.
2. Sprejetje praks fizičnega varovanja zlata, kot so zaprte varnostne škatle za pošiljke, pri
katerih je nedovoljen poseg ali odstranitev vsebine med prevozom vidna. Na konfliktnih
območjih in območjih z visokim tveganjem bi morale imeti ustrezne tretje strani, ki
uživajo zaupanje (npr. carinski organi, neodvisni revizorji, sektorski programi ali
institucionalizirani mehanizmi), možnost, da take prakse fizičnega varovanja preverijo.
3. Podpiranje izvajanja načel in meril, določenih v okviru pobude za preglednost v

71 Glej korake 2–5 za informacije o spremljanju dobaviteljev in upravljanju neskladnosti.
72 Glej 3. korak – Ublažitev tveganja.
73 Glej 3. korak – Ublažitev tveganja.
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74

ekstraktivni industriji .

B. Za lokalne izvoznike, izvajalce recikliranja ter mednarodne

trgovce z zlatom, ki se pridobiva z rudarjenjem, in zlatom, ki ga je
mogoče reciklirati:
1. Dodelitev edinstvene notranje referenčne številke za vse surovine in proizvode, in sicer
po sprejeti in proizvedeni palici, ingotu in/ali šarži zlata, ter taka pritrditev in/ali odtis
navedene referenčne številke na vse proizvode, da bo njeno nedovoljeno spreminjanje
ali odstranitev vidna.
2. Usklajevanje in podpiranje praks fizičnega varovanja, ki jih uporabljajo druga podjetja v
zgornjem delu oskrbovalne verige. Takojšnje sporočanje vseh znakov nedovoljenega
posega v pošiljke, pri čemer lahko pošiljke odpečati in odpira samo pooblaščeno osebje.
3. Predhodno pregledovanje vseh pošiljk za ugotavljanje skladnosti z informacijami, ki jih je
predložil dobavitelj glede vrst zlata, kot so zlato iz aluvialnih nanosov, zlata Doré,
nepredelano zlato, ki ga je mogoče reciklirati, ali staljeno zlato, ki ga je mogoče
reciklirati. Preverjanje informacij o teži in kakovosti, ki jih je zagotovil proizvajalec in/ali
pošiljatelj zlata, ter evidentiranje tega preverjanja v poslovne evidence. Takojšnje
sporočanje vsake neskladnosti med prvotnim pregledom pošiljke in informacijami, ki jih
je zagotovil pošiljatelj, pristojnim za notranjo varnost in osebam v podjetju, ki so pristojne
za potrebno skrbnost, pri čemer se nadaljnji ukrepi ne sprejmejo, dokler se neskladnost
ne odpravi.
4. Fizično ločevanje in varovanje vsake pošiljke, pri kateri obstaja neskladnost, ki ni bila
odpravljena.
5. Prizadevanja za neposredno sodelovanje z zakonitimi obrtnimi proizvajalci zlata in
proizvajalci zlata v malem obsegu ali njihovimi zastopniki, kadar je to mogoče, da bi se
izključilo zlato, ki ga ponujajo osebe, ki navedene proizvajalce izkoriščajo.

C. Za rafinerije:
1. Dodelitev edinstvene notranje referenčne številke za vse surovine in proizvode, in sicer
po sprejeti in proizvedeni palici, ingotu in/ali šarži zlata, pri čemer bi morale navedene
referenčne številke ustrezati vsem zbranim informacijam o navedenih surovinah in
proizvodih, ki so bile pridobljene s potrebno skrbnostjo, vključno z informacijami
dobavitelja za poznavanje nasprotne stranke in informacijami o izvoru zlata.
2. Usklajevanje in podpiranje praks fizičnega varovanja, ki jih uporabljajo druga podjetja v
zgornjem delu oskrbovalne verige. Takojšnje sporočanje vseh znakov nedovoljenega
posega v pošiljke, pri čemer lahko pošiljke odpečati in odpira samo pooblaščeno osebje.
3. Predhodno pregledovanje vseh pošiljk za ugotavljanje skladnosti z informacijami, ki jih je

74 Za več informacij o pobudi za preglednost v ekstraktivni industriji glej http://eiti.org/. Za
smernice o tem, kako lahko podjetja podpirajo pobudo za preglednost v ekstraktivni
industriji, glej http://eiti.org/document/businessguide.
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predložil dobavitelj glede vrst zlata, kot so zlato iz aluvialnih nanosov, zlata Doré,
nepredelano zlato, ki ga je mogoče reciklirati, ali staljeno zlato, ki ga je mogoče
reciklirati. Preverjanje informacij o teži in kakovosti, ki jih je zagotovil proizvajalec in/ali
pošiljatelj zlata, ter evidentiranje tega preverjanja v poslovne evidence.
4. Takojšnje sporočanje vsake neskladnosti med prvotnim pregledom pošiljke in
informacijami, ki jih je zagotovil pošiljatelj, pristojnim za varnost rafinerije in osebam v
podjetju, ki so pristojne za potrebno skrbnost, pri čemer se nadaljnji ukrepi ne sprejmejo,
dokler se neskladnost ne odpravi.
5. Fizično ločevanje in varovanje vsake pošiljke, pri kateri obstaja neskladnost, ki ni bila
odpravljena.
6. Vse proizvode iz zlata bi bilo treba evidentirati z naslednjimi informacijami (npr. tako, da
se na proizvode iz zlata fizično odtisnejo in/ali na embalažo pritrdijo tako, da je njihovo
nedovoljeno spreminjanje ali odstranitev vidna), s katerimi je mogoče proizvode določiti:
a) ime in/ali žig/logotip rafinerije;
b) leto rafiniranja/proizvodnje;
c) edinstvena referenčna oznaka, dodeljena vsakemu proizvodu (npr. serijske številke,
elektronska identifikacija ali drugi izvedljivi načini).

D. Za banke s kovanim zlatom:
1. Priprava seznamov zalog vsega zlata, ki jih hranijo banke s kovanim zlatom, vključno z
75

informacijami o tem, kdaj so prejele posamezen kos zlata in od koga . Te informacije bi
morale vključevati evidence o zalogah, za katere se uporabljajo predhodna pravila.
2. Po možnosti bi bilo treba zlato zagotavljati v skladu z zahtevami stranke za posebne
rafinerije, katerih prakse potrebne skrbnosti so bile neodvisno preverjene in so v skladu s
temi smernicami.
3. Vodenje evidence informacij, odtisnjenih na zlato, in transakcijskih številk v zvezi s tem,
kdaj so podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige fizično prevzela pošiljko zlata.
4. Na zahtevo je treba zagotoviti informacije, odtisnjene na zlato, in transakcijske številke
fizične dostave neposredno podjetjem v spodnjem delu oskrbovalne verige, ki fizično
prevzamejo pošiljko zadevnega zlata.

E. Za vsa podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige (npr.
uporabnike zlata in zlatih materialov ter proizvajalce proizvodov, ki
vsebujejo zlato, v spodnjem delu oskrbovalne verige):
1. Zahtevati bi bilo treba, naj dobavitelji zagotovijo identifikacijo rafinerij zlata v zgornjem
delu oskrbovalne verige za materiale in proizvode, ki vsebujejo zlato, in sicer bodisi z

75 Med popolnimi informacijami, ki se običajno vključijo na seznam zalog, so: naziv šarže;
datum prejema; kovina; vrsta (npr. velike zlate palice); serijska številka; standard „Good
Delivery“/„Non-Good Delivery“; skupno število palet; skupno število izdelkov; sedanja
teža; paleta; palica; rafinerija; bruto teža; analiza.
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neposrednim pridobivanjem ali z oznakami, odtisnjenimi na proizvodu iz rafiniranega
zlata, če so na voljo, bodisi na podlagi informacij, ki jih zagotovijo drugi dobavitelji
proizvodov v spodnjem delu oskrbovalne verige ali banke s kovanim zlatom.
2. V primeru identifikacije rafinerij zlata bi bilo treba preveriti, ali rafinerije izvajajo potrebno
skrbnost v skladu s tem dopolnilom. Kadar je mogoče, bi se bilo treba sklicevati na
priznane revizije v okviru sektorskih programov ali institucionaliziranih mehanizmov, ki v
revizijske protokole vključijo standarde in postopke iz teh smernic.
3. Posredovanje informacij o identiteti rafinerij zlata v zgornjem delu oskrbovalne verige za
materiale in proizvode, ki vsebujejo zlato, strankam v spodnjem delu oskrbovalne verige.

SMERNICE OECD O POTREBNI SKRBNOSTI ZA ODGOVORNE OSKRBOVALNE VERIGE Z MINERALI S KONFLIKTNIH ... © OECD 2013

77

DOPOLNILO O ZLATU

2. KORAK: OPREDELITEV IN OCENA TVEGANJ V OSKRBOVALNI
VERIGI
CILJ: Opredeliti in oceniti tveganja v zvezi z okoliščinami ekstrakcije, združevanja, prevoza
in izvoza zlata s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem ter trgovine z njim.
Podjetja v oskrbovalni verigi z zlatom bi morala uporabljati zanesljiv sistem
upravljanja, vzpostavljen na podlagi 1. koraka, da bi opredelila in ocenila tveganja, da zlato,
ki ga proizvajajo ali kupujejo prek svojih oskrbovalnih verig, prispeva h konfliktom ali hudim
kršitvam človekovih pravic.
Vsa podjetja lahko sodelujejo v okviru skupnih pobud, da bi izvedla priporočila iz tega
oddelka. Vendar podjetja ohranijo individualno odgovornost za svojo potrebno skrbnost in bi
morala zagotoviti, da se pri vsakem skupnem delu ustrezno upoštevajo posebne okoliščine
posameznega podjetja.

ODDELEK I – OCENA TVEGANJA ZA PODJETJA ZA PRIDOBIVANJE
ZLATA V SREDNJEM IN VELIKEM OBSEGU TER PODJETJA ZA
OBRTNO RUDARJENJE IN RUDARJENJE V MALEM OBSEGU (V
NADALJNJEM BESEDILU: PROIZVAJALCI ZLATA)
A. Določitev, ali proizvajalec zlata rudari ali prevaža zlato na
konfliktnem območju ali območju z visokim tveganjem (v
nadaljnjem besedilu: dejavnosti, ki sprožijo opozorila). V ta namen
bi bilo treba pregledati okoliščine na vsaki lokaciji izvora in prevoza zlata, pri tem pa se
zanašati na dokaze iz verodostojnih virov

76

in si v dobri veri prizadevati za razumne

ugotovitve na podlagi opredelitve konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem iz
uvoda k temu dopolnilu.
1. Če lahko proizvajalec zlata na podlagi informacij, zbranih v okviru 1. koraka, razumno
ugotovi, da ne rudari ali prevaža zlata na konfliktnem območju ali območju z visokim
tveganjem, se dodatna potrebna skrbnost ne zahteva. Sistemi upravljanja, vzpostavljeni
na podlagi 1. koraka, bi se morali vzdrževati in redno pregledovati.
2. Če proizvajalec zlata ugotovi, da proizvaja ali prevaža zlato na konfliktnem območju ali
območju z visokim tveganjem, nadaljuje s korakom 2(B).

76 Pregled raziskovalnih poročil vlad, mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij in
medijev, zemljevidov, poročil ZN in sankcij Varnostnega sveta ZN, sektorske literature v
zvezi z ekstrakcijo mineralov ter njenim vplivom na konflikte, človekove pravice ali
škodo za okolje v državi morebitnega izvora ali drugih javnih izjav (npr. etičnih
pokojninskih skladov). Podjetja bi se morala sklicevati tudi na vsa merila in kazalnike za
konfliktna območja in območja z visokim tveganjem, oblikovane v okviru pobud, ki
vključujejo več zainteresiranih strani, vključno z delom, ki poteka v zvezi z izvajanjem
teh smernic in ki ga olajšuje OECD.
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B. Dodatna določitev, ali proizvajalec zlata kupuje zlato (npr. zlato, ki se
pridobiva v okviru obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem
obsegu), ki bi lahko izviralo s konfliktnega območja ali območja z
visokim tveganjem. V ta namen bi bilo treba:
1. opredeliti vse rudnike in/ali rudniške talilnice, v katerih proizvajalec zlata kupuje zlato, ki
se pridobiva z rudarjenjem, od drugih virov, kar lahko vključuje zlato, ki se pridobiva v
okviru obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem obsegu;
2. pregledati informacije navedenih dobaviteljev za poznavanje nasprotne stranke,
pridobljene na podlagi 1. koraka, in pridobiti dodatne informacije o izvoru in prevozu
navedenih drugih virov zlata, ki se pridobiva z rudarjenjem, pri tem pa se zanašati na
neposredne dokaze in verodostojne vire;
3. si v dobri veri prizadevati za opredelitev navzočnosti katerega koli od naslednjih
opozorilnih znakov v oskrbovalni verigi navedenih drugih virov zlata, ki se pridobiva z
rudarjenjem.

Lokacije izvora in tranzita zlata, ki sprožijo opozorila:
Zlato izvira s konfliktnega območja ali območja z visokim tveganjem ali se na njem
prevaža.
Po navedbah zlato izvira iz države z omejenimi znanimi zalogami, verjetnimi viri ali
pričakovanimi ravnmi proizvodnje zlata (tj. prijavljene količine zlata iz navedene
države niso v skladu z njenimi znanimi zalogami ali pričakovanimi ravnmi
proizvodnje).
Po navedbah zlato izvira iz države, ki je znana država tranzita zlata s konfliktnih
območij in območij z visokim tveganjem oziroma za katero se utemeljeno sumi, da
je država tranzita.
Po navedbah zlato izvira iz virov, ki jih je mogoče reciklirati/odpadnih virov ali
mešanih virov ter je bilo rafinirano v državi, ki je znana država tranzita zlata s
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem oziroma za katero se
utemeljeno sumi, da je država tranzita.
Na vseh teh lokacijah, ki sprožijo opozorila, je tveganje večje, če je izvrševanje zakonov za
preprečevanje pranja denarja, protikorupcijskih zakonov, carinskih kontrol in drugih
ustreznih zakonov o vladnem nadzoru šibko, če se uporabljajo neformalni bančni sistemi in
če je razširjena uporaba gotovine.

Dobavitelji, ki sprožijo opozorila
Dobavitelji ali druga znana podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige delujejo na
eni od zgoraj navedenih lokacij izvora in tranzita zlata, ki sprožijo opozorila, ali so
delničarji ali imajo druge interese v dobaviteljih zlata z ene od zgoraj navedenih
lokacij izvora in tranzita zlata, ki sprožijo opozorila.
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Znano je, da so dobavitelji ali druga znana podjetja v zgornjem delu oskrbovalne
verige v zadnjih 12 mesecih pridobili zlato z lokacije izvora in tranzita zlata, ki
sproži opozorila.
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Okoliščine, ki sprožijo opozorila:
Anomalije ali neobičajne okoliščine se opredelijo na podlagi informacij, zbranih v
okviru 1. koraka, zaradi katerih nastane utemeljen sum, da bi lahko zlato
prispevalo h konfliktom ali hudim zlorabam, povezanim z ekstrakcijo ali prevozom
zlata ali trgovino z njim.
(a) Opozorilni znaki niso bili ugotovljeni: Če lahko proizvajalec zlata razumno ugotovi, da
teh opozorilnih znakov v navedeni oskrbovalni verigi ni, se dodatna potrebna skrbnost
za navedeno oskrbovalno verigo ne zahteva. Sistemi upravljanja, vzpostavljeni na
podlagi 1. koraka, bi se morali vzdrževati in redno pregledovati.
(b) Opozorilni znaki so bili ugotovljeni ali informacij ni: Vsak proizvajalec zlata, ki v svoji
oskrbovalni verigi z zlatom ugotovi obstoj opozorilnega znaka ali ne more razumno
izključiti obstoja enega ali več od teh znakov, bi moral nadaljevati s spodnjim
korakom 2(C).

C. Opredelitev dejanskih okoliščin sedanjih in načrtovanih
dejavnosti proizvajalca zlata, ki sprožijo opozorila, in drugih
virov zlata.
1. Izvedba poglobljenega pregleda okoliščin na vseh lokacijah, ki sprožijo opozorila, ter
praks potrebne skrbnosti vseh dobaviteljev, ki sprožijo opozorila:
a) pregled raziskovalnih poročil, vključno z raziskovalnimi poročili vlad, mednarodnih
organizacij, nevladnih organizacij in medijev, zemljevidov, poročil ZN in sankcij
Varnostnega sveta ZN, sektorske literature v zvezi z ekstrakcijo zlata ter njenim
vplivom na konflikte, človekove pravice ali škodo za okolje v državi morebitnega
izvora ali drugih javnih izjav (npr. etičnih pokojninskih skladov);
b) posvetovanje s kombinacijo lokalnih in centralnih držav, lokalnih organizacij civilne
družbe, skupnostnih mrež, mirovnih enot ZN in lokalnih dobaviteljev. Odgovarjanje
na posebna vprašanja ali zahteve za pojasnila, ki jih predložijo sodelujoča podjetja;
c) ugotavljanje (tudi na podlagi raziskav dokumentov, obiskov dobaviteljev zlata na
kraju samem, preverjanja naključnih vzorcev evidenc nakupov glede na tveganje ter
po potrebi pregleda in ocene postopkov in direktiv na področju kupovanja ter boja
proti pranju denarja in financiranju terorizma), ali imajo dobavitelji v zgornjem delu
oskrbovalne verige politike in sisteme upravljanja, skladne s temi smernicami, in ali
taki politike in sistemi upravljanja delujejo.
2. Ustanovitev skupin za ocenjevanje na terenu. Proizvajalci zlata z dejavnostmi, ki sprožijo
opozorila, ali drugimi viri zlata, ki se pridobiva z rudarjenjem, bi morali ustanoviti skupino
za ocenjevanje na terenu (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalna skupina) za pridobivanje
in hrambo informacij o okoliščinah ekstrakcije, rafiniranja in izvoza zlata ter trgovine in
ravnanja z njim (glej besedilo v nadaljevanju). Proizvajalci zlata so še naprej individualno
odgovorni za zagotavljanje, da se potrebni podatki zberejo, vendar morda želijo to

SMERNICE OECD O POTREBNI SKRBNOSTI ZA ODGOVORNE OSKRBOVALNE VERIGE Z MINERALI S KONFLIKTNIH ... © OECD 2013

81

DOPOLNILO O ZLATU

olajšati tako, da tako skupino ustanovijo v sodelovanju s svojimi strankami ali drugimi
podjetji v zgornjem delu oskrbovalne verige, ki pridobivajo zlato s teh območij ali delujejo
na njih, ali v okviru sektorskega programa ali institucionaliziranega mehanizma. Kadar
„skupne“ skupine niso možne ali podjetja niso naklonjena sodelovanju, bi morala
samostojno izvajati ocenjevanje na terenu. Podjetja in druge zadevne zainteresirane
strani, ki ustanavljajo skupine za ocenjevanje na terenu, bi morali:
a) pri prispevanju k skupnemu ocenjevanju na terenu z drugimi podjetji upoštevati
naslednje dejavnike: velikost sodelujočega podjetja in vire, ki so na voljo za izvajanje
potrebne skrbnosti; sposobnost vsakega podjetja za dostop do informacij na terenu
in položaj podjetja v oskrbovalni verigi; zanesljivost potrebne skrbnosti podjetja,
ugotovljeno z navzkrižnim preverjanjem podatkov, ki jih podjetje zagotovi o vseh
77

surovinah iz zlata .
b) zagotoviti, da so ocenjevalci neodvisni od dejavnosti, ki se ocenjuje, in nimajo
78

navzkrižij interesov . Ocenjevalci podjetja morajo biti zavezani poštenemu in
točnemu poročanju in najvišjim strokovnim etičnim standardom ter izvajati „ustrezno
79

strokovno skrbnost“ ;
c) zagotoviti ustrezno stopnjo kompetenc z zaposlovanjem strokovnjakov z znanjem in
spretnostmi na čim več naslednjih področjih: operativni okviri, ki se ocenjujejo (npr.
jezikovno znanje, upoštevanje kulturnih posebnosti), vsebina tveganj, povezanih s
konflikti (npr. standardi iz Priloge II, človekove pravice, mednarodno humanitarno
pravo, korupcija, finančni kriminal, konflikt in financiranje udeležencev v konfliktu,
preglednost), narava in oblika oskrbovalne verige z zlatom ter standardi in postopek
iz teh smernic;
d) ocenjevalnim skupinam zagotoviti dostop do rudnikov, posrednikov, združevalcev
in/ali prevoznikov, ki so pod nadzorom podjetja ali na katere podjetje vpliva, vključno
s:
i) fizičnim dostopom do lokacij, tudi v drugih državah, v katerih se verjetno izvaja
pretovarjanje ali ponovno označevanje;
ii) dostopom do knjig, evidenc ali drugih dokazov o praksah naročanja ter plačilih
davkov, pristojbin in licenčnin ter izvozne dokumentacije;
iii)

lokalno logistično podporo in pomočjo; varnostjo zase in

za vse, ki zagotavljajo informacije;
e) po potrebi vzpostaviti ali podpreti vzpostavitev mrež skupnosti za spremljanje in/ali
obveščevalnih enot, ki vključujejo več zainteresiranih strani, ki bodo zagotavljale

77 Na primer za zlato iz rudnikov zlata za rudarjenje v velikem obsegu je proizvajalec zlata
morda v najboljšem položaju za zbiranje ustreznih terenskih informacij na območju
rudnika, medtem ko druga podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige zagotavljajo, da
se informacije zbirajo in hranijo v skladu s temi smernicami, ter bi morala pri
proizvajalcih zlata in rafinerijah zbirati dodatne informacije o okoliščinah.
78 Člen 4 ISO 19011: 2002.
79 Člen 4 ISO 19011: 2002.
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informacije ocenjevalni skupini. Pregledati in po možnosti dopolniti ali izdelati
interaktivne zemljevide, na katerih so prikazane lokacije rudnikov, oboroženih skupin,
trgovskih poti, cestnih blokad in letališč.
3. ZA ZLATO, KI SE PRIDOBIVA V OKVIRU RUDARJENJA V VELIKEM OBSEGU (BODISI ZLATO,
KI GA PRIDOBIVAJO PODJETJA ZA RUDARJENJE V SREDNJEM IN VELIKEM OBSEGU PRI
DEJAVNOSTIH, KI SPROŽIJO OPOZORILA, BODISI ZLATO, KI SE PRIDOBIVA V OKVIRU
RUDARJENJA V VELIKEM OBSEGU IN KUPI OD DRUGIH VIROV). Za opredelitev tveganja bi
bilo treba pridobiti dokaze o dejanskih okoliščinah ekstrakcije, predelave, prevoza in izvoza zlata
ter trgovine in ravnanja z njim (po potrebi), kar lahko vključuje:
a) lokacijo in naziv vseh rudnikov zlata za vsak proizvod;
b) lokacijo točk, na katerih se zlato predeluje, npr. združuje, meša, drobi, melje in tali v
proizvode iz zlate Doré ali zlata iz aluvialnih nanosov;
c) načine predelave in prevoza zlata;
d) način prevoza zlata in vzpostavljene postopke za zagotovitev integritete ob
ustreznem upoštevanju varnostnih vidikov;
e) lokacijo prevoznih poti, točk, na katerih se trguje z zlatom, in točk izvoza in uvoza,
80

kjer se prečkajo meje (po potrebi) ;
f) sedanjo proizvodnjo in zmogljivost rudnikov, primerjalno analizo zmogljivosti rudnikov
glede na evidentirano proizvodnjo rudnika ter evidenco vseh razhajanj;
g) sedanjo predelavo in predelovalno zmogljivost rudniških talilnic, primerjalno analizo
predelovalne zmogljivosti glede na evidentirano predelavo ter evidenco vseh
razhajanj;
h) opredelitev vseh tretjih ponudnikov storitev, ki ravnajo z zlatom (npr. podjetja za
logistiko, predelavo in prevoz) ali zagotavljajo varnost na območjih rudnikov in ob
prevoznih poteh, ter informacije za poznavanje nasprotne stranke v zvezi z njimi.
Opredelitev bi morala zajemati naslednje ukrepe, katerih obseg izvajanja bi bilo treba
določiti ob upoštevanju tveganja:
i) opredelitev lastništva (vključno z dejanskim lastništvom) in korporacijske strukture
podjetij, vključno z imeni vodstvenih delavcev in direktorjev v podjetjih;
ii) opredelitev povezanih, hčerinskih, matičnih in pridruženih podjetij;

80 V primerih, ko prevozniki nočejo razkriti teh informacij zaradi varnostnih pomislekov, bi
morala podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige zagotoviti, da prevozniki opravijo
oceno tveganja za navedene prevozne poti v skladu s temi smernicami. Podjetja v
zgornjem delu oskrbovalne verige bi morala zahtevati, naj prevozniki predložijo
poročilo, v katerem podrobno opišejo svoje ugotovitve na podlagi ocene tveganja
prevoznih poti (tj. ugotovljena tveganja in ukrepe, sprejete za njihovo obvladovanje).
Podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige bi morala poročati o navedenih tveganjih v
skladu s 5. korakom. V primerih, ko podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige ne
uporabljajo prevoznikov ali lahko pridobijo informacije o prevoznih poteh, bi morala
sama opraviti oceno tveganja prevoznih poti in poročati o tveganjih v skladu s
5. korakom.
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iii) preverjanje identitete podjetij z uporabo zanesljivih dokumentov, podatkov ali
informacij, pridobljenih od neodvisnih virov (npr. poslovnih registrov, izpiskov, aktov o
ustanovitvi);
iv) preverjanje informacij o vladnih nadzornih seznamih (npr. seznamih sankcij ZN,
seznamih OFAC s posebej določenimi državljani, poizvedbe v podatkovni zbirki WorldCheck); v) opredelitev vsake povezave podjetja z vlado, političnimi strankami, vojsko,
kriminalnimi mrežami ali nedržavnimi oboroženimi skupinami, vključno z vsemi
sporočenimi primeri povezave z nedržavnimi oboroženimi skupinami in/ali javnimi ali
zasebnimi varnostnimi silami;
i) dovoljenja za obratovanje, npr. za rudarjenje, izvoz;
j) vse davke, pristojbine ali licenčnine, plačane vladi v zvezi z ekstrakcijo, prevozom in
izvozom zlata ter trgovino z njim;
k) vsa plačila ali nadomestila, plačana vladnim agencijam in uradnikom v zvezi z
ekstrakcijo, prevozom in izvozom zlata ter trgovino z njim;
l) vsa plačila javnim ali zasebnim varnostnim silam ali drugim oboroženim skupinam na
vseh točkah v oskrbovalni verigi od ekstrakcije naprej, razen če to ni prepovedano po
veljavnem zakonu;
m) varnostne storitve, ki se zagotavljajo na območjih rudnikov, ob prevoznih poteh in na
vseh točkah, na katerih se z zlatom ravna ali na katerih se zlato predeluje;
n) usposabljanje varnostnega osebja in njegovo skladnost s prostovoljnimi načeli o
varnosti in človekovih pravicah;
o) preverjanje vseh članov varnostnega osebja v skladu s prostovoljnimi načeli o varnosti
in človekovih pravicah ter ocenjevanje varnostnih tveganj za vse člane varnostnega
osebja;
p) militarizacijo območij rudnikov, prevoznih poti in točk, na katerih se trguje z zlatom in na
katerih se zlato izvaža;
q) dokaze o vseh morebitnih hudih zlorabah (mučenje, kruto, nečloveško in ponižujoče
ravnanje, prisilno delo, najhujše oblike dela otrok, hude kršitve človekovih pravic, vojni
zločini ali druge hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava, hudodelstva zoper
človečnost ali genocid), ki jih je storila katera koli stran v rudnikih, ob prevoznih poteh in
na točkah, na katerih se trguje z zlatom in/ali na katerih se zlato predeluje;
r) informacije o vsaki neposredni ali posredni podpori nedržavnim oboroženim skupinam
ali javnim ali zasebnim varnostnim silam (glej opredelitev pojmov);
s) po potrebi število in ime krajev, v katerih delujejo obrtni rudarji in rudarji, ki opravljajo
rudarjenje v malem obsegu, na podlagi koncesije proizvajalca zlata, oceno števila
rudarjev in oceno, ali se lahko šteje, da sodelujejo v zakonitem obrtnem rudarjenju in
rudarjenju v malem obsegu (glej opredelitev pojmov);
t) po potrebi primere konfliktov ali napetosti v odnosu med rudarji, ki opravljajo rudarjenje
v srednjem in velikem obsegu, ter obrtnimi rudarji in rudarji, ki opravljajo rudarjenje v
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malem obsegu;
u) po potrebi vse primere, poročila ali sume, da se zlato, ki se pridobiva v okviru obrtnega
rudarjenja in rudarjenja v malem obsegu, ali zlato iz drugih virov nevede vključuje v
predelovalne dejavnosti proizvajalca zlata (npr. talilnico) in/ali goljufivo napačno
prikazuje kot zlato, ki ga z rudarjenjem pridobiva proizvajalec zlata.
4. ZA ZLATO, KI SE PRIDOBIVA V OKVIRU OBRTNEGA RUDARJENJA IN RUDARJENJA
V MALEM OBSEGU (BODISI ZLATO, KI GA PRIDOBIVAJO PODJETJA ZA OBRTNO
RUDARJENJE IN RUDARJENJE V MALEM OBSEGU PRI DEJAVNOSTIH, KI SPROŽIJO
OPOZORILA, BODISI ZLATO, KI GA KUPIJO PODJETJA ZA PRIDOBIVANJE ZLATA V
SREDNEJM IN VELIKEM OBSEGU). Pridobiti bi bilo treba dokaze o dejanskih okoliščinah
ekstrakcije, predelave, prevoza in izvoza zlata ter trgovine in ravnanja z njim (po potrebi).
Podjetja bi morala ukrepe, ki jih sprejemajo, da bi postopno zbrala naslednje informacije,
dopolniti s sklicevanjem na korak 3(C) in Dodatek k temu dopolnilu, da bi obrtnim rudarjem
in rudarjem, ki opravljajo rudarjenje v malem obsegu, pomagala vzpostaviti varne,
pregledne in preverljive oskrbovalne verige z zlatom ter jim to omogočila:
a) opredelitev dobaviteljev vseh drugih virov zlata, ki se pridobiva z rudarjenjem, z
uporabo zanesljivih dokumentov, podatkov ali informacij, pridobljenih od neodvisnih
virov; vse informacije o vladnih, političnih ali vojaških povezavah navedenih
dobaviteljev, vključno zlasti z vsemi sporočenimi primeri povezave z nedržavnimi
oboroženimi skupinami in/ali javnimi ali zasebnimi varnostnimi silami; geografsko
območje pridobivanja za navedene dobavitelje;
b) rudniki izvora, prevozne poti in točke, na katerih se trguje z zlatom;
c) skupina ali združenje za obrtno rudarjenje in ocena, ali se lahko šteje, da sodeluje v
zakonitem obrtnem rudarjenju in rudarjenju v malem obsegu (glej opredelitev pojmov);
d) načini predelave in prevoza zlata;
e) davki, licenčnine in pristojbine, plačane vladnim agencijam in uradnikom;
f) opredelitev vseh tretjih ponudnikov storitev, ki ravnajo z zlatom (npr. podjetja za
logistiko, predelavo in prevoz) ali zagotavljajo varnost na območjih rudnikov in ob
prevoznih poteh, in informacije za poznavanje nasprotne stranke v zvezi z njimi.
Opredelitev bi morala zajemati naslednje ukrepe, katerih obseg izvajanja bi bilo treba
določiti ob upoštevanju tveganja:
i) opredelitev lastništva (vključno z dejanskim lastništvom) in korporacijske strukture,
vključno z imeni vodstvenih delavcev in direktorjev v podjetju;
ii) opredelitev povezanih, hčerinskih, matičnih in pridruženih podjetij;
iii) preverjanje identitete podjetij z uporabo zanesljivih dokumentov, podatkov ali
informacij, pridobljenih od neodvisnih virov (npr. poslovnih registrov, izpiskov, aktov o
ustanovitvi);
iv) preverjanje informacij o vladnih nadzornih seznamih (npr. seznamih sankcij ZN,
seznamih OFAC s posebej določenimi državljani, poizvedbe v podatkovni zbirki
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World-Check);
v) opredelitev vsake povezave podjetja z vlado, političnimi strankami, vojsko,
kriminalnimi mrežami ali nedržavnimi oboroženimi skupinami, vključno zlasti z vsemi
sporočenimi primeri povezave z nedržavnimi oboroženimi skupinami in/ali javnimi ali
zasebnimi varnostnimi silami;
g) militarizacija območij rudnikov, prevoznih poti in točk, na katerih se trguje z zlatom in na
katerih se zlato izvaža;
h) dokazi o vseh hudih zlorabah (mučenje, kruto, nečloveško in ponižujoče ravnanje,
prisilno delo, najhujše oblike dela otrok, hude kršitve človekovih pravic, vojni zločini ali
druge hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava, hudodelstva zoper človečnost
ali genocid), ki jih je storila katera koli stran v rudnikih, ob prevoznih poteh in na točkah,
81

na katerih se trguje z zlatom in/ali na katerih se zlato predeluje ;
i) informacije o vsaki neposredni ali posredni podpori nedržavnim oboroženim skupinam
ali javnim ali zasebnim varnostnim silam z ekstrakcijo, prevozom ali izvozom zlata ali
trgovino ali ravnanjem z njim;
j) primeri konfliktov ali napetosti v odnosu med rudarji, ki opravljajo rudarjenje v srednjem
in velikem obsegu, ter obrtnimi rudarji in rudarji, ki opravljajo rudarjenje v malem
obsegu;
k) vsi primeri, poročila ali sumi, da se zlato iz drugih virov nevede vključuje v oskrbovalno
verigo z zlatom in/ali goljufivo napačno prikazuje.

D. Ocena tveganj v oskrbovalni verigi.

Oceniti bi bilo treba informacije, zbrane in

pridobljene z opredelitvijo dejanskih okoliščin v oskrbovalnih verigah podjetja, ki sprožijo
opozorila. Podjetje bi moralo kot „tveganje“ obravnavati vsako razumno nedoslednost med
pridobljenimi informacijami in naslednjim:
82

1. politiko oskrbovalne verige podjetja, skladno s Prilogo II k tem smernicam ;
2. standardi in postopki potrebne skrbnosti, ki jih vsebujejo te smernice, pa tudi
informacijami, pridobljenimi pri 1. koraku teh smernic;
3. nacionalnimi zakoni držav, v katerih ima podjetje sedež ali kotira na borzi (po potrebi),
držav, iz katerih zlato verjetno izvira, ter držav tranzita ali ponovnega izvoza;
4. pravnimi instrumenti, s katerimi se urejajo dejavnosti in poslovni odnosi podjetja, kot so
sporazumi o financiranju, sporazumi s pogodbenimi izvajalci in sporazumi z dobavitelji;
5. drugimi ustreznimi mednarodnimi instrumenti, kot so Smernice OECD za večnacionalne
družbe, mednarodno pravo o človekovih pravicah in humanitarno pravo ter mednarodna
priporočila in smernice za preprečevanje pranja denarja.

81 Glej odstavek 1 Priloge II k smernicam OECD o potrebni skrbnosti (2011).
82 Glej korak 1(A) zgoraj in Prilogo II.
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ODDELEK II – OCENA TVEGANJA ZA LOKALNE IZVOZNIKE, IZVAJALCE
RECIKLIRANJA, MEDNARODNE TRGOVCE Z ZLATOM, KI SE PRIDOBIVA
Z RUDARJENJEM/ZLATOM, KI GA JE MOGOČE RECIKLIRATI, IN
RAFINERIJE
A. Določitev izvora zlata.

Ocena tveganja v oskrbovalni verigi se začne z izvorom

dobave zlata. Različni izvori vključujejo različna tveganja in zahtevajo različne vrste
ocen tveganja (glej sliko 1 – Tveganja v oskrbovalni verigi z zlatom s konfliktnih območij
in območij z visokim tveganjem v uvodu tega dopolnila). Vsaka določitev izvora zlata bi
morala temeljiti na razumnih prizadevanjih, ki jih podjetje izvaja v dobri veri in pri katerih
se zanaša na dokaze, pridobljene na podlagi 1. koraka, pa tudi dodatne neposredne
dokaze (zbrane na podlagi sodelovanja z dobavitelji in raziskav dokumentov) in
83

verodostojne vire . Lokalni izvozniki zlata, mednarodni trgovci z zlatom in rafinerije bi
morali oceniti in preveriti zastopanje dobaviteljev z ukrepi, ki so sorazmerni tveganju, da
bi lahko razumno določili izvor zlata.

83 Pregled raziskovalnih poročil vlad, mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij in
medijev, zemljevidov, poročil ZN in sankcij Varnostnega sveta ZN, sektorske literature v
zvezi z ekstrakcijo mineralov ter njenim vplivom na konflikte, človekove pravice ali
škodo za okolje v državi morebitnega izvora ali drugih javnih izjav (npr. etičnih
pokojninskih skladov). Podjetja bi se morala sklicevati tudi na vsa merila in kazalnike za
konfliktna območja in območja z visokim tveganjem, oblikovane v okviru pobud, ki
vključujejo več zainteresiranih strani.

SMERNICE OECD O POTREBNI SKRBNOSTI ZA ODGOVORNE OSKRBOVALNE VERIGE Z MINERALI S KONFLIKTNIH ... © OECD 2013

87

DOPOLNILO O ZLATU

1. Izvor zlata, ki se pridobiva z rudarjenjem, je sam rudnik, in sicer ne glede na to, ali se
zlato pridobiva v okviru obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem obsegu ali rudarjenja v
srednjem ali velikem obsegu.
a) Izjema pri tem je stranski proizvod rudarjenja, kot je zlato, pridobljeno z izkopavanjem
84

bakra, torej minerala, ki ne spada na področje uporabe teh smernic . Šteti bi se
moralo, da je izvor zlata, ki je stranski proizvod rudarjenja, točka, v kateri se zlato v
sledovih prvič loči od prvotne rude minerala (npr. rafinerija). Rafinerija bi morala s
potrebno

skrbnostjo

preprečiti

napačno

prikazovanje

za

prikrivanje

izvora

novopridobljenega zlata iz stranskih proizvodov rudarjenja.
2. Izvor zlata, ki ga je mogoče reciklirati, je točka, na kateri nastane možnost njegovega
recikliranja (tj. ko se zlato prevzame za vrnitev v industrijo zlata, da bi se pridobila
vsebnost kovine), na primer, kadar se prvič proda nazaj izvajalcu recikliranja
zlata/rafineriji. Rafinerija bi morala na podlagi potrebne skrbnosti pregledati točko, na
kateri nastane možnost recikliranja zlata, da bi se izključilo napačno prikazovanje za
prikrivanje izvora novopridobljenega zlata.
3. Za zaloge, za katere se uporabljajo predhodna pravila, izvora ni treba določiti, če je
mogoče s preverljivim datumom dokazati, da so bile izdelane v sedanji obliki pred
1. januarjem 2012. Dodatno potrebno skrbnost v zvezi z dobavitelji bi bilo treba izvajati
samo v primeru „dobaviteljev, ki sprožijo opozorila“ (glej besedilo v nadaljevanju), da bi
se zagotovilo, da trgovina z zalogami, za katere se uporabljajo predhodna pravila, in
njihova prodaja nista v nasprotju z resolucijami Združenih narodov o sankcijah ali da ne
omogočata pranja denarja, ki je posledica prodaje zalog zlata na konfliktnih območjih in
območjih z visokim tveganjem ali je povezana z njo.

B. Opredelitev opozorilnih znakov v oskrbovalni verigi z zlatom.
Podjetja bi morala na podlagi informacij o izvoru zlata in informacij, pridobljenih na
podlagi 1. koraka (vključno z vsemi informacijami o dobaviteljih za poznavanje
nasprotne stranke), opredeliti prisotnost v nadaljevanju navedenih „opozorilnih znakov“
v oskrbovalni verigi za zlato, ki se pridobiva z rudarjenjem, zlato, ki ga je mogoče
reciklirati, ali obstoječe zaloge zlata.

Lokacije izvora in tranzita zlata, ki sprožijo opozorila:
Zlato izvira s konfliktnega območja ali območja z visokim tveganjem ali se na njem
prevaža.

84 Na primer iz zlata v sledovih, ki ga vsebuje ruda bakrovega sulfida, se ne proizvede
zlato v obliki, ki je ločena in neodvisna od navedene rude, dokler se baker popolnoma
ne rafinira in nastane baker za katode z 99,99-odstotno čistostjo. Takrat se zlato v
sledovih koncentrira v preostalem mulju v elektrolitski celici na približno 2 %, ta mulj iz
celice pa se nato zaradi vsebnosti zlata proda rafinerijam zlata.
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Po navedbah zlato izvira iz države z omejenimi znanimi zalogami, verjetnimi viri ali
pričakovanimi ravnmi proizvodnje zlata (tj. prijavljene količine zlata iz navedene
države niso v skladu z njenimi znanimi zalogami ali pričakovanimi ravnmi
proizvodnje).
Po navedbah zlato izvira iz države, ki je znana država tranzita zlata s konfliktnih
območij in območij z visokim tveganjem oziroma za katero se utemeljeno sumi, da
je država tranzita.
Po navedbah zlato izvira iz virov, ki jih je mogoče reciklirati/odpadnih virov ali
mešanih virov ter je bilo rafinirano v državi, ki je znana država tranzita zlata s
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem oziroma za katero se
utemeljeno sumi, da je država tranzita.
Na vseh teh lokacijah, ki sprožijo opozorila, je tveganje večje, če je izvrševanje zakonov za
preprečevanje pranja denarja, protikorupcijskih zakonov, carinskih kontrol in drugih
ustreznih zakonov o vladnem nadzoru šibko, če se uporabljajo neformalni bančni sistemi in
če je razširjena uporaba gotovine.

Dobavitelji, ki sprožijo opozorila
Dobavitelji ali druga znana podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige delujejo na
eni od zgoraj navedenih lokacij izvora in tranzita zlata, ki sprožijo opozorila, ali so
delničarji ali imajo druge interese v dobaviteljih zlata z ene od zgoraj navedenih
lokacij izvora in tranzita zlata, ki sprožijo opozorila.
Znano je, da so dobavitelji ali druga znana podjetja v zgornjem delu oskrbovalne
verige v zadnjih 12 mesecih pridobili zlato z lokacije izvora in tranzita zlata, ki
sproži opozorila.

Okoliščine, ki sprožijo opozorila:
Anomalije ali neobičajne okoliščine se opredelijo na podlagi informacij, zbranih v
okviru 1. koraka, zaradi katerih nastane utemeljen sum, da bi lahko zlato
prispevalo h konfliktom ali hudim zlorabam, povezanim z ekstrakcijo ali prevozom
zlata ali trgovino z njim.
a) Opozorilni znaki niso bili ugotovljeni: Če lahko izvoznik zlata, mednarodni trgovec z
zlatom ali rafinerija razumno ugotovi, da teh opozorilnih znakov v navedeni oskrbovalni
verigi ni, se dodatna potrebna skrbnost za navedeno oskrbovalno verigo ne zahteva.
Sistemi upravljanja, vzpostavljeni na podlagi 1. koraka, bi se morali vzdrževati in redno
pregledovati.
b) Opozorilni znaki so bili ugotovljeni ali informacij ni: Vsak lokalni izvoznik zlata,
mednarodni trgovec z zlatom ali rafinerija, ki v svoji oskrbovalni verigi z zlatom ugotovi
obstoj opozorilnega znaka ali ne more razumno izključiti obstoja enega ali več od teh
znakov, bi moral nadaljevati s spodnjim korakom 2(C).
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C. Opredelitev dejanskih okoliščin sedanjih in
oskrbovalnih verig podjetja, ki sprožijo opozorila.

načrtovanih

1. Izvedba poglobljenega pregleda okoliščin na vseh lokacijah, ki sprožijo opozorila, ter
praks potrebne skrbnosti vseh morebitnih dobaviteljev, ki sprožijo opozorila.
a) Pregled raziskovalnih poročil, vključno z raziskovalnimi poročili vlad, mednarodnih
organizacij, nevladnih organizacij in medijev, zemljevidov, poročil ZN in sankcij
Varnostnega sveta ZN, sektorske literature v zvezi z ekstrakcijo mineralov ter njenim
vplivom na konflikte, človekove pravice ali škodo za okolje v državi morebitnega
izvora ali drugih javnih izjav (npr. etičnih pokojninskih skladov).
b) Posvetovanje s kombinacijo lokalnih in centralnih držav, lokalnih organizacij civilne
družbe, skupnostnih mrež, mirovnih enot ZN in lokalnih dobaviteljev. Odgovarjanje na
posebna vprašanja ali zahteve za pojasnila, ki jih predložijo sodelujoča podjetja.
c) Ugotavljanje (tudi na podlagi raziskav dokumentov, obiskov dobaviteljev zlata na
kraju samem, preverjanja naključnih vzorcev evidenc nakupov glede na tveganje ter
po potrebi pregleda in ocene postopkov in direktiv na področju kupovanja ter boja
proti pranju denarja in financiranju terorizma), ali imajo dobavitelji v zgornjem delu
oskrbovalne verige politike in sisteme upravljanja, skladne s temi smernicami, in ali
taki politike in sistemi upravljanja delujejo.
2. ZA ZLATO, KI SE PRIDOBIVA Z RUDARJENJEM, bi bilo treba ustanoviti skupine za
ocenjevanje na terenu. Lokalni izvozniki zlata, mednarodni trgovci z zlatom ali rafinerije,
ki ugotovijo obstoj opozorilnih znakov, so še naprej v vseh okoliščinah individualno
odgovorni za zagotavljanje, da se zbirajo informacije o dejanskih okoliščinah
oskrbovalnih verig podjetja, ki sprožijo opozorila. Lokalni izvozniki zlata, mednarodni
trgovci z zlatom ali rafinerije, ki ugotovijo obstoj opozorilnih znakov v svojih oskrbovalnih
verigah, bi morali ustanoviti skupine za ocenjevanje na terenu, da bi se pridobivale in
hranile informacije o dobaviteljih in (po potrebi) okoliščinah ekstrakcije, rafiniranja in
izvoza mineralov ter trgovine in ravnanja z njimi. Podjetja v zgornjem delu oskrbovalne
verige lahko ustanovijo tako skupino v sodelovanju z drugimi podjetji v zgornjem delu
oskrbovalne verige, ki dobavljajo s teh območij ali delujejo na njih, ali v okviru
sektorskega mehanizma ali pobude ali mehanizma ali pobude, ki vključuje več
zainteresiranih strani. Kadar „skupne“ skupine niso možne ali podjetja niso naklonjena
sodelovanju, bi morala samostojno izvajati ocenjevanje na terenu. Podjetja in druge
zainteresirane strani, ki ustanavljajo skupine za ocenjevanje na terenu, bi morali:
a) pri prispevanju k skupnemu ocenjevanju na terenu upoštevati naslednje dejavnike:
velikost sodelujočih podjetij in vire, ki so na voljo za izvajanje potrebne skrbnosti;
sposobnost za dostop do informacij na terenu in položaj podjetja v oskrbovalni verigi;
kakovost vseh skupin za ocenjevanje na terenu, ki so jih predhodno ustanovila druga
podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige, vključno s proizvajalci zlata, ter
zanesljivost potrebne skrbnosti podjetja, ugotovljeno z navzkrižnim preverjanjem
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podatkov, ki jih podjetje zagotovi o vseh surovinah iz zlata ;
b) zagotoviti, da so ocenjevalci neodvisni od dejavnosti, ki se ocenjuje, in nimajo
86

navzkrižij interesov . Ocenjevalci podjetja morajo biti zavezani poštenemu in
točnemu poročanju in najvišjim strokovnim etičnim standardom ter izvajati „ustrezno
87

strokovno skrbnost“ ;
c) zagotoviti ustrezno stopnjo kompetenc z zaposlovanjem strokovnjakov z znanjem in
spretnostmi na čim več naslednjih področjih: operativni okviri, ki se ocenjujejo (npr.
jezikovno znanje, upoštevanje kulturnih posebnosti), vsebina tveganj, povezanih s
konflikti (npr. standardi iz Priloge II, človekove pravice, mednarodno humanitarno
pravo, korupcija, finančni kriminal, konflikt in financiranje udeležencev v konfliktu,
preglednost), narava in oblika oskrbovalne verige z zlatom ter standardi in postopek
iz teh smernic o potrebni skrbnosti;
d) ocenjevalnim skupinam zagotoviti dostop do rudnikov, posrednikov, združevalcev
in/ali prevoznikov, ki so pod nadzorom podjetja ali na katere podjetje vpliva, vključno
s:
i) fizičnim dostopom do lokacij, tudi v drugih državah, v katerih se verjetno izvaja
pretovarjanje ali ponovno označevanje;
ii) dostopom do knjig, evidenc ali drugih dokazov o praksah naročanja ter plačilih
davkov, pristojbin in licenčnin ter izvozne dokumentacije;
iii) lokalno logistično podporo in pomočjo;
iv) varnostjo zase in za vse, ki zagotavljajo informacije;
e) po potrebi vzpostaviti ali podpreti vzpostavitev mrež skupnosti za spremljanje in/ali
obveščevalnih enot, ki vključujejo več zainteresiranih strani, ki bodo zagotavljale
informacije ocenjevalni skupini. Pregledati in po možnosti dopolniti ali izdelati
interaktivne zemljevide, na katerih so prikazane lokacije rudnikov, oboroženih skupin,
trgovskih poti, cestnih blokad in letališč.
3. ZA ZLATO, KI SE PRIDOBIVA Z RUDARJENJEM, bi bilo treba ugotoviti, ali se
pridobiva v okviru rudarjenja v velikem obsegu ali obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem
obsegu.
(a) Za zlato, ki se pridobiva v okviru rudarjenja v velikem obsegu, bi bilo treba sodelovati
s proizvajalci zlata v srednjem in velikem obsegu, kadar je primerno glede na položaj
podjetja v oskrbovalni verigi, da bi se pridobili dokazi o dejanskih okoliščinah
ekstrakcije in izvoza zlata ter trgovine in ravnanja z njim, kar lahko vključuje:

85 Na primer za zlato iz rudnikov zlata za rudarjenje v velikem obsegu je proizvajalec zlata
morda v najboljšem položaju za zbiranje ustreznih terenskih informacij na območju
rudnika, medtem ko druga podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige zagotavljajo, da
se informacije zbirajo in hranijo v skladu s temi smernicami, ter bi morala pri
proizvajalcih zlata in rafinerijah zbrati vse razpoložljive dodatne informacije o
okoliščinah.
86 Člen 4 ISO 19011: 2002.
87 Člen 4 ISO 19011: 2002.
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i)

lokacijo in naziv vseh rudnikov zlata za vsak proizvod;

ii) lokacijo točk, na katerih se zlato predeluje, npr. združuje, meša, drobi, melje in tali
v proizvode iz zlate Doré ali zlata iz aluvialnih nanosov;
iii) načine predelave in prevoza zlata;
iv) lokacijo prevoznih poti, točk, na katerih se trguje z zlatom, ter točk izvoza in uvoza,
88

na katerih se prečka meja (po potrebi) ;
v) sedanjo proizvodnjo in zmogljivost rudnikov, primerjalno analizo zmogljivosti
rudnika glede na evidentirano proizvodnjo rudnika, če je mogoče, ter evidenco
vseh morebitnih razhajanj;
vi) sedanjo predelavo in predelovalno zmogljivost rudniških talilnic, primerjalno analizo
predelovalne zmogljivosti glede na evidentirano predelavo, če je mogoče, ter
evidenco vseh morebitnih razhajanj;
vii) opredelitev vseh akterjev v zgornjem delu oskrbovalne verige, med drugim
proizvajalcev zlata, posrednikov, trgovcev z zlatom, izvoznikov in izvajalcev
ponovnega izvoza zlata, pa tudi tretjih ponudnikov storitev, ki ravnajo z zlatom
(npr. podjetja za logistiko, predelavo in prevoz) ali zagotavljajo varnost na
območjih rudnikov in ob prevoznih poteh, ter informacije za poznavanje nasprotne
stranke v zvezi z navedenimi akterji. Opredelitev bi morala zajemati naslednje
ukrepe, katerih obseg izvajanja bi bilo treba določiti ob upoštevanju tveganja:
1. opredelitev

lastništva

(vključno

z

dejanskim

lastništvom)

podjetij

in

korporacijske strukture, vključno z imeni vodstvenih delavcev in direktorjev v
podjetju;
2. opredelitev povezanih, hčerinskih, matičnih in pridruženih podjetij;
3. preverjanje identitete podjetij z uporabo zanesljivih dokumentov, podatkov ali
informacij, pridobljenih od neodvisnih virov (npr. poslovnih registrov, izpiskov,
aktov o ustanovitvi);
4. preverjanje informacij o vladnih nadzornih seznamih (npr. seznamih sankcij
ZN, seznamih OFAC s posebej določenimi državljani, poizvedbe v podatkovni
zbirki World-Check);
5. opredelitev vsake povezave podjetja z vlado, političnimi strankami, vojsko,
kriminalnimi mrežami ali nedržavnimi oboroženimi skupinami, vključno z vsemi

88 V primerih, ko prevozniki nočejo razkriti teh informacij zaradi varnostnih pomislekov, bi
morala podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige zagotoviti, da prevozniki opravijo
oceno tveganja za navedene prevozne poti v skladu s temi smernicami. Podjetja v
zgornjem delu oskrbovalne verige bi morala zahtevati, naj prevozniki predložijo poročilo,
v katerem podrobno opišejo svoje ugotovitve na podlagi ocene tveganja prevoznih poti
(tj. ugotovljena tveganja in ukrepe, sprejete za njihovo obvladovanje). Podjetja v
zgornjem delu oskrbovalne verige bi morala poročati o navedenih tveganjih v skladu s
5. korakom. V primerih, ko podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige ne uporabljajo
prevoznikov ali lahko pridobijo informacije o prevoznih poteh, bi morala sama opraviti
oceno tveganja prevoznih poti in poročati o tveganjih v skladu s 5. korakom.
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sporočenimi primeri povezave z nedržavnimi oboroženimi skupinami in/ali
javnimi ali zasebnimi varnostnimi silami;
viii) dovoljenja za obratovanje, npr. za rudarjenje, izvoz;
ix)

vse davke, pristojbine ali licenčnine, plačane vladi v zvezi z ekstrakcijo,
prevozom in izvozom zlata ter trgovino z njim;

x)

vsa plačila ali nadomestila, plačana vladnim agencijam in uradnikom v zvezi z
ekstrakcijo, prevozom in izvozom zlata ter trgovino z njim;

xi)

vsa plačila javnim ali zasebnim varnostnim silam ali drugim oboroženim
skupinam na vseh točkah v oskrbovalni verigi od ekstrakcije naprej, razen če to
ni prepovedano po veljavnem zakonu;

xii)

varnostne storitve, ki se zagotavljajo na območjih rudnikov, ob prevoznih poteh
in na vseh točkah, na katerih se z zlatom ravna ali na katerih se zlato predeluje;

xiii) usposabljanje varnostnega osebja in njegovo skladnost s prostovoljnimi načeli o
varnosti in človekovih pravicah;
xiv) preverjanje vseh članov varnostnega osebja v skladu s prostovoljnimi načeli o
varnosti in človekovih pravicah ter ocenjevanje varnostnih tveganj za vse člane
varnostnega osebja;
xv)

militarizacijo območij rudnikov, prevoznih poti in točk, na katerih se trguje z
zlatom in na katerih se zlato izvaža;

xvi) dokaze o vseh morebitnih hudih zlorabah (mučenje, kruto, nečloveško in
ponižujoče ravnanje, prisilno delo, najhujše oblike dela otrok, hude kršitve
človekovih pravic, vojni zločini ali druge hude kršitve mednarodnega
humanitarnega prava, hudodelstva zoper človečnost ali genocid), ki jih je storila
katera koli stran v rudnikih, ob prevoznih poteh in na točkah, na katerih se trguje
z zlatom in/ali na katerih se zlato predeluje;
xvii) informacije o vsaki neposredni ali posredni podpori nedržavnim oboroženim
skupinam ali javnim ali zasebnim varnostnim silam (glej opredelitev pojmov);
xviii) po potrebi število in ime območij, na katerih delujejo obrtni rudarji in rudarji, ki
opravljajo rudarjenje v malem obsegu, na podlagi koncesije proizvajalca zlata,
oceno števila rudarjev in oceno, ali se lahko šteje, da sodelujejo v zakonitem
obrtnem rudarjenju in rudarjenju v malem obsegu (glej opredelitev pojmov);
xix) po potrebi primere konfliktov ali napetosti v odnosu med rudarji, ki opravljajo
rudarjenje v srednjem in velikem obsegu, ter obrtnimi rudarji in rudarji, ki
opravljajo rudarjenje v malem obsegu;
xx) po potrebi vse primere, poročila ali sume, da se zlato, ki se pridobiva v okviru
obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem obsegu, ali zlato iz drugih virov
nevede vključuje v predelovalne dejavnosti proizvajalca zlata (npr. talilnico) in/ali
goljufivo napačno prikazuje kot zlato, ki ga z rudarjenjem pridobiva proizvajalec
zlata.
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b) Za zlato, ki se pridobiva v okviru obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem obsegu, bi
bilo treba pridobiti dokaze o dejanskih okoliščinah ekstrakcije in izvoza zlata ter
trgovine in ravnanja z njim. Podjetja bi morala ukrepe, ki jih sprejemajo, da bi
postopno zbrala naslednje informacije, dopolniti s sklicevanjem na korak 3(C) in
Dodatek, da bi obrtnim rudarjem in rudarjem, ki opravljajo rudarjenje v malem obsegu,
pomagala vzpostaviti varne, pregledne in preverljive oskrbovalne verige z zlatom ter
jim to omogočila:
i)

opredelitev dobaviteljev zlata, ki se pridobiva v okviru obrtnega rudarjenja in
rudarjenja v malem obsegu, z uporabo zanesljivih dokumentov, podatkov ali
informacij, pridobljenih od neodvisnih virov; vse informacije o vladnih, političnih
ali vojaških povezavah navedenih dobaviteljev, vključno zlasti z vsemi
sporočenimi primeri povezave z nedržavnimi oboroženimi skupinami in/ali javnimi
ali zasebnimi varnostnimi silami; geografsko območje pridobivanja za navedene
dobavitelje;

ii)

rudniki izvora, prevozne poti in točke, na katerih se trguje z zlatom;

iii)

skupina ali združenje za obrtno rudarjenje in ocena, ali se lahko šteje, da
sodeluje v zakonitem obrtnem rudarjenju in rudarjenju v malem obsegu (glej
opredelitev pojmov);

iv) načini predelave in prevoza zlata;
v) davki, licenčnine in pristojbine, plačane vladnim institucijam in uradnikom ob izvozu;
vi) opredelitev izvoznika zlata in vseh akterjev v oskrbovalni verigi od izvoznika zlata
do rafinerije, vključno z mednarodnimi trgovci z zlatom in vsemi tretjimi ponudniki
storitev, ki ravnajo z zlatom (npr. podjetja za logistiko, predelavo in prevoz) ali
zagotavljajo varnost na območjih rudnikov in ob prevoznih poteh, ter (po potrebi)
informacije za poznavanje nasprotne stranke v zvezi z navedenimi akterji.
Opredelitev bi morala zajemati naslednje ukrepe, katerih obseg izvajanja bi bilo
treba določiti ob upoštevanju tveganja:
1. opredelitev lastništva (vključno z dejanskim lastništvom) in korporacijske
strukture, vključno z imeni vodstvenih delavcev in direktorjev v podjetju;
2. opredelitev povezanih, hčerinskih, matičnih in pridruženih podjetij;
3. preverjanje identitete podjetij z uporabo zanesljivih dokumentov, podatkov ali
informacij, pridobljenih od neodvisnih virov (npr. poslovnih registrov, izpiskov,
aktov o ustanovitvi);
4. preverjanje informacij o vladnih nadzornih seznamih (npr. seznamih sankcij
ZN, seznamih OFAC s posebej določenimi državljani, poizvedbe v podatkovni
zbirki World-Check);
5. opredelitev vsake povezave podjetja z vlado, političnimi strankami, vojsko,
kriminalnimi mrežami ali nedržavnimi oboroženimi skupinami, vključno zlasti z
vsemi sporočenimi primeri povezave z nedržavnimi oboroženimi skupinami
in/ali javnimi ali zasebnimi varnostnimi silami;
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vii) militarizacija območij rudnikov, prevoznih poti in točk, na katerih se trguje z zlatom
in na katerih se zlato izvaža;
viii) dokazi o vseh hudih zlorabah (mučenje, kruto, nečloveško in ponižujoče ravnanje,
prisilno delo, najhujše oblike dela otrok, hude kršitve človekovih pravic, vojni
zločini ali druge hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava, hudodelstva
zoper človečnost ali genocid), ki jih je storila katera koli stran v rudnikih, ob
prevoznih poteh in na točkah, na katerih se trguje z zlatom in/ali na katerih se
89

zlato predeluje ;
ix) informacije o vsaki neposredni ali posredni podpori nedržavnim oboroženim
skupinam ali javnim ali zasebnim varnostnim silam z ekstrakcijo, prevozom ali
izvozom zlata ali trgovino ali ravnanjem z njim (glej opredelitev pojmov);
x)

vsi primeri, poročila ali sumi, da se zlato iz drugih virov nevede vključuje v
oskrbovalno verigo z zlatom in/ali goljufivo napačno prikazuje;

xi) po potrebi primeri konfliktov ali napetosti v odnosu med rudarji, ki opravljajo
rudarjenje v srednjem in velikem obsegu, ter obrtnimi rudarji in rudarji, ki
opravljajo rudarjenje v malem obsegu.
90

4. ZA ZLATO, KI GA JE MOGOČE RECIKLIRATI , bi bilo treba zbrati dodatne informacije
(tudi z raziskavo dokumentov, obiski dobaviteljev zlata na kraju samem in preverjanjem
naključnih vzorcev evidenc nakupov glede na tveganje) za zlato, ki ga je mogoče
reciklirati, iz oskrbovalnih verig s takim zlatom, ki sprožijo opozorila, z uporabo pristopa
91

na podlagi tveganja , pri čemer se prednostno obravnavajo osebe, kraji in transakcije, ki
pomenijo večje tveganje. V okviru potrebne skrbnosti na podlagi tveganja je pomembno,
da se dobavitelji in transakcije opredelijo ter da se na vseh ravneh izdelajo in vodijo
evidence. Taki dejavniki tveganja so med drugim:
a) vrednost transakcije. Spodnja meja za potrebno skrbnost v zvezi s posamezno
transakcijo z zlatom, ki ga je mogoče reciklirati, izvedeno zunaj konfliktnega območja
92

ali območja z visokim tveganjem, je 15 000 USD , potrebna skrbnost pa bi morala
biti sorazmerna povečanju vrednosti. Vendar lahko transakcije, izvedene na območju
rudarjenja ali ob njem, vključujejo zelo majhne količine, npr. en gram zlata. Zato bi

89 Glej odstavek 1 Priloge II k smernicam OECD o potrebni skrbnosti (2011).
90 Reciklirani material sam po sebi ne povzroča skrbi, da bi prispeval h konfliktom, vendar
je morebitno sredstvo za pranje zlata, ki se pridobljenega na konfliktnih območjih in
območjih z visokim tveganjem, da bi se prikril njegov izvor.
91 Čeprav ni nujno, da se te evidence priložijo materialom med njihovo potjo po
oskrbovalni verigi, bi morale biti na voljo za naknadno spremljanje in preverjanje. Vlade
in podjetja v oskrbovalnih verigah z zlatom bi se morali sklicevati na 40 priporočil
Projektne skupine za finančno ukrepanje za boj proti pranju denarja in financiranju
terorizma ter zlasti na Smernice o pristopu na podlagi tveganja za trgovce s plemenitimi
kovinami in dragimi kamni, junij 2008.
92 Glej Projektna skupina za finančno ukrepanje, 40 priporočil, 2003, in Projektna skupina
za finančno ukrepanje, „RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones“
(Smernice o pristopu na podlagi tveganja za trgovce s plemenitimi kovinami in dragimi
kamni), 17. junij 2008.
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bilo treba vse transakcije z zlatom, ki ga je mogoče reciklirati, izvedene na
konfliktnem območju ali območju z visokim tveganjem, temeljiteje pregledati ne glede
na vrednost;
b)

kraj transakcije. Dragocene so majhne količine zlata, ki se lahko preprosto

prevaža, zato noben kraj ni popolnoma brez tveganja, vendar kraji transakcij, ki
pomenijo večje tveganje, vključujejo kraje, kjer lokacije tranzita in izvoza zlata niso
razumno usklajene s prijavljeno lokacija izvora zlata; kraje s preprostim dostopom do
konkurenčnih trgov ali predelovalnih dejavnosti, ki so bliže navedeni lokaciji izvora
zlata; kraje, kjer je izvrševanje zakonov za preprečevanje pranja denarja in
financiranja terorizma, protikorupcijskih zakonov, carinskih kontrol in drugih ustreznih
zakonov o vladnem nadzoru šibko, ter kraje, kjer se uporabljajo neformalni bančni
93

sistemi, vključno z gospodarstvi, ki temeljijo na gotovini ;
c) vrsta materiala. Nepredelano zlato, ki ga je mogoče reciklirati, ni tako verjetno
sredstvo za pranje zlata, ki se pridobiva z rudarjenjem, s konfliktnih območij in
območij z visokim tveganjem kot staljeno zlato, ki ga je mogoče reciklirati (glej
opredelitev pojmov), čeprav obstajajo primeri, ko nepredelano zlato, ki ga je mogoče
reciklirati, izvira z območij, za katera je znano, da se na njih izdelujejo zlati proizvodi
neposredno iz zlata, ki se pridobiva z rudarjenjem, kot sredstvo za izogibanje davkom
ali pranje zlata. Pranje zlata, ki se pridobiva z rudarjenjem, je bilo pridobljeno na
konfliktnem območju in ima visoko koncentracijo (npr. zlato z 90-odstotno čistost,
pridobljeno z rudarjenjem na aluvialnih nanosih), z materiali nižje vrednosti, pri
katerih je za izboljšanje in rafiniranje potrebnih še veliko postopkov, za proizvodnjo
zlata, ki ga je mogoče tržiti, pa še precej časa, ni verjetno. Materiali nižje vrednosti, ki
se verjetno ne bodo uporabili kot sredstva za pranje, so na primer elektronski odpadki
ali ostanki mulja iz celic, nastali pri rafiniranju drugih kovin. Po drugi strani ima lahko
nakit, ki vsebuje zlato z visoko koncentracijo, podobne fizikalne lastnosti kot
konfliktno zlato, ki se pridobiva z rudarjenjem;
d) neobičajne okoliščine. Utemeljenost navedb, da je material recikliran, bi bilo treba
proučiti glede na okoliščine. Na primer nenadna in neobičajna povečanja količine
visokokakovostnega materiala nekega dobavitelja ali z nekega območja bi bilo treba
pojasniti. Če je v neki državi nakit običajno 14-karaten (58-odstotna vsebnost zlata),
bi bilo treba podvomiti o ponudbi recikliranega nakita z 90-odstotno vsebnostjo zlata;
e) dobavitelj. Različni dobavitelji zlata, ki ga je mogoče reciklirati, pomenijo različne
stopnje tveganja dejavnosti na področju pranja. Na primer zlato, ki ga je mogoče
reciklirati, pridobljeno pri proizvodnji/predelavi v nadzorovanem objektu, pomeni
manjše tveganje kot zbiratelj, ki tako zlato pridobiva iz različnih virov. Drugi dejavniki
velikega tveganja so med drugim še vsa razumna razhajanja med priporočenimi

93 Glej Projektna skupina za finančno ukrepanje, „RBA Guidance for Dealers in Precious
Metal and Stones“ (Smernice o pristopu na podlagi tveganja za trgovce s plemenitimi
kovinami in dragimi kamni), 17. junij 2008, odstavek 109.
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postopki potrebne skrbnosti iz teh smernic in praksami dobaviteljev ali dobaviteljeva
„precejšnja in nepojasnjena geografska oddaljenost“ od dobavitelja ali nasprotne
stranke v oskrbovalni verigi.
5. ZA ZLATO, KI GA JE MOGOČE RECIKLIRATI, bi bilo treba zbrati naslednje informacije
o tistih transakcijah, pri katerih je potreben okrepljen nadzor, tudi na podlagi raziskav
dokumentov, obiskov dobaviteljev zlata na kraju samem, preverjanja naključnih vzorcev
evidenc nakupov glede na tveganje, po potrebi pa tudi poglobljenega pregleda in ocene
postopkov in direktiv na področju kupovanja ter boja proti pranju denarja in financiranju
terorizma:
a) ali obstajajo proizvodni obrati, v katerih lahko nastajajo odpadni viri;
b) ali obstaja precejšnji delež zasebnih lastnikov zlatega nakita oziroma precejšnji
promet z zasebnim nakitom;
c) na podlagi obiskov na kraju samem in pregleda dokumentov bi bilo treba ugotoviti
razumno približno stopnjo poslovanja z zlatom, ki ga je mogoče reciklirati/odpadnim
zlatom, ob upoštevanju, da bo stopnja različna zlasti glede na ceno zlata in
gospodarske razmere.

D. Ocena tveganj v oskrbovalni verigi.

Oceniti bi bilo treba informacije, zbrane

in pridobljene z opredelitvijo dejanskih okoliščin v oskrbovalni verigi podjetja, ki sprožijo
opozorila. Podjetje bi moralo kot „tveganje“ obravnavati vsako razumno nedoslednost
med pridobljenimi informacijami in naslednjim:
94

1. standardi politike oskrbovalne verige podjetja, skladne s Prilogo II ;
2. standardi in postopki potrebne skrbnosti iz teh smernic:
3. nacionalnimi zakoni držav, v katerih ima podjetje sedež ali kotira na borzi (po potrebi),
držav, iz katerih zlato verjetno izvira, ter držav tranzita ali ponovnega izvoza;
4. pravnimi instrumenti, s katerimi se urejajo dejavnosti in poslovni odnosi podjetja, kot so
sporazumi o financiranju, sporazumi s pogodbenimi izvajalci in sporazumi z dobavitelji;
5. drugimi ustreznimi mednarodnimi instrumenti, kot so Smernice OECD za večnacionalne
družbe, mednarodno pravo o človekovih pravicah in humanitarno pravo ter mednarodna
priporočila in smernice za preprečevanje pranja denarja.

ODDELEK III – OCENA TVEGANJA ZA PODJETJA V SPODNJEM
DELU OSKRBOVALNE VERIGE
Podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige bi morala opredeliti tveganja v svoji oskrbovalni verigi
z oceno praks potrebne skrbnosti svojih rafinerij glede na te smernice.

A. Opredelitev rafinerij zlata v oskrbovalnih verigah po najboljših
močeh. Podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige bi si morala prizadevati
94 Glej korak 1(A) zgoraj in Prilogo II.
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opredeliti rafinerije zlata, ki proizvajajo rafinirano zlato, uporabljeno v oskrbovalni verigi
podjetij. Rafinerije zlata se lahko opredelijo na podlagi zahtev po spodnjem delu verige
dobaviteljev, vendar bi morala podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige oceniti in
preveriti zastopanje dobaviteljev z ukrepi, ki so sorazmerni tveganju. V nekaterih
primerih je oznaka rafinerije že odtisnjena na zlati palici, kovancu ali drugem proizvodu
iz rafiniranega zlata.
1. Če so rafinerije opredeljene, nadaljuj z 2. korakom, oddelek III(B).
2. Če rafinerij kljub prizadevanjem po najboljših močeh ni mogoče opredeliti, nadaljuj s
3. korakom, oddelek II.

B. Pridobitev predhodnih dokazov o potrebni skrbnosti rafinerije za
ugotavljanje, ali je opredelila ali bi razumno morala opredeliti
opozorilne znake v svojih oskrbovalnih verigah. Vsaka presoja, ali so
rafinerije opredelile ali bi razumno morale opredeliti opozorilne znake v svojih
oskrbovalnih verigah, bi morala temeljiti na razumnih prizadevanjih, ki jih podjetje izvaja
v dobri veri in pri katerih se zanaša na dokaze, pridobljene na podlagi 1. koraka, pa tudi
vse dodatne informacije (zbrane na podlagi sodelovanja z dobavitelji in raziskav
dokumentov). Podjetja bi morala preveriti zastopanje dobaviteljev z zunanjimi viri
dokazov, ki so sorazmerni tveganju, da bi lahko oblikovala razumne ugotovitve.
1. Rafinerija ni opredelila opozorilnih znakov: Če lahko podjetje v spodnjem delu
oskrbovalne verige z zlatom razumno ugotovi, da teh opozorilnih znakov v oskrbovalni
verigi navedene rafinerije ni, se dodatna potrebna skrbnost za navedeno oskrbovalno
verigo ne zahteva. Sistemi upravljanja, vzpostavljeni na podlagi 1. koraka, bi se morali
vzdrževati in redno pregledovati.
2. Rafinerija je opredelila opozorilne znake v svoji oskrbovalni verigi z zlatom ali ne more
oblikovati ugotovitve:
Vsako podjetje v spodnjem delu oskrbovalne verige, ki v oskrbovalni verigi rafinerije za
zlato ugotovi obstoj opozorilnega znaka ali ne more razumno izključiti obstoja enega ali
več od teh znakov, bi moralo nadaljevati z 2. korakom v delu III(C).

C. Ocena tveganja na podlagi ocene praks potrebne skrbnosti v
oskrbovalni verigi, ki jih izvajajo rafinerije z opozorilnimi znaki v
svojih oskrbovalnih verigah z zlatom. Da bi lahko podjetja izvedla ocene
tveganja, bi morala presoditi, ali so rafinerije z opozorilnimi znaki v svoji oskrbovalni
verigi izvedle vse priporočene elemente potrebne skrbnosti za odgovorne oskrbovalne
verige z zlatom s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem iz teh smernic.
Podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige bi morala:
1. pridobiti dokaze o praksah potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi z zlatom, ki jih izvajajo
rafinerije;
2. pregledati informacije, ki jih pridobijo skupine za oceno tveganja;
3. opraviti navzkrižno preverjanje dokazov o praksah potrebne skrbnosti rafinerij glede na
politiko oskrbovalne verige in postopke potrebne skrbnosti iz teh smernic. Podjetje bi
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moralo vsako razumno razhajanje med praksami potrebne skrbnosti dobaviteljev in
politiko oskrbovalne verige podjetja (v skladu s Prilogo II) obravnavati kot tveganje, v
zvezi s katerim bi bilo treba ukrepati v skladu s 3. korakom;
4. ugotoviti, ali je bila v zvezi s praksami potrebne skrbnosti rafinerije opravljena revizija
glede na standard v skladu s temi smernicami, ter pridobiti rezultate navedene revizije. V
primerih, ko revizije praks potrebne skrbnosti rafinerije glede na standard v skladu s temi
smernicami ni bilo, ali ko se ugotovi neskladnost med potrebno skrbnostjo rafinerije ter
standardi in postopki iz teh smernic, bi morala podjetja v spodnjem delu oskrbovalne
verige poskušati obvladati tveganja v skladu s 3. korakom ter pridobivati od rafinerij, v
zvezi s katerimi se izvajajo revizije v skladu s 4. korakom teh smernic.

3. KORAK: NAČRTOVANJE IN IZVEDBA STRATEGIJE ZA ODZIV
NA OPREDELJENA TVEGANJA
CILJ: Oceniti opredeljena tveganja in se nanje odzvati, da se preprečijo ali ublažijo
negativni učinki. Podjetja lahko sodelujejo v okviru skupnih pobud, da bi izvedla priporočila
iz tega oddelka. Vendar podjetja ohranijo individualno odgovornost za svojo potrebno
skrbnost in bi morala zagotoviti, da se pri vsakem skupnem delu ustrezno upoštevajo
posebne okoliščine posameznega podjetja.

ODDELEK I – OBVLADOVANJE TVEGANJA ZA PODJETJA V ZGORNJEM
DELU OSKRBOVALNE VERIGE
A. Sporočanje ugotovitev imenovanemu višjemu vodstvu, pri čemer se
predstavijo zbrane informacije ter dejanska in morebitna tveganja, opredeljena v oceni
tveganja v oskrbovalni verigi.

B. Okrepitev sodelovanja z dobavitelji ter notranjih sistemov za
preglednost, zbiranje informacij in nadzor nad oskrbovalno
verigo z zlatom iz koraka 1(C). Podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige bi
morala:
1. vzpostaviti nadzorno verigo in/ali sistem sledljivosti, s katerim se zbirajo in hranijo
razčlenjene informacije, predstavljene v 2. koraku ter oddelku I in II(C), za vse surovine
in proizvode iz zlata iz oskrbovalne verige, ki sproži opozorila;
2. okrepiti prakse fizičnega varovanja v skladu z okoliščinami (npr. varovanje prevoza,
hranjenje v zaprtih posodah, zaščitenih pred nedovoljenimi posegi, itd.) v primeru
ugotovljenih razlik v proizvodnji in zmogljivosti rudnika, predelavi in predelovalni
zmogljivosti ali informacijah o pošiljkah zlata, ki jih predložijo dobavitelji;
3. fizično ločiti in zavarovati vse pošiljke, pri katerih obstaja ugotovljeno tveganje povezave
s konflikti in hudimi kršitvami človekovih pravic;
4. vključiti pravico do izvajanja nenapovedanih pregledov dobaviteljev na kraju samem in
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dostopa do njihove ustrezne dokumentacije v trgovinske pogodbe in/ali pisne sporazume
95

z dobavitelji, ki se lahko uporabljajo in spremljajo ;
5. za vsako surovino iz zlata izmenjevati naslednje informacije, ki jih pridobi in hrani
ocenjevalna skupina, po celotnem zgornjem delu oskrbovalne verige:
a) čim bolj podrobne podatke o rudniku izvora;
b) lokacije, kjer se zlato ali materiali, ki vsebujejo zlato, združujejo, mešajo, drobijo,
meljejo, talijo in rafinirajo;
c) način ekstrakcije (obrtno rudarjenje in rudarjenje v malem obsegu ali rudarjenje v
srednjem in velikem obsegu) ter datumi koncentriranja, taljenja in rafiniranja;
d) težo in analizirane kakovostne značilnosti;
e) identiteto vseh dobaviteljev in ustreznih ponudnikov storitev, ki ravnajo z zlatom v
zgornjem delu oskrbovalne verige od rudnika izvora do rafinerije; lastništvo (vključno
z dejanskim lastništvom); korporacijsko strukturo, vključno z imeni vodstvenih
delavcev in direktorjev v podjetju; poslovne, vladne, politične ali vojaške povezave
navedenih podjetij in vodstvenih delavcev na konfliktnih območjih in območjih z
visokim tveganjem;
f) vse davke, pristojbine ali licenčnine, plačane vladi v zvezi z ekstrakcijo, prevozom in
izvozom zlata ter trgovino z njim;
g) vsa plačila ali nadomestila, plačana vladnim agencijam in uradnikom v zvezi z
ekstrakcijo, prevozom in izvozom zlata ter trgovino z njim;
h) vsa plačila javnim ali zasebnim varnostnim silam ali drugim oboroženim skupinam na
vseh točkah v oskrbovalni verigi od ekstrakcije naprej, razen če to ni prepovedano po
veljavnem zakonu;
i) način prevoza zlata in vzpostavljene postopke za zagotovitev integritete ob
ustreznem upoštevanju varnostnih vidikov;
6. za rafinerije: dati vse informacije, pridobljene pri postopkih potrebne skrbnosti, na voljo
revizorjem za usklajenost s sektorskimi programi

96

ali regionalnimi ali svetovnimi

institucionaliziranimi mehanizmi, ko se vzpostavijo in pridobijo pooblastilo za zbiranje in
obdelavo informacij o zlatu s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, oziroma
dati ustrezne informacije na voljo kupcem v spodnjem delu oskrbovalne verige, če
navedeni program ali mehanizem ne obstaja.

C. Oblikovanje in sprejetje načrta obvladovanja tveganja.

Podjetja bi

morala sprejeti načrt obvladovanja tveganja v oskrbovalni verigi, v katerem so
predstavljeni odzivi podjetja na tveganja, opredeljena na podlagi 2. koraka, v skladu s

95 Glej korake 2–5 za informacije o spremljanju dobaviteljev in upravljanju neskladnosti.
96 Glej na primer Responsible Gold Guidance (Smernice o odgovornem zlatu) združenja
London Bullion Market Association, Conflict-Free Smelter Program (program za
nekonfliktne talilnice), ki sta ga razvila EICC in GeSI, ter Chain-of-Custody Certification
(potrjevanje nadzorne verige) organizacije RJC, če so usklajeni s temi smernicami.

100

SMERNICE OECD O POTREBNI SKRBNOSTI ZA ODGOVORNE OSKRBOVALNE VERIGE Z MINERALI S KONFLIKTNIH ... © OECD 2013

DOPOLNILO O ZLATU

Prilogo II k tem smernicam. Podjetja lahko tveganje obvladujejo tako, da (i) med
izvajanjem prizadevanj za izmerljivo ublažitev tveganja nadaljujejo trgovanje; (ii) med
prizadevanji za izmerljivo ublažitev tveganja začasno opustijo trgovanje ali (iii) prekinejo
poslovne odnose z dobaviteljem v primerih, ko se ublažitev tveganja ne zdi izvedljiva ali
sprejemljiva. Da bi podjetja določila in oblikovala strategijo za obvladovanje tveganja, bi
morala:
1. pregledati vzorčno politiko oskrbovalne verige z zlatom s konfliktnih območij in območij z
visokim tveganjem v Prilogi II k tem smernicam, da bi ugotovila, ali se lahko opredeljena
tveganja ublažijo z nadaljevanjem, začasno opustitvijo ali prekinitvijo odnosa z
dobavitelji;
2. obvladovati tveganja, ki ne zahtevajo prekinitve odnosa z dobaviteljem, z izmerljivo
ublažitvijo tveganja. Izmerljiva ublažitev tveganja bi morala biti usmerjena v spodbujanje
precejšnjega in izmerljivega izboljšanja v šestih mesecih po sprejetju načrta
obvladovanja tveganja. Podjetja bi morala pri načrtovanju strategije za obvladovanje
tveganja:
a) krepiti in/ali izvajati vpliv na akterje v oskrbovalni verigi, ki lahko najučinkoviteje in
najbolj neposredno ublažijo tveganja za prispevanje h konfliktom. Podjetja v zgornjem
delu oskrbovalne verige morda že lahko vplivajo na druge akterje v zgornjem delu
oskrbovalne verige ali imajo možnost vplivanja. Podjetja v zgornjem delu oskrbovalne
verige bi morala poiskati načine, kako konstruktivno sodelovati z dobavitelji in
ustreznimi zainteresiranimi stranmi, ter dokazati precejšnje in izmerljivo izboljšanje pri
97

odpravljanju tveganja v šestih mesecih po sprejetju načrta obvladovanja tveganja ;
b) posvetovati se z dobavitelji in prizadetimi zainteresiranimi stranmi ter doseči dogovor
o strategiji za izmerljivo ublažitev tveganja v načrtu obvladovanja tveganja. Izmerljiva
ublažitev tveganja bi morala biti prilagojena posebnim dobaviteljem podjetja ter
okoliščinam njihovih dejavnosti, vključevati jasne cilje uspešnosti v šestih mesecih po
sprejetju načrta obvladovanja tveganja ter kvalitativne in/ali kvantitativne kazalnike za
98

merjenje izboljšanja . Podjetja bi morala zagotoviti dovolj časa, da lahko prizadete
zainteresirane strani pregledajo oceno tveganja in načrt upravljanja, se odzvati na
vprašanja, pomisleke in alternativne predloge za obvladovanje tveganja ter jih
upoštevati;
c) sodelovati v sektorskih programih ali institucionaliziranih mehanizmih za odgovorno
upravljanje oskrbovalnih verig ali jih po potrebi podpirati ter sočasno zagotavljati, da
se pri teh pobudah ustrezno upoštevajo njihovi socialni in ekonomski učinki na države
v razvoju ter veljavni, mednarodno priznani standardi

99, 100, 101

;

97 Podjetja bi morala uporabljati Prilogo II k smernicam za priporočeno strategijo za
obvladovanje tveganja. Priloga III vključuje predlagane ukrepe za ublažitev tveganja in
nekatere priporočene kazalnike za merjenje izboljšanja. Podrobnejše smernice o
blažitvi tveganja bodo predvidoma pripravljene na podlagi izvedbene faze Smernic.
98 Glej Prilogo III k smernicam – Predlagani ukrepi za ublažitev tveganja in kazalniki za
merjenje izboljšanja.
99 Smernice OECD za večnacionalne družbe (2011), Poglavje II(B)(2).
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i) vsi proizvajalci zlata z dejavnostmi, ki sprožijo opozorila, pa tudi druga podjetja v
zgornjem delu oskrbovalne verige, ki pridobivajo zlato, ki se pridobiva v okviru
obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem obsegu, bi morala proizvajalcem na
področju zakonitega obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem obsegu (glej
opredelitev pojmov), od katerih pridobivajo, pomagati vzpostaviti varne, pregledne
in preverljive oskrbovalne verige z zlatom, skladne z Dodatkom, ali jim to omogočiti;
ii) vsi drugi proizvajalci zlata z dejavnostmi, ki sprožijo opozorila, pa tudi druga
podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige naj podpirajo predlagane ukrepe, ki jih
vsebuje Dodatek.

D. Izvajanje načrta obvladovanja tveganja, spremljanje in
evidentiranje učinkovitosti ublažitve tveganja, poročanje
imenovanemu višjemu vodstvu ter proučitev možnosti začasne
ustavitve ali prekinitve poslovnih odnosov z dobaviteljem po
neuspešnih poskusih ublažitve tveganja v skladu s
priporočenimi
strategijami
za
obvladovanje
tveganja,
predstavljenimi v Prilogi II44. Podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige bi
morala izvajati, spremljati in evidentirati učinkovitost ublažitve tveganja v sodelovanju
in/ali ob posvetovanju z organi lokalne in centralne države, podjetji v zgornjem delu
oskrbovalne verige, mednarodnimi organizacijami ali organizacijami civilne družbe, po
potrebi pa tudi prizadetimi tretjimi osebami. Podjetja v zgornjem delu oskrbovalne
verige si morda želijo vzpostaviti ali podpreti vzpostavitev mrež skupnosti za
spremljanje ali evidentiranje učinkovitosti ublažitve tveganja.

E. Izvajanje dodatnih ocen dejstev in tveganj za tveganja, ki
zahtevajo ublažitev, ali po spremembi razmer45. Potrebna skrbnost v
oskrbovalni verigi je dinamičen postopek, ki zahteva stalno spremljanje tveganja.
Podjetja bi morala po izvedbi strategije za ublažitev tveganja 2. korak ponoviti, da bi
zagotovila učinkovito obvladovanje tveganja. Poleg tega je morda treba po vsaki
spremembi v oskrbovalni verigi podjetja nekatere korake ponoviti, da se negativni učinki
preprečijo ali ublažijo.

100 Če v šestih mesecih po sprejetju načrta obvladovanja tveganja ni doseženo precejšnje
izmerljivo izboljšanje pri preprečevanju ali ublažitvi opredeljenega tveganja, bi morala
podjetja za najmanj tri mesece začasno ustaviti ali prekiniti poslovne odnose z
dobaviteljem.
101 Spremembo razmer bi bilo treba določiti ob upoštevanju tveganja in na podlagi stalnega
spremljanja dokumentacije nadzorne verige podjetij ter okoliščin na konfliktnih območjih
izvora in prevoza mineralov. Taka sprememba razmer lahko vključuje spremembo
dobavitelja ali akterja v nadzorni verigi, kraja izvora, prevoznih poti ali točke izvoza.
Poleg tega lahko vključuje dejavnike, značilne za okoliščine, kot so stopnjevanje
konflikta na posameznih območjih, zamenjave vojaškega osebja, ki nadzoruje območje,
ter spremembe lastništva rudnika izvora ali nadzora nad njim.
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ODDELEK II – OBVLADOVANJE TVEGANJA ZA PODJETJA V SPODNJEM
DELU OSKRBOVALNE VERIGE
A. Sporočanje ugotovitev imenovanemu višjemu vodstvu, pri čemer se
predstavijo zbrane informacije ter dejanska in morebitna tveganja, opredeljena v oceni
tveganja v oskrbovalni verigi.

B. Okrepitev notranjega sistema za preglednost, zbiranje informacij
in nadzor nad oskrbovalno verigo z zlatom iz koraka 1(C). Vključitev
razčlenjenih in redno posodobljenih informacij o identiteti rafinerij (če so opredeljene)
ter pridobljenih ugotovitev o potrebni skrbnosti iz 2. koraka, oddelek III.

C. Oblikovanje in sprejetje načrta obvladovanja tveganja.

Podjetja bi

morala sprejeti načrt obvladovanja tveganja, v katerem so predstavljeni odzivi podjetja
na tveganja, opredeljena na podlagi 2. koraka. Strategija bo odvisna od tega, ali so bile
rafinerije v oskrbovalni verigi opredeljene ali ne.
1. Rafinerij ni mogoče opredeliti – če podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige kljub
razumnim ukrepom in prizadevanjem v dobri veri pri korakih 1 in 2 še naprej ne morejo
opredeliti rafinerij v svojih oskrbovalnih verigah, bi morala oblikovati in sprejeti načrt
obvladovanja tveganja, ki jim bo to omogočil. Podjetja v spodnjem delu oskrbovalne
verige bi morala biti sposobna dokazati precejšnje izmerljivo izboljšanje svojih
prizadevanj za opredelitev rafinerij v oskrbovalni verigi. Podjetja v spodnjem delu
oskrbovalne verige lahko rafinerije v svojih oskrbovalnih verigah opredelijo na podlagi
samostojnih prizadevanj ali sodelovalnih sektorskih shem:
a) podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige bi morala opredeliti rafinerije z zaupnimi
razpravami s svojimi neposrednimi dobavitelji, vključitvijo zahtev za zaupno razkritje
dobavitelja v pogodbe z dobavitelji in/ali uporabo sistemov za izmenjavo zaupnih
informacij;
b) podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige, ki (zaradi svoje velikosti ali drugih
dejavnikov) težko opredelijo akterje, ki so v oskrbovalni verigi višje od njihovih
neposrednih dobaviteljev, lahko dejavno sodelujejo z drugimi člani sektorja, s
katerimi imajo iste dobavitelje (ali podjetji v spodnjem delu oskrbovalne verige, s
katerimi imajo poslovni odnos), da bi opredelila rafinerije v svoji oskrbovalni verigi ter
ocenila njihove prakse potrebne skrbnosti. Poleg tega lahko opredelijo rafinerije tudi
na podlagi sektorskih shem potrjevanja, ki izpolnjujejo zahteve teh smernic, da
pridobivajo od njih.
2. Opredelijo se rafinerije s tveganji v njihovi oskrbovalni verigi, ki sprožijo opozorila –
podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige lahko tveganje obvladujejo tako, da (i)
nadaljujejo trgovanje z rafinerijo, medtem ko ta izvaja izmerljivo ublažitev tveganja v
skladu s Prilogo II k tem smernicam; (ii) začasno opustijo trgovanje z rafinerijo, medtem
ko si ta prizadeva za izmerljivo ublažitev tveganja; ali (iii) prekinejo poslovne odnose z
rafinerijo v primerih, ko se ublažitev tveganja ne zdi izvedljiva, ali če se rafinerija ni
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odzvala na tveganja v skladu s strategijo za obvladovanje tveganja iz Priloge II:
a) nemudoma sprejmejo ukrepe za prekinitev poslovnih odnosov z rafinerijo
(neposredno ali prek poddobaviteljev), če ta ni nemudoma začasno opustila ali
prekinila poslovnih odnosov s svojimi dobavitelji, kadar obstajajo razumna tveganja
hudih zlorab (glej odstavka 1 in 2 Priloge II) ali neposredne ali posredne podpore
nedržavnim oboroženim skupinam (glej odstavka 3 in 4 Priloge II);
b) kadar rafinerije izvajajo ublažitev tveganja v skladu s Prilogo II

102

ali še izvajajo

postopek za popolno izvedbo priporočil o potrebni skrbnosti iz teh smernic, bi morala
podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige zagotoviti, da rafinerije v šestih mesecih
po sprejetju načrta obvladovanja tveganja dokažejo precejšnje in izmerljivo
izboljšanje. Podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige bi morala pri oblikovanju
svojih načrtov obvladovanja tveganja:
i) krepiti in/ali izvajati vpliv na rafinerije z opozorilnimi znaki v svojih oskrbovalnih
verigah, ki morda lahko učinkoviteje in bolj neposredno ublažijo tveganja za
prispevanje h konfliktom. Podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige lahko
okrepijo vpliv na rafinerije z vključitvijo izvajanja potrebne skrbnost v pogodbe (po
potrebi) ali sodelovanjem v sektorskih združenjih in pobudah, ki vključujejo več
zainteresiranih strani, pri čemer zagotavljajo, da se pri teh pobudah ustrezno
upoštevajo njihovi socialni in ekonomski učinki na države v razvoju ter veljavni,
mednarodno priznani standardi

103

;

ii) osredotočiti prizadevanja na izboljšanje učinkovitosti potrebne skrbnosti rafinerije z
usmerjenostjo na vrednost ali usposabljanjem. Podjetja v spodnjem delu
oskrbovalne verige bi morala svoje sektorske članske organizacije in tiste za akterje
v zgornjem delu oskrbovalne verige spodbujati k razvoju in izvajanju modulov za
usposabljanje na področju potrebne skrbnosti v sodelovanju z ustreznimi
mednarodnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami, zainteresiranimi stranmi
in drugimi strokovnjaki;
iii) posvetovati se z rafinerijami in drugimi skupnimi dobavitelji ter doseči dogovor o
izmerljivi ublažitvi tveganja v načrtu obvladovanja tveganja. Izmerljiva ublažitev
tveganja bi morala biti prilagojena posebnim dobaviteljem podjetja ter okoliščinam
njihovih dejavnosti, vključevati jasne cilje uspešnosti v šestih mesecih po sprejetju
načrta obvladovanja tveganja ter kvalitativne in/ali kvantitativne kazalnike za
merjenje izboljšanja.

D. Izvajanje načrta obvladovanja tveganja, spremljanje in
evidentiranje učinkovitosti ublažitve tveganja, poročanje
imenovanemu višjemu vodstvu ter proučitev možnosti začasne

102 Glej odstavka 10 in 14 Priloge II k tem smernicam o obvladovanju tveganja neposredne
ali posredne podpore javnim ali zasebnim varnostnim silam, podkupovanja in
goljufivega napačnega prikazovanja izvora mineralov, pranja denarja ter plačila davkov,
pristojbin in licenčnin vladam.
103 Poglavje II(B)(2) Smernic OECD za večnacionalne družbe (2011).
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ustavitve ali prekinitve poslovnih odnosov z rafinerijo po njenih
neuspešnih poskusih ublažitve tveganja (v skladu z
odstavkoma 10 in 14 Priloge II k smernicam) ali popravnih
ukrepih za izvedbo priporočil o potrebni skrbnosti iz teh
smernic48.
E. Izvajanje dodatnih ocen dejstev in tveganj za tveganja, ki
zahtevajo ublažitev, ali po spremembi razmer49. Potrebna skrbnost v
oskrbovalni verigi je dinamičen postopek, ki zahteva stalno spremljanje tveganja.
Podjetja bi morala po izvedbi strategije za ublažitev tveganja 2. korak ponoviti, da bi
zagotovila učinkovito obvladovanje tveganja. Poleg tega je morda treba po vsaki
spremembi v oskrbovalni verigi podjetja nekatere korake ponoviti, da se negativni učinki
104, 105

preprečijo ali ublažijo

.

4. KORAK: REVIZIJA PRAKS POTREBNE SKRBNOSTI RAFINERIJE,
KI JO IZVEDE NEODVISNA TRETJA STRAN
CILJ: Revizija potrebne skrbnosti rafinerije za odgovorne oskrbovalne verige z zlatom s
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, ki jo izvede neodvisna tretja stran, ter
prispevati k izboljšanju praks potrebne skrbnosti rafinerije in v zgornjem delu oskrbovalne
verige, tudi v okviru morebitnega institucionaliziranega mehanizma ali sektorskega
programa.
Priporočila v tem oddelku niso namenjena temu, da bi se uporabljala kot revizijski
standard, ampak so v njih predstavljeni nekatera osnovna načela, obseg, merila in druge
osnovne informacije, ki jih lahko proučijo podjetja ali se lahko proučijo v okviru sektorskih
programov ali institucionaliziranega mehanizma, da se naroči posebna revizija izvajanja
praks potrebne skrbnosti rafinerije v oskrbovalni verigi, ki jo opravi neodvisna tretja stran,
bodisi v okviru novih bodisi obstoječih revizijskih shem. Revizorji lahko uporabljajo sklepne
ugotovitve drugih revizij, ki so jih neodvisne tretje strani izvedle za druge namene na točkah
v zgornjem delu oskrbovalne verige (npr. revizije v zvezi s poznavanjem nasprotne stranke
ali revizije prevoznikov kovanega zlata), če navedene revizije zajemajo področja,
predstavljena v nadaljevanju, in so v skladu z mednarodno priznanimi revizijskimi standardi

104 Podjetja bi morala za najmanj tri mesece začasno ustaviti ali prekiniti poslovne odnose
z rafinerijo (neposredno ali prek poddobaviteljev), če v šestih mesecih po sprejetju
načrta obvladovanja tveganja ni doseženo precejšnje izmerljivo izboljšanje pri (i)
preprečevanju ali ublažitvi opredeljenega tveganja, kot je opisano v odstavkih 10 in 14
Priloge II; ali (ii) popravnih ukrepih za izvedbo priporočil o potrebni skrbnosti iz teh
smernic.
105 Spremembo razmer bi bilo treba določiti ob upoštevanju tveganja in na podlagi stalnega
spremljanja dokumentacije nadzorne verige podjetij ter okoliščin na konfliktnih območjih
izvora in prevoza mineralov. Taka sprememba razmer lahko vključuje spremembo
dobavitelja ali akterja v nadzorni verigi, kraja izvora, prevoznih poti ali točke izvoza.
Poleg tega lahko vključuje dejavnike, značilne za okoliščine, kot so stopnjevanje
konflikta na posameznih območjih, zamenjave vojaškega osebja, ki nadzoruje območje,
ter spremembe lastništva rudnika izvora ali nadzora nad njim.
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50

za zagotovila v zvezi s sistemi upravljanja .

A. Načrtovanje revizije, ki jo izvede neodvisna tretja stran, za
preverjanje izvajanja praks potrebne skrbnosti rafinerije za
odgovorne oskrbovalne verige z zlatom s konfliktnih območij in
območij z visokim tveganjem. Revizija bi morala vključevati v nadaljevanju
51

naveden obseg, merila, načela in dejavnosti .
1. Obseg revizije: Obseg revizije bi moral vključevati vse dejavnosti, postopke in sisteme, ki
jih rafinerija uporablja za izvajanje potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi z zlatom s
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem. To med drugim vključuje ustrezne
politike in postopke, nadzor, ki ga rafinerija izvaja nad oskrbovalno verigo z zlatom,
komunikacije z akterji v oskrbovalni verigi z zlatom, informacije o dobaviteljih in nadzorni
verigi ter druge informacije o sledljivosti, ki se razkrijejo podjetjem v spodnjem delu
oskrbovalne verige, ocene tveganja rafinerije, vključno z raziskavami na terenu, ter
strategije rafinerije za obvladovanje tveganja

106, 107

.

2. Merila revizije: Z revizijo bi bilo treba ugotoviti skladnost izvajanja praks potrebne
skrbnosti rafinerije glede na revizijski standard na podlagi teh smernic.
3. Revizijska načela:
a) neodvisnost: Organizacija revizije in vsi člani revizijske skupine (v nadaljnjem
besedilu: revizorji) morajo biti neodvisni od rafinerije, pa tudi njenih hčerinskih družb,
imetnikov licence, pogodbenih izvajalcev, dobaviteljev in podjetij, ki sodelujejo pri
skupni reviziji, da bi se ohranili nevtralnost in nepristranskost revizij. To pomeni zlasti,
da revizorji ne smejo imeti navzkrižij interesov s subjektom, ki je predmet revizije,
vključno s poslovnimi ali finančnimi odnosi z njim (v obliki kapitalskega deleža, dolga,
vrednostnih papirjev), niti ne smejo zagotavljati storitev za podjetje, ki je predmet
revizije, v zvezi z načrtovanjem, vzpostavitvijo ali izvajanjem praks potrebne skrbnosti
rafinerije in/ali akterjev v oskrbovalni verigi, ki se ocenjujejo, in to 24 mesecev pred
revizijo;
b) kompetence: Revizorji morajo imeti osebne lastnosti in posebne kompetence v zvezi z
obsegom revizije, potrebne za izvedbo revizije, ki jo izvede tretja oseba. Podjetja se
lahko pri določitvi novih ali spreminjanju veljavnih revizijskih standardov sklicujejo na
mednarodno priznane revizijske standarde

108

za podrobne zahteve za kompetence

revizorjev. Osebne lastnosti bi morale med drugim vključevati integriteto, objektivnost,
zaupnost, odprtost in strokovnost. Posebne kompetence v zvezi z obsegom revizije
med drugim zajemajo:

106 Primeri mednarodno priznanih revizijskih standardov se med drugim ISO 19011,
SA8000, ISAE 3000 in SSEA100.
107 Podjetja lahko uporabijo mednarodni standard ISO 19011: 2002 (v nadaljnjem besedilu:
ISO 19011), kar zadeva podrobne zahteve za revizijske programe (vključno s
pristojnostmi, postopki, vodenjem evidenc, spremljanjem in pregledovanjem programov)
ter postopni pregled revizijskih dejavnosti.
108 Primeri mednarodno priznanih revizijskih standardov se med drugim ISO 19011,
SA8000, ISAE 3000 in SSEA100.
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i) revizijska načela, postopke in tehnike

109

;

ii) načela, postopke in tehnike potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi;
iii) prakse naročanja zlata in oskrbovalne verige z zlatom;
iv) družbene, kulturne in zgodovinske okoliščine na konfliktnih območjih izvora ali
prevoza zlata, vključno z ustreznim jezikovnim znanjem in upoštevanjem kulturnih
posebnosti pri izvajanju revizij;
v) smernice OECD in dopolnilo o zlatu, vključno z vzorčno politiko oskrbovalne verige
z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem (Priloga II);
c) odgovornost: V okviru sektorskih programov ali institucionaliziranih mehanizmov bi
bilo treba redno pregledovati in spremljati sposobnost revizorjev, da izvedejo revizijo v
skladu z revizijskim programom, na podlagi ciljev, obsega in meril revizije ter glede na
evidence revizijskega programa.
4. Revizijske dejavnosti:
a) priprava revizije: Revizorjem bi bilo treba jasno sporočiti cilje, obseg, jezik in merila
revizije, pred začetkom revizije pa pojasniti vse morebitne nejasnosti med subjektom,
ki je predmet revizije, in revizorji

110

. Revizorji bi morali določiti izvedljivost revizije na

podlagi razpoložljivega časa, virov in informacij ter sodelovanja ustreznih strani

111

;

b) preiskave na kraju samem: Revizorji bi morali pred začetkom preiskave na kraju
samem pripraviti revizijski načrt

112

in vse delovne dokumente

113

. Zbrati bi morali

dodatne dokaze in preveriti informacije, in sicer z izvajanjem ustreznih razgovorov
(vključno z razgovori z vodstvom ter ocenjevalnimi skupinami), opazovanjem in
pregledovanjem dokumentov (glej besedilo v nadaljevanju). Preiskave na kraju
samem bi morale vključevati:
i) prostore rafinerije in območja, na katerih rafinerija izvaja potrebno skrbnost za
odgovorne oskrbovalne verige z zlatom s konfliktnih območij in območij z visokim
tveganjem;
ii) vzorec dobaviteljev rafinerije (vključno s proizvajalci zlata, lokalnimi izvozniki,
mednarodnimi trgovci z zlatom in izvajalci recikliranja), če se zahteva v skladu z
revizijskim standardom;
iii) posvetovanja z ocenjevalnimi skupinami, ki se lahko opravijo na daljavo, za
pregled standardov in metod za pridobivanje preverljivih, zanesljivih in najnovejših
informacij;
iv) posvetovanja z ustreznimi organi lokalne in centralne države ter skupinami
strokovnjakov ZN, mirovnimi misijami ZN in lokalno civilno družbo, če obstajajo in

109 Podjetja lahko proučijo obstoječe akreditacije sistemov upravljanja in usposabljanja za
revizorje, kot sta standarda ISO 9001 ali SA8000.
110 Glej poglavje 6.2 ISO 19011.
111 Prav tam.
112 Glej poglavje 6.4.1 ISO 19011.
113 Glej poglavje 6.4.3 ISO 19011.
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če revizor določi, da je to ustrezno glede na okoliščine in opredeljena tveganja v
oskrbovalni verigi z zlatom;
c) pregled dokumentacije: Pregledati bi bilo treba vzorce vseh dokumentov, pripravljenih
v okviru praks potrebne skrbnosti rafinerije v oskrbovalni verigi z zlatom s konfliktnih
območij, da bi se „ugotovila skladnost sistema, kot je dokumentiran, z revizijskimi
merili“

114

. To med drugim vključuje dokumentacijo o notranjem nadzoru oskrbovalne

verige (vzorec dokumentacije o nadzorni verigi, evidenc plačil), ustrezne komunikacije
in pogodbene določbe z dobavitelji, dokumentacijo o informacijah, razkritih podjetjem
v spodnjem delu oskrbovalne verige, dokaze iz ocen tveganja, ki jih je opravila
rafinerija (vključno z vsemi evidencami o poslovnih partnerjih in dobaviteljih,
razgovorih in ocenah na terenu), ter vse dokumente o strategijah za obvladovanje
tveganja (npr. dogovore z dobavitelji o kazalnikih izboljšanja). Revizorji bi morali
vzorčenje dokumentacije opraviti naključno med preiskavo na kraju samem. Pri
izbranem vzorcu bi se morala upoštevati tveganja, povezana z dobavitelji in/ali
oskrbovalnimi verigami z zlatom, obdobja konic in druga obdobja v letu ter količine
materiala, pridobljenega od posameznih dobaviteljev. Pregledana dokumentacija bi
morala vključevati vzorce za vsakega dobavitelja, njen obseg pa bi moral ustrezati
stopnji tveganja, povezani s poslovnimi partnerji, dobavitelji ali državami izvora zlata.
Če ima revizor pomisleke v zvezi z ukrepi rafinerije za potrebno skrbnost, bi se
morale velikosti vzorcev povečati;
d) sklepne ugotovitve revizije: Revizorji bi morali na podlagi zbranih dokazov oblikovati
ugotovitve o skladnosti praks potrebne skrbnosti rafinerije za odgovorne oskrbovalne
verige z zlatom s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem z revizijskim
standardom, usklajenim s priporočili iz tega oddelka smernic. V revizijskem poročilu bi
morali navesti priporočila, kako naj rafinerija izboljša svoje prakse potrebne skrbnosti.
Pripraviti bi morali tudi zbirno poročilo o reviziji, ki se objavi v skladu s 5. korakom.

B. Izvajanje revizije v skladu z zgoraj navedenimi obsegom, merili,
načeli in dejavnostmi revizije. Vsi akterji v oskrbovalni verigi bi morali
sodelovati, da bi zagotovili, da se revizije izvajajo v skladu z zgoraj navedenimi
obsegom, merili, načeli in dejavnostmi revizije. Priporoča se, naj sodelujejo v okviru
sektorskih programov ali institucionaliziranih mehanizmov, da bi izvedli nekatere ali vse
naslednje dejavnosti:
1. priprava osnutka revizijskih standardov v skladu s priporočili iz teh smernic;
2. akreditiranje revizorjev;
3. nadzorovanje revizijskega programa, vključno z rednim pregledom in spremljanjem
sposobnosti revizorjev, da izvedejo revizijo v skladu z revizijskim programom;
4. objavljanje zbirnih poročil rafinerij o revizijah ob ustreznem upoštevanju poslovne
zaupnosti in drugih vprašanj v zvezi s konkurenčnostjo ali varnostjo. Zbirno poročilo o

114 Glej poglavje 6.3 ISO 19011.
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reviziji bi moralo vključevati:
a) podrobnosti o rafineriji, datum revizije in obdobje revizije;
b) revizijske dejavnosti in metodologijo, kot so opredeljene v koraku 4(A)(4);
c) sklepne ugotovitve revizije, kot so opredeljene v koraku 4(A)(4) in ki se nanašajo na
posamezne korake v teh smernicah.
5. POSEBNA PRIPOROČILA – za vsa podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige
a) Omogočanje dostopa do lokacij podjetja ter ustrezne dokumentacije in evidenc v
zvezi s praksami potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi v skladu s temi smernicami.
b) Olajševanje logistike in stikov s prevozniki in dobavitelji, ki jih izbere revizijska
skupina, ter vseh posvetovanj z zainteresiranimi stranmi, ki jih opredeli revizor.
c) Olajševanje stikov in logistike, če so potrebni obiski dobaviteljev na kraju samem.
6. POSEBNA PRIPOROČILA – za vsa podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige
(a) Priporoča se, naj podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige sodelujejo pri reviziji
praks potrebne skrbnosti rafinerije, ki jo izvaja neodvisna tretja stran, in jo podpirajo,
kar naj storijo v okviru sektorskih programov, da bi se povečala učinkovitost izvajanja
teh smernic. To lahko vključuje opredelitev revizijskih standardov, usklajenih s
priporočili iz teh smernic. Mala in srednja podjetja naj se pridružijo takim sektorskim
organizacijam ali vzpostavljajo partnerstva z njimi.
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5. KORAK: LETNO POROČANJE
O POTREBNI SKRBNOSTI V
OSKRBOVALNI VERIGI
CILJ: Javno poročati o potrebni skrbnosti za odgovorne oskrbovalne verige z zlatom s
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, da se ustvari zaupanje javnosti v
ukrepe, ki jih sprejemajo podjetja.

A. Letno poročanje o dodatnih informacijah o potrebni skrbnosti za
odgovorne oskrbovalne verige z zlatom s konfliktnih območij in
območij z visokim tveganjem ali vključitev takih informacij v letna
poročila o trajnosti ali odgovornosti podjetij ob ustreznem
upoštevanju poslovne zaupnosti in drugih vprašanj v zvezi s
konkurenčnostjo ali varnostjo115.
A.1 Za vsa podjetja v zgornjem delu oskrbovalne verige
1. Sistemi upravljanja podjetij: Poročanje o ukrepih, sprejetih za izvedbo 1. koraka. Podjetja
bi morala pri takem poročanju določiti svojo politiko potrebne skrbnosti v oskrbovalni
verigi; pojasniti strukturo vodstva, pristojnega za potrebno skrbnost podjetja, in navesti
osebe v podjetju z neposredno odgovornostjo; opisati notranje sisteme za preglednost,
zbrane informacije in nadzor nad oskrbovalno verigo z zlatom iz korakov 1(C) in 3(B) ter
pojasniti, kako deluje in kako so se s tem okrepila prizadevanja podjetja za potrebno
skrbnost v zajetem obdobju poročanja; opisati svoje podatkovne zbirke in sisteme za
vodenje evidenc ter pojasniti metode za opredelitev vseh dobaviteljev do rudnika izvora
in metode za izmenjavo informacij o potrebni skrbnosti po celotni oskrbovalni verigi;
razkriti informacije o plačilih vladam v skladu z merili in načeli EITI (po potrebi).
2. Ocena tveganja v oskrbovalni verigi, ki jo opravi podjetje: Poročanje o ukrepih, sprejetih
za izvedbo 2. koraka. Podjetja bi morala pri takem poročanju pojasniti, kako so
opredelila dejavnosti z opozorilnimi znaki ali opozorilne znake v svoji oskrbovalni verigi,
vključno s preverjanji zastopanj dobaviteljev glede na tveganje; opisati opozorilne znake,
opredeljene v oskrbovalni verigi z zlatom; opisati ukrepe, sprejete za opredelitev
dejanskih okoliščin navedenih dejavnosti z opozorilnimi znaki in oskrbovalnih verig, ki
sprožajo opozorila; predstaviti metodologijo, prakse in informacije, ki jih je pridobila
skupina za ocenjevanje na terenu, vključno s tem, ali je podjetje sodelovalo z drugimi
podjetji v zgornjem delu oskrbovalne verige in kako, ter načinom, kako je podjetje

115 Brez poseganja v pozneje razvito razlago se poslovna zaupnost in druga vprašanja v
zvezi s konkurenčnostjo ali varnostjo nanašajo na: informacije o cenah; identitete in
odnose dobaviteljev (vendar bi bilo treba identiteto rafinerije in lokalnega izvoznika s
sedežem na lokaciji z opozorilnimi znaki vedno razkriti, razen v primeru prekinitve
poslovnih odnosov); prevozne poti ter identiteto virov informacij in prijaviteljev
nepravilnosti na konfliktnih območjih in območjih z visokim tveganjem, če bi razkritje
identitete takih virov ogrožalo njihovo varnost. Vse informacije bodo razkrite vsem
regionalnim ali svetovnim institucionaliziranim mehanizmom, ko se vzpostavijo in
pridobijo pooblastilo za zbiranje in obdelavo informacij o mineralih s konfliktnih območij
in območij z visokim tveganjem.
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zagotovilo, da se pri skupnem delu vselej ustrezno upoštevajo posebne okoliščine
posameznega podjetja; razkriti dejanska ali morebitna tveganja, ki so bila opredeljena.
Zaradi jasnosti podjetja ne bi smela sporočiti tveganj, opredeljenih za morebitne
dobavitelje, s katerimi niso poslovala.
3. Obvladovanje tveganja: Poročanje o ukrepih, sprejetih za izvedbo 3. koraka. Podjetja bi
morala pri takem poročanju opisati, kako so okrepila notranje sisteme nadzora, kot so
nadzorna veriga ali sistemi sledljivosti, da bi zbirala in hranila zanesljive in posodobljene
informacije o oskrbovalnih verigah z zlatom, ki sprožijo opozorila; opisati ukrepe, sprejete
za obvladovanje tveganja, vključno s povzetkom strategije za ublažitev tveganja v načrtu
obvladovanja tveganja, ter usposabljanjem, če se izvaja, in sodelovanjem prizadetih
zainteresiranih strani; razkriti svoja prizadevanja za spremljanje in evidentiranje
učinkovitosti ublažitve tveganja ter vse nadaljnje ukrepe, sprejete po šestih mesecih za
oceno precejšnjega in izmerljivega izboljšanja, ter njihove rezultate. Razkriti bi morala
število primerov, ko se je podjetje odločilo, da prekine poslovne odnose z dobavitelji in/ali
oskrbovalnimi verigami, v skladu s Prilogo II, ne da bi pri tem razkrila identiteto
navedenih dobaviteljev, razen kadar menijo, da je to sprejemljivo na podlagi veljavnih
zakonov. Podjetja bi si morala prizadevati sporočiti vse primere prekinitve poslovnih
odnosov ustreznim mednarodnim in nacionalnim preiskovalnim organom in/ali organom
kazenskega pregona, pri čemer bi morala upoštevati morebitne škodljive učinke
navedenega sporočanja ter ravnati v skladu z veljavnimi zakoni.

A.2 Za rafinerije: Poleg zgoraj navedenega bi morale rafinerije:
1. Revizije: Objaviti zbirna poročila o revizijah rafinerij ob ustreznem upoštevanju poslovne
zaupnosti in drugih vprašanj v zvezi s konkurenčnostjo ali varnostjo. Zbirno poročilo o
reviziji bi moralo vključevati:
a) podrobnosti o rafineriji in datum revizije;
b) revizijske dejavnosti in metodologijo, kot so opredeljene v koraku 4(A)(4), če te
podrobnosti

niso

bile

objavljene

v

okviru

sektorskega

programa

ali

institucionaliziranega mehanizma v skladu s temi smernicami in opredelitvijo v
koraku 4(B)(2);
c) sklepne ugotovitve revizije, kot so opredeljene v koraku 4(A)(4) in se nanašajo na
posamezne korake v teh smernicah.

A.3 Za vsa podjetja v spodnjem delu oskrbovalne verige
1. Sistemi upravljanja podjetij: Poročanje o ukrepih, sprejetih za izvedbo 1. koraka. Podjetja
bi morala pri takem poročanju določiti svojo politiko potrebne skrbnosti v oskrbovalni
verigi; pojasniti strukturo vodstva, pristojnega za potrebno skrbnost podjetja, in navesti
osebe v podjetju z neposredno odgovornostjo; opisati svoje vzpostavljene sisteme
nadzora nad oskrbovalno verigo z zlatom, pri čemer bi morala pojasniti, kako delujejo in
kako so se z njimi okrepila prizadevanja podjetij za potrebno skrbnost v zajetem obdobju
poročanja; opisati svoje podatkovne zbirke in sisteme za vodenje evidenc.
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2. Ocena tveganja: Poročanje o ukrepih, sprejetih za izvedbo 2. koraka. Podjetja bi morala
pri takem poročanju opisati ukrepe, sprejete za opredelitev rafinerij v oskrbovalni verigi
podjetij; opisati oceno njihovih praks potrebne skrbnosti; pojasniti metodologijo za ocene
tveganja v oskrbovalni verigi, ki jih opravi podjetje; razkriti dejanska ali morebitna
tveganja, ki so bila opredeljena.
3. Obvladovanje tveganja: Poročanje o ukrepih, sprejetih za izvedbo 3. koraka

116

. Podjetja

bi morala pri takem poročanju opisati ukrepe, ki so jih sprejela za obvladovanje tveganja,
vključno s povzetkom strategije za ublažitev tveganja v načrtu obvladovanja tveganja ter
usposabljanjem, če se izvaja, in sodelovanjem prizadetih zainteresiranih strani; razkriti
svoja prizadevanja za spremljanje in evidentiranje učinkovitosti ublažitve tveganja ter vse
nadaljnje ukrepe, sprejete po šestih mesecih za oceno precejšnjega in izmerljivega
izboljšanja, ter njihove rezultate.

116 Objaviti bi morala dodatna poročila o revizijah praks potrebne skrbnosti podjetja v
spodnjem delu oskrbovalne verige ali povzetke takih revizij, če obstajajo ali se
zahtevajo v skladu z veljavnimi zakoni, ob ustreznem upoštevanju poslovne zaupnosti
in drugih vprašanj v zvezi s konkurenčnostjo ali varnostjo.
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DODATEK

Predlagani ukrepi za ustvarjanje gospodarskih in
razvojnih priložnosti za obrtne rudarje in rudarje, ki
opravljajo rudarjenje v malem obsegu
Na konfliktnih območjih in območjih z visokim tveganjem so obrtni rudarji in rudarji, ki
opravljajo rudarjenje v malem obsegu, posebno ranljivi za negativne učinke in hude zlorabe,
povezane z ekstrakcijo, prevozom in izvozom zlata ter trgovino in ravnanjem z njim. Še bolj
so ranljivi, če dejavnosti ne opravljajo v regulativnem okolju, ki spodbuja odgovorno
proizvodnjo zlata, pri kateri se upoštevajo konflikti, in zakonito trgovino.
Namen tega dodatka je čim bolj zmanjšati tveganje marginalizacije sektorja obrtnega
rudarjenja in rudarjenja v malem obsegu, zlasti žrtev izsiljevanja, ter spodbujati nekonfliktne
oskrbovalne verige z zlatom, s tem pa ustvariti gospodarske in razvojne priložnosti za
obrtne rudarje in rudarje, ki opravljajo rudarjenje v malem obsegu. Ta dodatek vsebuje
predloge ukrepov za vzpostavitev varnih, preglednih in preverljivih oskrbovalnih verig z
zlatom od rudnika do trga ter podporo potrebni skrbnosti za zlato, ki se pridobiva v okviru
zakonitega obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem obsegu, za doseganje teh ciljev, tudi
s formalizacijo in prizadevanji za legalizacijo.
Vlade, mednarodne organizacije, donatorji, podjetja v oskrbovalni verigi in
organizacije civilne družbe lahko obravnavajo priložnost za proučitev skupnih načinov za
uporabo teh predlaganih možnosti ali drugih dopolnilnih pristopov, kot se jim zdi ustrezno v
skladu z nacionalnimi zakoni in politikami.
1. Ocena območij rudnikov v skladu s standardi iz Priloge II k smernicam OECD o potrebni
61

skrbnosti :
(a) Vzpostavitev lokalnih komisij, ki vključujejo več zainteresiranih strani in jih sestavljajo
kontaktne točke iz civilne družbe, sektorja ter lokalne in centralne države, za nadzor
nad postopkom ocenjevanja območij rudnikov, podpiranje takih komisij in sodelovanje
62

v njih ;
i)

razvoj jasnih parametrov za ocenjevanje območij rudnikov, prevoznih poti in

točk, na katerih se trguje z zlatom, v skladu s standardi iz Priloge II k smernicam
63

OECD o potrebni skrbnosti ter objavljanje teh parametrov ;
ii) ustanovitev skupin, sestavljenih iz članov komisij, ki vključujejo več zainteresiranih
strani, za oceno območij rudnikov na podlagi teh parametrov in objavljanje
rezultatov;
iii) kontaktne točke iz komisij, ki vključujejo več zainteresiranih strani, bi morale prek
svojih mrež na terenu pridobivati posodobljene informacije o razmerah na območjih
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rudnikov, ob prevoznih poteh in na točkah, na katerih se trguje z zlatom.
Informacije bi se morale hraniti v centralni klirinški hiši. Informacije bi se morale dati
na voljo ocenjevalnim skupinam, vladnim agencijam in podjetjem v zgornjem delu
oskrbovalne verige, ki pridobivajo s teh območij.
(b) Pri proučevanju ustreznih možnosti za varnost na območjih rudnikov bi bilo treba:
i) razširjati te smernice ter seznaniti varnostne sile s kazenskimi in drugimi sankcijami
za nezakonito sodelovanje pri ekstrakciji in izvozu zlata ter trgovini in ravnanju z
njim ter
ii) podpirati formalizacijo varnostnih ureditev med skupnostmi, ki izvajajo obrtno
rudarjenje in rudarjenje v malem obsegu, lokalno vlado in javnimi ali zasebnimi
varnostnimi silami, po potrebi v sodelovanju z organizacijami civilne družbe in
mednarodnimi organizacijami, da bi se zagotovilo, da so vsa plačila prostovoljna in
sorazmerna zagotovljeni storitvi, ter da bi se pojasnila pravila sodelovanja v skladu
s prostovoljnimi načeli o varnosti in človekovih pravicah, Kodeksom ravnanja ZN za
uslužbence organov kazenskega pregona ter Temeljnimi načeli ZN o uporabi sile in
strelnega orožja s strani uslužbencev organov kazenskega pregona.
64

2. Formalizacija dejavnosti , tudi na podlagi:
a) poznavanja razlogov za neobstoj formalizacije pri obstoječih sistemih obrtne
proizvodnje in trgovine, da bi se opredelile najboljše strategije za spodbujanje in
omogočanje formalizacije;
b) zagotavljanja tehnične pomoči za podporo formalizaciji obrtnih rudarjev in rudarjev, ki
opravljajo rudarjenje v malem obsegu

117, 118, 119, 120

;

c) priznavanja raznolikosti vrst in obsegov obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem
obsegu;
d) priprave skupnih pobud za določitev načinov formalizacije in financiranja podpornih
65

skladov za pomoč pri postopku formalizacije ter sodelovanja pri njih .
66

3. Legalizacija dejavnosti . Pomoč obrtnim rudarjem in rudarjem, ki opravljajo rudarjenje v

117 Na območju Velikih jezer bi bilo to treba izvajati na podlagi nacionalnih programov
potrjevanja, s katerimi se izvaja mehanizem regionalnega potrjevanja ICGLR. Glej tudi
vizijo za odgovorno obrtno rudarjenje in rudarjenje v malem obsegu v Alliance for
Responsible Mining (Echavarria, C., idr. (ur.)), (2008) „The Golden Vein – A guide to
responsible artisanal and small-scale mining“ (Zlata žila – vodnik za odgovorno obrtno
rudarjenje in rudarjenje v malem obsegu), ARM Series on Responsible ASM, št. 1,
Medellin, 2008.
118 Glej Priročnik ICGLR za regionalno potrjevanje, 2011.
119 Glej dodatka 3 in 4 Priročnika ICGLR za potrjevanje, 2011.
120 Glej Hruschka, Felix, in Echavarría, Cristina, „Rock-Solid Chances for Responsible
Artisanal Mining“ (Konkretne možnosti za odgovorno obrtno rudarjenje), Alliance for
Responsible
Mining
(2011),
na
voljo
na
spletnem
naslovu
http://www.communitymining.org/index.php/ en/arm-publications. V zvezi z območjem
Velikih jezer glej četrto orodje v okviru regionalne pobude ICGLR za boj proti
nezakonitemu izkoriščanju naravnih virov, imenovano Formalizacija sektorja obrtnega
rudarjenja.
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malem obsegu, pri pridobivanju pravic za rudarjenje in drugih povezanih dovoljenj po
zakonitih postopkih. Proučitev drugih regulativnih ukrepov za legalizacijo dejavnosti
obrtnih rudarjev in rudarjev, ki opravljajo rudarjenje v malem obsegu. V primeru izzivov v
zvezi z nezakonitim rudarjenjem na podlagi koncesij za rudarjenje naj vse zadevne
zainteresirane strani olajšajo konstruktiven dialog med imetniki pravice ter obrtnimi
proizvajalci in malimi proizvajalci, če navedene strani ravnajo v dobri veri. V primeru
sporov o pravicah bi bilo treba poiskati rešitve na podlagi sodelovanja z vlado in drugimi
zainteresiranimi stranmi.
4. Ocenjevanje vozlišč za trgovanje in redno kartiranje prevoznih poti:
(a) Ustanovitev skupin, sestavljenih iz članov komisij, ki vključujejo več zainteresiranih
strani (glej besedilo zgoraj), za letno ocenjevanje točk, na katerih se trguje z zlatom,
in prevoznih poti na podlagi zgoraj določenih parametrov ter sodelovanje v takih
skupinah

121, 122

;

(b) Izgradnja in vzdrževanje varnih skladišč na pomembnih točkah, na katerih se trguje z
zlatom, da bi se preprečila morebitna kontaminacija virov. Pri proučevanju ustreznih
možnosti za varnost na točkah, na katerih se trguje z zlatom, in ob prevoznih poteh bi
bilo treba:
i) razširjati te smernice ter seznaniti varnostne sile s kazenskimi in drugimi sankcijami

121 Glej smernice o standardih organizacije Responsible Jewellery Council, „COP 2.14
Artisanal and Small-Scale Mining“ (COP 2.14 Obrtno rudarjenje in rudarjenje v malem
obsegu), ki vsebujejo naslednje primerljive priložnosti za pobude na področju rudarjenja
v velikem obsegu ter obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem obsegu: „Zagotavljanje
financiranja (posojil) za tehnične in druge izboljšave; pomoč rudarjem in njihovo
usposabljanje v zvezi s številnimi različnimi vidiki (na primer zdravje pri delu,
obnavljanje, metode rudarjenja in predelave, postopki z dodano vrednostjo,
organizacijsko in finančno upravljanje, upravljanje eksplozivov); pomoč rudarjem pri
ugotavljanju zalog mineralov (združena s podporo za dostop do financiranja);
zagotavljanje storitev nujnega odziva; dajanje predelovalnih storitev na voljo rudarjem
ali krepitev njihove zmogljivosti za samostojno uvedbo učinkovitih predelovalnih naprav
z izboljšano tehnologijo; povezovanje z vladnimi službami, nevladnimi organizacijami,
sindikati in mednarodnimi agencijami za pridobivanje dodatne podpore; zagotavljanje
smernic o trženju in komercializaciji, vključno z ureditvami za pravično trgovino;
proaktivno podpiranje drugih načinov preživljanja, gospodarskega razvoja in drugih
izboljšav v skupnostih, ki se ukvarjajo z obrtnim rudarjenjem in rudarjenjem v malem
obsegu; podpiranje širše skupnosti z uporabo lokalnih virov za pridobivanje čim večje
količine blaga in storitev; odpravljanje dela otrok kot pogoja za delovanje v skupnosti;
izboljšanje razmer za ženske v skupnostih, ki se ukvarjajo z obrtnim rudarjenjem in
rudarjenjem v malem obsegu, s programi ozaveščanja o enakosti spolov in krepitve
vloge žensk.“
122 Odgovorno obrtno rudarjenje in rudarjenje v malem obsegu sta v skladu z nacionalnimi
pravnimi okviri. Kadar se veljavni pravni okvir ne izvršuje ali ne obstaja, bi se morali
upoštevati prizadevanja, ki jih rudarji in podjetja na področju obrtnega rudarjenja in
rudarjenja v malem obsegu izvajajo v dobri veri, da bi ravnali v skladu z veljavnim
pravnim okvirom (če obstaja), pa tudi njihovo izkoriščanje priložnosti za formalizacijo,
ko so te na voljo (ob upoštevanju dejstva, da imajo obrtni rudarji in rudarji, ki opravljajo
rudarjenje v malem obsegu, v večini primerov zelo omejene sposobnost, tehnično
zmogljivost ali finančne vire za to ali pa jih sploh nimajo).
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za nezakonito sodelovanje pri ekstrakciji in izvozu zlata ter trgovini in ravnanju z
njim ter
ii) podpirati formalizacijo varnostnih ureditev med skupnostmi, ki izvajajo obrtno
rudarjenje in rudarjenje v malem obsegu, lokalno vlado in javnimi ali zasebnimi
varnostnimi silami, po potrebi v sodelovanju z organizacijami civilne družbe in
mednarodnimi organizacijami, da bi se zagotovilo, da so vsa plačila prostovoljna in
sorazmerna zagotovljeni storitvi, ter da bi se pojasnila pravila sodelovanja v skladu
s prostovoljnimi načeli o varnosti in človekovih pravicah, Kodeksom ravnanja ZN za
uslužbence organov kazenskega pregona ter Temeljnimi načeli ZN o uporabi sile in
strelnega orožja s strani uslužbencev organov kazenskega pregona.
5. Vzpostavitev sistemov sledljivosti in/ali nadzorne verige, ki zagotavljajo varnost pošiljk in
omogočajo zbiranje podatkov o vsem zlatu z ocenjenih območij rudnikov. Priporoča se,
naj se takoj po oceni območij rudnikov uvede zanesljiva nadzorna veriga ali sistem
sledljivosti. V okviru nadzorne verige in/ali sistema sledljivosti bi se morale postopoma
zbirati in hraniti informacije za vsako pošiljko zlata z ocenjenih območij rudnikov

123

.

6. Zagotavljanje finančne podpore za (i) komisije, ki vključujejo več zainteresiranih strani,
za ocenjevanje območij rudnikov, prevoznih poti in točk, na katerih se trguje z zlatom, ter
(ii) nadzorno verigo in/ali sheme sledljivosti. Finančna podpora ima lahko različne oblike,
vključno z neposredno podporo pobudam ali licenčninami in premijami za zlato iz
ocenjenih rudnikov in prevoznih poti z vzpostavljeno nadzorno verigo in/ali sistemom
sledljivosti.
7. Spodbujanje programov za neposredno in konkurenčno trženje zlata, ki se pridobiva z
ocenjenih območij rudnikov v okviru obrtnega rudarjenja in rudarjenja v malem obsegu,
ter sodelovanje v takih programih. Olajševanje stikov in vzpostavljanje partnerstev med
obrtnimi proizvajalci in proizvajalci v malem obsegu, ki delujejo na ocenjenih območjih
rudnikov, ter talilnicami/rafinerijami za neposredno trženje zlata z ocenjenih območij
rudnikov, ki se prevaža po varnih in preverljivih prevoznih poteh.
8. Podpiranje vzpostavitve pritožbenega mehanizma v skladu s korakom 1(E) tega
dopolnila ter sprejemanje ukrepov, s katerimi se obrtnim proizvajalcem in proizvajalcem
v malem obsegu zagotovi dostop do tega mehanizma, da lahko podjetja in vladne
organe opozorijo na pomisleke, povezane z ekstrakcijo, prevozom in izvozom zlata s
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem ter trgovino in ravnanjem z njim.
9. Spodbujanje sodelovanja med carinskimi organi držav izvoznic in uvoznic.

123 Za podroben seznam informacij, ki bi jih bilo treba vključiti v nadzorno verigo in/ali
sistem sledljivosti v zvezi s posebnimi minerali, glej korak 2(C) Dopolnila o zlatu.
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