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FÖRORD

Förord
OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för att säkra ansvarsfulla leveranskedjor för
mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden (nedan kallad vägledningen)
är det första exemplet på ett statsstött flerpartsinitiativ för samarbete om ansvarsfull
hantering av leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade områden. Målet är att visa
företag hur de kan respektera mänskliga rättigheter och undvika att bidra till konflikter
genom sina metoder för anskaffning av mineraler. Vägledningen syftar också till främja
öppenhet och insyn i leveranskedjor för mineraler och ett hållbart deltagande av företag i
mineralsektorn för att göra det möjligt för länder att dra nytta av sina mineraltillgångar och
förhindra att utvinning och handel med mineraler blir en källa till konflikter, brott mot
mänskliga rättigheter och osäkerhet. Tillsammans med tilläggen om tenn, tantal, volfram
och guld ger vägledningen företagen ett komplett paket för att köpa in mineraler på ett
ansvarsfullt sätt så att handeln med mineralerna kan stödja fred och utveckling i stället för
konflikter.
Vägledningen har utvecklats genom en flerpartsprocess med ett starkt engagemang
från OECD och elva länder i den internationella konferensen om området kring de stora
sjöarna (Angola, Burundi, Centralafrikanska republiken, Republiken Kongo, Demokratiska
republiken Kongo, Kenya, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda och Zambia), industri, det
civila samhället och FN:s expertgrupp för Demokratiska republiken Kongo. Fem
flerpartssamråd har hållits för att utarbeta vägledningen och dess två tillägg. Fyra av
samråden hölls i Paris i december 2009, april 2010 samt maj och november 2011. Ett
gemensamt samråd mellan den internationella konferensen om området kring de stora
sjöarna och OECD, där Brasilien, Malaysia, och Sydafrika också deltog, hölls i Nairobi i
september 2010. Resultatet är en vägledning som är praktiskt inriktad och betonar
konstruktiva samarbetsstrategier för att lösa komplexa utmaningar.
FN:s säkerhetsråds resolution 1952 (2010) [S/RES/1952(2010)] gav stöd för att
arbeta vidare med rekommendationerna om tillbörlig aktsamhet i slutrapporten från FN:s
expertgrupp för Demokratiska republiken Kongo, som utformats i linje med OECD:s
vägledning om tillbörlig aktsamhet.
Vägledningen har godkänts av OECD:s investeringskommitté och OECD:s kommitté
för utvecklingsbistånd, och av de elva staterna i den internationella konferensen om
området kring de stora sjöarna i Lusakadeklarationen, som antogs den 15 december 2010.
En OECD-rekommendation om tillbörlig aktsamhet antogs av rådet på ministernivå den
25 maj 2011 och ändrades därefter den 17 juli 2012 för att omfatta en hänvisning till
tillägget om guld. Även om rekommendationen inte är rättsligt bindande återger den den
gemensamma ståndpunkten och det politiska åtagandet hos OECD:s medlemmar och
anslutna icke-medlemmar.
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Rekommendation från rådet om
vägledning om tillbörlig aktsamhet för att säkra
ansvarsfulla leveranskedjor
för mineraler från konfliktdrabbade områden och
högriskområden1
i dess ändrade lydelse av den 17 juli 2012
RÅDET,
som beaktar artikel 5 b i konventionen om Organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling av den 14 december 1960,
som beaktar de riktlinjer för multinationella företag som ingår i förklaringen om
internationella investeringar och multinationella företag,
som erinrar om att den gemensamma målsättningen med rekommendationer från
regeringar om att följa riktlinjerna för multinationella företag och utvecklingsgemenskapen
är att främja principer och normer för ansvarsfullt företagande,
som

konstaterar

att

ansvarsfull

anskaffning

av

mineraler

har

en

utvecklingsdimension och en affärsmässig dimension,
som beaktar den politiska ram för investeringar som antogs 2006 med syfte att
mobilisera privata investeringar på ett sätt som stöder stabil ekonomisk tillväxt och hållbar
utveckling,
som erinrar om de insatser som gjorts av kommittén för utvecklingsbistånd inom
området för internationellt engagemang i instabila stater, i syfte att undvika att vålla skada i
samband med engagemang i instabila och konfliktdrabbade miljöer, inklusive

1

de principer för ett gott internationellt engagemang i instabila stater och situationer som
antogs vid dess högnivåmöte den 3–4 april 2007,

1 Vid tidpunkten för antagandet gjorde Brasilien följande uttalande: ”I samband med
anslutningen till denna rekommendation konstaterar Brasilien att vägledningen om
tillbörlig aktsamhet har utarbetats på grundval av erfarenheter från området kring de
stora sjöarna i Afrika. Brasilien anser att företag bör ta vederbörlig hänsyn till relevanta
beslut av FN, inklusive resolutioner i FN:s säkerhetsråd, när de fastställer om andra
verksamhetsområden kan betraktas som konfliktdrabbade områden och
högriskområden.”
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som

erinrar

om

det

internationella

samfundets

insatser

för

samarbete

i

bekämpningen av korruption, inklusive genom OECD:s konvention om bekämpande av
bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförbindelser och FN:s
konvention mot korruption,
som inser att regeringar, internationella organisationer och företag kan utnyttja sina
egna kunskaper och roller för att bidra till att handel med och investeringar i naturresurser
sker till fördel för samhället i stort,
som beaktar det internationella samfundets insatser, särskilt den internationella
konferensen om området kring de stora sjöarna, för att bekämpa olagligt utnyttjande av
naturresurser i konfliktdrabbade områden och högriskområden,
som inser att det förekommer ett betydande utnyttjande av naturliga mineraltillgångar
i konfliktdrabbade områden och högriskområden och att företag som anskaffar råvaror från
eller som är direkt verksamma i dessa områden löper en större risk att bidra till konflikter,
som konstaterar att tillbörlig aktsamhet för att säkra ansvarsfulla leveranskedjor från
konfliktdrabbade områden och högriskområden är en fortlöpande både proaktiv och reaktiv
process genom vilken företag kan sörja för att de respekterar mänskliga rättigheter och
inte bidrar till konflikter,
som beaktar OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för att säkra ansvarsfulla
leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden (nedan
kallad vägledningen), som utarbetats i samarbete med den internationella konferensen om
området kring de stora sjöarna och godkänts av investeringskommittén och kommittén för
utvecklingsbistånd,
som beaktar tillägget om tenn, tantal och volfram och tillägget om guld, som utgör en
integrerad del av vägledningen, och som konstaterar att vägledningen i framtiden kan
kompletteras med tillägg om andra mineraler,
som konstaterar att vägledningen beskriver de steg som företag bör vidta för att
identifiera och hantera potentiella risker i syfte att förhindra eller minska de negativa
konsekvenserna av sin verksamhet eller sina förbindelser, och som samtidigt inser att det
krävs flexibilitet vid dess tillämpning beroende på enskilda omständigheter och faktorer
såsom företagens storlek, platsen för verksamheten, situationen i ett visst land samt
sektorn för och typen av berörda produkter eller tjänster,
som inser att de allvarliga kränkningar förknippade med utvinning, transport eller
handel med mineraler som förtecknas i bilaga II till denna rekommendation, särskilt när de
riktar sig mot kvinnor och barn, inte bör tolereras,
på förslag från investeringskommitténs utökade sammanträde (med deltagande av
icke-medlemmar

anslutna

till

förklaringen

om

internationella

investeringar

och

multinationella företag) och kommittén för utvecklingsbistånd,
REKOMMENDERAR att medlemmar och icke-medlemmar anslutna till förklaringen
om internationella investeringar och multinationella företag aktivt verkar för att
vägledningen följs av företag som är verksamma i eller från deras territorier och anskaffar
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mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden, i syfte att säkerställa att de
respekterar mänskliga rättigheter, undviker att bidra till konflikter och framgångsrikt bidrar
till hållbar, rättvis och effektiv utveckling,
REKOMMENDERAR, särskilt, att medlemmar och icke-medlemmar anslutna till
förklaringen om internationella investeringar och multinationella företag vidtar åtgärder för
att aktivt stödja att ramen med fem steg för riskbaserad tillbörlig aktsamhet i
leveranskedjan för mineraler integreras i företags förvaltningssystem med vederbörlig
hänsyn till modellstrategin för leveranskedjan, vilka beskrivs i bilaga I respektive bilaga II
till denna rekommendation, av vilken de utgör en integrerad del,
REKOMMENDERAR att medlemmar och icke-medlemmar anslutna till förklaringen
om internationella investeringar och multinationella företag, med stöd av OECD inklusive
genom

dess

verksamhet

tillsammans

med

FN

och

internationella

utvecklingsorganisationer, sörjer för största möjliga spridning av vägledningen och att den
tillämpas aktivt av berörda aktörer, inklusive yrkesorganisationer, finansinstitut och det
civila samhällets organisationer,
UPPMANAR övriga icke-medlemmar att ta vederbörlig hänsyn till och ansluta sig till
rekommendationen,
UPPDRAR åt investeringskommittén och kommittén för utvecklingsbistånd att
övervaka genomförandet av rekommendationen och att senast tre år efter antagandet av
den och vid behov därefter rapportera till rådet.

OECD:S VÄGLEDNING OM TILLBÖRLIG AKTSAMHET FÖR ATT SÄKRA ANSVARSFULLA LEVERANSKEDJOR FÖR MINERALER FRÅN KONFLIKTDRABBADE. ©
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Inledning

I

konfliktdrabbade områden och högriskområden har företag med verksamhet inom gruvdrift och

handel med mineraler möjlighet att generera inkomster, tillväxt och välstånd, skapa möjligheter till
försörjning och främja lokal utveckling. I dessa situationer löper företag även risk att bidra till eller
förknippas med betydande negativa konsekvenser, inklusive allvarliga kränkningar av mänskliga
rättigheter och konflikter.
Denna vägledning ger en ram för tillbörlig aktsamhet som en grund för en ansvarsfull global
hantering av leveranskedjor för tenn, tantal, volfram, malmer och mineralderivat av dessa metaller
samt guld (nedan kallade mineraler). Syftet med vägledningen är att hjälpa företag att respektera
mänskliga rättigheter och att undvika att bidra till konflikter genom sina beslut om anskaffning av
råvaror, inklusive valet av leverantörer. Vägledningen hjälper därmed företag att bidra till en hållbar
utveckling och en ansvarsfull anskaffning av råvaror från konfliktdrabbade områden och
högriskområden, samtidigt som den skapar förutsättningar för ett konstruktivt samarbete med
leverantörer. Vägledningen är avsedd att fungera som en gemensam referens för alla leverantörer
och andra berörda parter i leveranskedjan för mineraler samt för eventuella branschledda system
som kan komma att tas fram. Syftet är att tydliggöra de förväntningar som finns när det gäller
innebörden av ansvarsfull hantering av leveranskedjor från konfliktdrabbade områden och
högriskområden.
Vägledningen är resultatet av ett initiativ där regeringar, internationella organisationer,
branschen och det civila samhället har samarbetat för att främja ansvarighet, öppenhet och insyn i
leveranskedjan för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden.

2

Konfliktdrabbade områden och högriskområden
Konfliktdrabbade områden och högriskområden kännetecknas av förekomst av
väpnad konflikt, utbrett våld och andra risker för att människor skadas. Väpnade
konflikter kan förekomma i olika former, till exempel konflikter av internationell eller
icke-internationell karaktär som omfattar två eller flera stater, eller kan utgöras av
befrielsekrig, uppror, inbördeskrig osv. Högriskområden kan omfatta områden med
politisk instabilitet eller politiskt förtryck, svaga institutioner, osäkerhet,

2 Metaller som kan antas komma från återvinning är undantagna från vägledningens
tillämpningsområde. Återvunna metaller är återvunna produkter från slutanvändare eller
färdiganvända produkter, eller metallskrot från tillverkningsprocesser. Återvunnen metall
omfattar överskottsmaterial, föråldrat, defekt och överblivet material som innehåller förädlade
eller bearbetade metaller som är lämpliga att återvinna vid produktion av tenn, tantal, volfram
och/eller guld. Delvis bearbetade eller obearbetade mineraler eller biprodukter från andra
malmer är inte återvunna metaller.
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sönderfallande civil infrastruktur och utbrett våld. Dessa områden kännetecknas ofta
av omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller internationell rätt.

Vad är tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för
mineraler och varför behövs den?
Tillbörlig aktsamhet är en fortlöpande både proaktiv och reaktiv process genom vilken
företag kan säkerställa att de respekterar mänskliga rättigheter och inte bidrar till konflikter.

3

Tillbörlig aktsamhet kan också hjälpa företag att följa internationell rätt och nationella lagar,
inklusive sådana som rör olaglig handel med mineraler och FN:s sanktioner. Med
riskbaserad tillbörlig aktsamhet avses de åtgärder som företag bör vidta för att identifiera
och hantera faktiska eller potentiella risker i syfte att förhindra eller minska de negativa
konsekvenserna av sin verksamhet eller beslut om anskaffning av råvaror.
Med risker avses i denna vägledning de potentiella negativa konsekvenserna av ett
företags verksamhet, som är en följd av företagets egen verksamhet eller dess förbindelser
med tredje part, inklusive leverantörer eller andra enheter i leveranskedjan. Negativa
konsekvenser kan omfatta skador på personer (dvs. externa konsekvenser) eller skadat
anseende eller rättsligt ansvar för företaget (dvs. interna konsekvenser), eller bådadera. Det
finns ofta ett ömsesidigt beroende mellan de interna och externa konsekvenserna på så sätt
att en extern skada åtföljs av skadat anseende eller rättsligt ansvar.
Ett företag bedömer risker genom att kartlägga de faktiska omständigheterna för dess
verksamhet och förbindelser och utvärderar dessa i utifrån relevanta krav i nationell och
internationell

lagstiftning,

rekommendationer

om

ansvarsfullt

företagande

från

internationella organisationer, statsstödda verktyg, frivilliga initiativ från den privata sektorn
och företagets interna strategier och system. Detta tillvägagångssätt bidrar också till att
anpassa företagets tillbörliga aktsamhet till omfattningen av dess verksamhet eller
förbindelser inom leveranskedjan.
Risker i företagens leveranskedjor för mineraler kan uppstå på grund av
omständigheterna vid utvinning, handel och hantering av mineraler, som på grund av sin
natur innebär större risker för negativa konsekvenser, såsom finansiering av konflikter eller
att utlösa, underlätta eller förvärra konfliktförhållanden. Trots den fragmenterade
produktionsprocessen i leveranskedjan och oavsett förhållandet till och inflytandet över
leverantörer, är företag inte skyddade från risken att bidra till eller förknippas med negativa
konsekvenser som uppstår vid olika punkter i leveranskedjan för mineraler. Därför bör
företag vidta rimliga åtgärder och göra uppriktiga ansträngningar för att visa tillbörlig

3 OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD, Paris; OECD
(2006), OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance
Zones, OECD, Paris, och Guiding Principles on Business and Human Rights:
Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework (rapport
från generalsekreterarens särskilda representant med ansvar för frågor om de
mänskliga rättigheterna och transnationella och andra företag, John Ruggie,
A/HRC/17/31, 21 mars 2011).
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aktsamhet i syfte att identifiera och förhindra eller reducera alla risker för negativa
konsekvenser som är förknippade med villkoren för mineralutvinning och relationerna med
leverantörer som är verksamma i konfliktdrabbade områden och högriskområden.

Leveranskedjan för mineraler
Processen för att föra mineralråvaror till konsumentmarknaden inbegriper ett
flertal aktörer och omfattar i allmänhet utvinning, transport, hantering, bearbetning,
smältning, raffinering och legering, tillverkning och försäljning av slutprodukter.
Termen leveranskedja avser det system av alla verksamheter, organisationer,
aktörer, teknik, information, resurser och tjänster som behövs för att flytta mineraler
från utvinningsplatsen, genom efterföljande led, fram till att de införlivas i den färdiga
produkten för slutkonsumenter.

I praktiken är tillbörlig aktsamhet uppbyggd kring de steg som företag
bör vidta för att
•

identifiera de faktiska omständigheterna vid utvinning, transport, hantering, handel,
bearbetning, smältning, raffinering och legering, tillverkning och försäljning av produkter
som innehåller mineraler som kan komma från konfliktdrabbade områden och
högriskområden,

•

identifiera och bedöma alla faktiska eller potentiella risker genom att utvärdera de
faktiska omständigheterna utifrån de krav som fastställs i företagets strategi för
leveranskedjor (se modellstrategin för leveranskedjan i bilaga II),

•

förhindra eller reducera de identifierade riskerna genom att anta och genomföra en
riskhanteringsplan. Dessa steg kan leda fram till ett beslut att fortsätta med handeln
under tiden som de riskreducerande åtgärderna genomförs, att tillfälligt upphöra med
handeln under tiden som riskreduktionen genomförs, eller att avbryta samarbetet med
en leverantör efter att försöken till riskreduktion har misslyckats eller om företaget anser
att riskreduktion inte är möjlig eller att riskerna är oacceptabla.

Vem bör visa tillbörlig aktsamhet?
Denna vägledning gäller för alla företag i leveranskedjan för mineraler som levererar
eller använder tenn, tantal, volfram, malmer och mineralderivat av dessa metaller samt guld
som

anskaffas

från

konfliktdrabbade

områden

och

högriskområden.

Även

om

genomförandet av tillbörlig aktsamhet bör anpassas till företagens särskilda verksamheter
och förhållanden till andra aktörer, såsom deras placering i leveranskedjan, bör alla företag
visa tillbörlig aktsamhet för att se till att de inte bidrar till kränkningar av mänskliga
rättigheter eller till konflikter.
Vägledningen tar hänsyn till att tillbörlig aktsamhet i konfliktdrabbade områden och
högriskområden medför praktiska svårigheter. Det krävs flexibilitet i tillämpningen av
tillbörlig aktsamhet. Vilken typ och omfattning av tillbörlig aktsamhet som är lämplig beror
på enskilda omständigheter och påverkas av faktorer som företagets storlek, platsen för
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verksamheten, situationen i ett visst land samt sektorn för och typen av berörda produkter
eller tjänster. Svårigheterna kan hanteras på flera olika sätt, exempelvis
• genom branschomfattande samarbete för att bygga upp kapaciteten att genomföra
tillbörlig aktsamhet,
• genom kostnadsdelning inom branschen för särskilda uppgifter kopplade till tillbörlig
aktsamhet,
• genom deltagande i initiativ om ansvarsfull hantering av leveranskedjor,

4

• genom samordning mellan branschmedlemmar som har samma leverantörer,
• genom samarbete mellan företag i tidigare och senare led,
• genom att upprätta partnerskap med internationella organisationer och det civila
samhällets organisationer,
• genom att modellstrategin för leveranskedjan (bilaga II) och specifika rekommendationer
om

tillbörlig

aktsamhet

förvaltningssystem,

i

i

vägledningen

företagets

åtgärder

integreras
för

i

tillbörlig

befintliga

strategier

aktsamhet,

till

och

exempel

upphandlingsrutiner, åtgärder för tillbörlig aktsamhet när det gäller integritet och
kundkontroll, hållbarhet, företagens sociala ansvar eller annan årlig rapportering.
Utöver principer och processer för företag innehåller vägledningen rekommendationer
om processer och förfaranden som nya branschomfattande initiativ bör följa i arbetet för en
ansvarsfull och konfliktkänslig anskaffning av mineraler, och kan vara ett stöd och
komplement vid utformning och genomförande av omfattande certifieringssystem, såsom
det certifieringssystem och de verktyg som den internationella konferensen om området
kring de stora sjöarna har tagit fram.

5

4 Till exempel ITRI Supply Chain Initiative (iTSCi), Conflict-Free Smelter Program,
utarbetat av Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) och Global e-Sustainability
Initiative (GeSI), Conflict-Free Gold Standard, World Gold Council (2012), och
Chain-of-Custody Certification, Responsible Jewellery Council (2012), och
Global Reporting Initiative Supply Chain Working Group (2010).
5 Se den internationella konferensen om området kring de stora sjöarna, ICGLR Regional
Initiative against the Illegal Exploitation of Natural Resources, www.icglr.org.
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Vägledningens struktur
I vägledningen ingår 1) en övergripande ram för tillbörlig aktsamhet för att säkra
ansvarsfulla

leveranskedjor

för

mineraler

från

konfliktdrabbade

områden

och

högriskområden (se bilaga I), 2) en modellstrategi för leveranskedjan för mineraler med en
gemensam uppsättning principer (se bilaga II), 3) förslag till riskreducerande åtgärder och
indikatorer för att mäta förbättringar som företag i tidigare led kan överväga med eventuellt
stöd av företag i senare led (se bilaga III), och 4) två tillägg om tenn-tantal-volfram
respektive guld som är anpassade till de utmaningar som förknippas med hur
leveranskedjan

för

dessa

mineraler

är

utformad.

Tilläggen

innehåller

särskilda

rekommendationer om tillbörlig aktsamhet som är utformade efter företagens olika
placering och roller i leveranskedjorna. Företag som använder dessa mineraler, eller
raffinerade metallderivat av dem, bör först granska de varningssignaler som beskrivs i
respektive tillägg för att avgöra om de processer för tillbörlig aktsamhet som beskrivs är
tillämpliga.

Vägledningens karaktär
Vägledningen bygger på och följer principerna och kraven i OECD:s riktlinjer för
multinationella företag och OECD:s verktyg för riskhantering för multinationella företag i
områden med svaga regeringar. Den innehåller gemensamma rekommendationer från
regeringar till företag som arbetar med anskaffning av mineraler från konfliktdrabbade
områden och högriskområden, och ger vägledning om principer och processer för tillbörlig
aktsamhet för att säkra ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade
områden och högriskområden som överensstämmer med gällande lagstiftning och
relevanta internationella normer. Rekommendationerna i denna vägledning är frivilliga och
inte rättsligt bindande.
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BILAGA I

Ram med fem steg för riskbaserad
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för mineraler
Även om de specifika kraven och processerna för tillbörlig aktsamhet varierar
beroende på mineral och företagets placering i leveranskedjan (såsom beskrivs i tilläggen
om mineralerna) bör företag se över sina val av leverantörer och beslut om anskaffning av
råvaror och i sina förvaltningssystem integrera följande fem steg för riskbaserad tillbörlig
aktsamhet för att säkra ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade
områden och högriskområden:
1. Inrätta starka förvaltningssystem i företagen Företag bör vidta följande åtgärder:
A) Anta och på ett tydligt sätt meddela leverantörer och allmänheten om sin strategi för
leveranskedjan för mineraler som kan komma från konfliktdrabbade områden och
högriskområden. I strategin bör kraven på tillbörlig aktsamhet införlivas på ett sätt
som

överensstämmer

med

de

krav

som

fastställs

i

modellstrategin

för

leveranskedjan i bilaga II.
B) Organisera sitt interna förvaltningssystem så att det stöder tillbörlig aktsamhet i
leveranskedjan.
C) Inrätta ett system för kontroll av och öppenhet och insyn i leveranskedjan för
mineraler. Det innefattar en kontrollkedja eller ett system för spårbarhet eller
kartläggning av aktörer i tidigare led i leveranskedjan. Detta kan inrättas genom
deltagande i branschledda program.
D) Förstärka företagets samarbete med leverantörer. En strategi för leveranskedjan bör
införlivas

i

avtal

med

leverantörer.

Om

möjligt,

stödja

leverantörers

kapacitetsuppbyggnad i syfte att förbättra effekterna av åtgärder för tillbörlig
aktsamhet.
E) Inrätta ett varningsförfarande på företags- eller branschnivå för att på ett tidigt
stadium öka medvetenheten om risker.
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2. Kartlägga och bedöma risker i leveranskedjan Företag bör vidta följande åtgärder:
A) Kartlägga risker i sin leveranskedja enligt rekommendationerna i tilläggen.
B) Bedöma risker för negativa konsekvenser mot bakgrund av kraven i sin strategi för
leveranskedjan, i överensstämmelse med bilaga II och rekommendationerna om
tillbörlig aktsamhet i denna vägledning.
3. Utforma och genomföra en strategi för att hantera identifierade risker Företag
bör vidta följande åtgärder:
A) Rapportera resultatet från riskbedömningen av leveranskedjan till utsedda personer i
ledande befattning i företaget.
B) Utforma och anta en riskhanteringsplan. Utforma en strategi för riskhantering genom
att antingen i) fortsätta handeln under tiden som mätbara riskreducerande åtgärder
genomförs,

ii)

tillfälligt

upphöra

med

handeln

under

tiden

som

mätbara

riskreducerande åtgärder genomförs, eller iii) avbryta samarbetet med en leverantör
efter att försök till riskreduktion har misslyckats eller om företaget anser att
riskreduktion inte är möjlig eller är oacceptabel. För att bestämma rätt strategi bör
företag granska bilaga II (Modellstrategi för leveranskedjan för en ansvarsfull global
leveranskedja för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden) och
beakta sin förmåga att påverka, och vid behov sätta press på, leverantörer som mest
effektivt kan förhindra eller reducera den identifierade risken. Om företag vidtar
riskreducerande åtgärder och samtidigt fortsätter eller tillfälligt upphör med handeln,
bör de samråda med leverantörer och de parter som berörs, inklusive lokala och
centrala

myndigheter,

internationella

organisationer,

det

civila

samhällets

organisationer och berörda tredje parter, i förekommande fall, och komma överens
om strategin för mätbar riskreduktion i riskhanteringsplanen. Företag kan använda
de föreslagna åtgärderna och indikatorerna i bilaga III i vägledningen om tillbörlig
aktsamhet för att utforma riskreducerande strategier avsedda för konflikter och
högrisksituationer i riskhanteringsplanen och mäta gradvisa förbättringar.
C) Genomföra

riskhanteringsplanen,

övervaka

och

följa

upp

effekten

av

riskreducerande åtgärder och rapportera tillbaka till utsedda personer i ledande
befattning. Detta kan göras i samarbete eller samråd med lokala och centrala
myndigheter, företag i tidigare led, internationella organisationer eller det civila
samhällets organisationer och berörda tredje parter, om riskhanteringsplanen
genomförs och övervakas i konfliktdrabbade områden och högriskområden.
D) Göra ytterligare lägesbedömningar och riskbedömningar för risker som behöver
reduceras eller efter det att omständigheterna har förändrats.
4. Utföra oberoende extern granskning av åtgärder för tillbörlig aktsamhet vid
punkter som fastställts i leveranskedjan. Åtgärder för tillbörlig aktsamhet hos företag
vid fastställda punkter (enligt tilläggen) i leveranskedjan bör granskas av oberoende
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externa parter. Dessa granskningar kan kontrolleras av en oberoende institutionaliserad
mekanism.
5. Rapportera om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan Företag bör offentligt rapportera
om sin strategi och sina åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan. De kan göra
detta genom att utöka sina rapporter om hållbarhet, företagens sociala ansvar eller
årsrapporter så att de omfattar kompletterande uppgifter om tillbörlig aktsamhet i
leveranskedjan för mineraler.
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BILAGA II

Modellstrategi för leveranskedjan för att säkra
en ansvarsfull global leveranskedja för
mineraler från konfliktdrabbade områden
och högriskområden1
Med insikt om de betydande negativa konsekvenser som kan förknippas med
utvinning, handel, hantering och export av mineraler från konfliktdrabbade områden och
högriskområden och med insikt om att vi har ett ansvar för att respektera mänskliga
rättigheter och inte bidra till konflikter, åtar vi oss att anta, ge bred spridning åt och i avtal
med leverantörer införliva följande strategi för ansvarsfull anskaffning av mineraler från
konfliktdrabbade områden och högriskområden, som utgör en gemensam referens för
konfliktkänslig anskaffning av råvaror och leverantörers medvetenhet om riskerna från
utvinningsplats till slutanvändare. Vi åtar oss att avstå från varje åtgärd som bidrar till att
finansiera konflikter och att följa Förenta nationernas tillämpliga resolutioner om sanktioner
eller, i förekommande fall, nationella lagar som genomför sådana resolutioner.

Om allvarliga kränkningar som är förknippade med utvinning, transport
eller handel med mineraler:
1. När vi anskaffar råvaror från och bedriver verksamhet i konfliktdrabbade områden och
högriskområden kommer vi varken att tolerera eller på något sätt dra fördel av, bidra till,
stödja eller främja att någon part gör sig skyldig till
i)

någon som helst form av tortyr, grym, omänsklig och förnedrande behandling,

ii)

någon som helst form av tvångsarbete, vilket innebär arbete eller tjänstgöring som
utkrävs av en person under hot om bestraffning och för vilket personen inte frivilligt
erbjudit sig,

6

6 Avsikten med denna modellstrategi för leveranskedjan för att säkra en ansvarsfull global
leveranskedja för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden är att
den ska utgöra en gemensam referens för alla aktörer i hela leveranskedjan för
mineraler. Företag uppmuntras att införliva modellstrategin i sina befintliga strategier för
företagens sociala ansvar, hållbarhet och andra likvärdiga alternativ.
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iii)

de värsta formerna av barnarbete,

7

iv) andra grova brott mot de mänskliga rättigheterna eller kränkningar såsom utbrett
sexuellt våld,
v) krigsförbrytelser eller andra allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt, brott
mot mänskligheten eller folkmord.

Om riskhantering när det gäller allvarliga kränkningar:
2. Vi kommer omedelbart att tillfälligt upphöra med eller avbryta samarbeten med
leverantörer i tidigare led om vi identifierar en rimlig risk för att de anskaffar råvaror från
eller har kopplingar till någon part som begår allvarliga kränkningar enligt definitionen i
punkt 1.

Om direkt eller indirekt stöd till icke-statliga väpnade grupper:8
3. Vi kommer inte att tolerera något som helst direkt eller indirekt stöd till icke-statliga
väpnade grupper genom utvinning, transport, handel, hantering eller export av mineraler.
”Direkt eller indirekt stöd” till icke-statliga väpnade grupper genom utvinning, transport,
handel, hantering eller export av mineraler omfattar, men är inte begränsat till,
anskaffning av mineraler från, utbetalningar till eller att på annat sätt ge logistiskt stöd
eller utrustning till icke-statliga väpnade grupper eller med dessa förbundna parter som
i)

9

olagligt kontrollerar utvinningsplatser eller på annat sätt kontrollerar transportrutter,
10

handelsplatser för mineraler och aktörer i tidigare led i leveranskedjan, och/eller
ii)

olagligen beskatta eller utpressa

11

pengar eller mineraler vid tillträdesvägar till

utvinningsplatser, längs transportrutter eller vid handelsplatser för mineraler,
och/eller
iii)

olagligen beskatta eller utpressa mellanhänder, exportföretag eller internationella
handlare.

7 Se ILO:s konvention nr 182 om de värsta formerna av barnarbete (1999).
8 Företag hänvisas till relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd för att identifiera
icke-statliga väpnade grupper.
9 ”Förbundna parter” omfattar köpmän, konsoliderare, mellanhänder och övriga i
leveranskedjan som arbetar direkt med väpnade grupper för att underlätta utvinning,
handel eller hantering av mineraler.
10 Med att ”kontrollera” utvinningsplatser, transportrutter, handelsplatser för mineraler och
aktörer i tidigare led i leveranskedjan avses i) att kontrollera utvinning, inklusive genom
att ge tillträde till utvinningsplatser och/eller samordna försäljning i senare led till
mellanhänder, exportföretag eller internationella handlare, ii) att utnyttja någon som helst
form av tvångsarbete för att utvinna, transportera, handla med eller sälja mineraler, eller
iii) att agera som direktör eller ledande befattningshavare för, eller vara verklig ägare av
eller inneha annat ägarintresse i, företag i tidigare led eller gruvor.
11 Med att ”utpressa” vid utvinningsplatser, transportrutter, handelsplatser för mineraler
eller företag i tidigare led avses att avkräva, under hot om våld eller annan bestraffning,
och utan att det erbjuds frivilligt, penningbelopp eller mineraler, ofta i utbyte mot tillträde
för att utnyttja utvinningsplatsen, tillträde till transportleder eller för att transportera, köpa
eller sälja mineraler.
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Om riskhantering är det gäller direkt eller indirekt stöd till ickestatliga väpnade grupper:
4. Vi kommer omedelbart att tillfälligt upphöra med eller avbryta samarbeten med
leverantörer i tidigare led om vi identifierar en rimlig risk för att de anskaffar råvaror från
eller har kopplingar till någon part som ger direkt eller indirekt stöd till icke-statliga
väpnade grupper enligt definitionen i punkt 3.

Om offentliga eller privata säkerhetsstyrkor:
5. Vi är eniga om att i enlighet med punkt 10 undanröja allt direkt eller indirekt stöd till
offentliga eller privata säkerhetsstyrkor som olagligen kontrollerar utvinningsplatser,
transportrutter och aktörer i tidigare led i leveranskedjan, olagligen beskattar eller
utpressar pengar eller mineraler vid tillträdesvägar till utvinningsplatser, längs
transportrutter eller vid handelsplatser för mineraler, eller olagligen beskattar eller
utpressar mellanhänder, exportföretag eller internationella handlare.

12

6. Vi erkänner att offentliga eller privata säkerhetsstyrkors funktion vid utvinningsplatser
och/eller omgivande områden och/eller längs transportrutter endast bör vara att
upprätthålla rättsstaten, inklusive att skydda mänskliga rättigheter, tillhandahålla
säkerhet för gruvarbetare, utrustning och anläggningar, samt skydda utvinningsplatsen
eller transportleder mot störningar av laglig utvinning och handel.
7. Om vi eller något företag i vår leveranskedja anlitar offentliga eller privata
säkerhetsstyrkor åtar vi oss att kräva att dessa säkerhetsstyrkor anlitas i enlighet med de
frivilliga principerna för säkerhet och mänskliga rättigheter. Vi kommer särskilt att stödja
eller vidta åtgärder för att anta urvalsstrategier för att se till att individer eller enheter i
säkerhetsstyrkor som man vet har gjort sig skyldiga till grova kränkningar av de
mänskliga rättigheterna inte anlitas.
8. Vi kommer att stödja insatser, eller vidta åtgärder, för att samarbeta med centrala eller
lokala

myndigheter,

internationella

organisationer

och

det

civila

samhällets

organisationer för att bidra till fungerande lösningar av hur öppenhet och insyn,
proportionalitet och ansvarighet kan förbättras när det gäller betalningar till offentliga
säkerhetsstyrkor för tillhandahållande av säkerhet.
9. Vi kommer att stödja insatser, eller vidta åtgärder, för att samarbeta med lokala
myndigheter, internationella organisationer och det civila samhällets organisationer för
att undvika eller minimera risken för att utsatta grupper, särskilt aktörer i leveranskedjan
som utvinner mineraler genom hantverksmässig och småskalig gruvdrift, utsätts för
negativa

konsekvenser

i

samband

med

närvaron

av

offentliga

eller

privata

säkerhetsstyrkor vid utvinningsplatser.

12 Med ”direkt eller indirekt stöd” avses inte lagstadgade former av stöd, såsom lagliga
skatter, avgifter och/eller royaltyer som företag betalar till regeringen i ett land där de
bedriver verksamhet (se punkt 13 nedan om lämnande av uppgifter om sådana
betalningar).
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Om riskhantering när det gäller offentliga eller privata säkerhetsstyrkor:
10. Vi kommer, i enlighet med företagets placering i leveranskedjan, att omedelbart
utforma, anta och genomföra en riskhanteringsplan tillsammans med leverantörer i
tidigare led och övriga berörda parter för att förhindra eller reducera risken för direkt
eller indirekt stöd till offentliga eller privata säkerhetsstyrkor, såsom fastställs i punkt 5,
om vi identifierar att det finns en rimlig risk för detta. I dessa fall kommer vi att tillfälligt
upphöra med eller avbryta samarbeten med leverantörer i tidigare led efter misslyckade
försök till riskreduktion senast sex månader efter antagandet av riskhanteringsplanen.

13

Om vi identifierar en rimlig risk för att verksamhet bedrivs som inte överensstämmer
med punkterna 8 och 9 kommer vi att agera på samma sätt.

Om mutor och vilseledande uppgifter om mineralers ursprung:
11. Vi kommer inte att erbjuda, utlova, ge eller kräva någon muta, och vi kommer att motstå
krav på mutor för att hemlighålla eller dölja mineralers ursprung eller för att lämna
vilseledande uppgifter om skatter, avgifter och royaltyer som betalas till regeringar för
utvinning, handel, hantering, transport och export av mineraler.

14

Om penningtvätt:
12. Vi kommer att stödja insatser, eller vidta åtgärder, för att bidra till att effektivt undanröja
penningtvätt om vi identifierar en rimlig risk för penningtvätt till följd av eller i samband
med utvinning, handel, hantering, transport eller export av mineraler från olaglig
beskattning

eller

utpressning

vid

tillträdesvägar

till

utvinningsplatser,

längs

transportrutter eller vid platser där leverantörer i tidigare led handlar med mineraler.

Om betalning av skatter, avgifter och royaltyer till regeringar:
13. Vi kommer att säkerställa att alla skatter, avgifter och royaltyer rörande utvinning,
handel och export av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden
betalas till regeringar, och vi åtar oss, i enlighet med företagets placering i
leveranskedjan, att lämna uppgifter om sådana betalningar enligt de principer som
fastställs i utvinningsindustrins initiativ för ökad öppenhet (EITI).

13 Såsom anges i steg 3 D i bilaga I bör företag vidta en kompletterande riskbedömning för
risker som behöver reduceras efter att riskhanteringsplanen har antagits. Om ingen
mätbar förbättring som förhindrar eller reducerar risken för direkt eller indirekt stöd till
offentliga eller privata säkerhetsstyrkor i enlighet med punkt 5 har gjorts senast
sex månader efter att riskhanteringsplanen antogs, bör företag tillfälligt upphöra med
eller avbryta samarbetet med leverantören under en period av minst tre månader. Det
tillfälliga upphörandet kan åtföljas av en reviderad riskhanteringsplan som anger målen
för de gradvisa förbättringar som bör uppnås innan affärsförbindelserna återupptas.
14 Se OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga
tjänstemän i internationella affärsförbindelser (1997) och Förenta nationernas
konvention mot korruption (2004).
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Om riskhantering när det gäller mutor och vilseledande uppgifter om
mineralers ursprung, penningtvätt och betalning av skatter, avgifter och
royaltyer till regeringar:
14. Vi åtar oss, i enlighet med företagets placering i leveranskedjan, att samarbeta med
leverantörer, centrala och lokala myndigheter, internationella organisationer, det civila
samhällets organisationer och berörda tredje parter i förekommande fall, för att genom
mätbara åtgärder som vidtas i rimlig tid förbättra och följa upp resultatet i syfte att
förhindra eller reducera riskerna för negativa konsekvenser. Vi kommer tillfälligt att
upphöra med eller avbryta samarbeten med leverantörer i tidigare led efter misslyckade
försök till riskreduktion.

15

15 Såsom anges i steg 3 D i bilaga I bör företag vidta en kompletterande riskbedömning
för risker som behöver reduceras efter att riskhanteringsplanen har antagits. Om ingen
mätbar förbättring som förhindrar eller reducerar risken för mutor och vilseledande
uppgifter om mineralers ursprung, penningtvätt och betalning av skatter, avgifter och
royaltyer till regeringar gjorts senast sex månader efter att riskhanteringsplanen har
antagits, bör företag tillfälligt upphöra med eller avbryta samarbetet med leverantören
under en period av minst tre månader. Det tillfälliga upphörandet kan åtföljas av en
reviderad riskhanteringsplan som anger målen för de gradvisa förbättringar som bör
uppnås innan affärsförbindelserna återupptas.

OECD:S VÄGLEDNING OM TILLBÖRLIG AKTSAMHET FÖR ATT SÄKRA ANSVARSFULLA LEVERANSKEDJOR FÖR MINERALER FRÅN KONFLIKTDRABBADE...
© OECD 2013

23

OECD:S VÄGLEDNING OM TILLBÖRLIG AKTSAMHET FÖR ATT SÄKRA ANSVARSFULLA LEVERANSKEDJOR

BILAGA III

Förslag till riskreducerande åtgärder och
indikatorer för att mäta förbättringar

STRATEGI FÖR LEVERANSKEDJAN – SÄKERHET
OCH RELATERADE FRÅGOR
RISKREDUKTION:
Företag i tidigare led kan överväga att vidta följande föreslagna riskreducerande
åtgärder enskilt eller genom sammanslutningar, gemensamma bedömningsgrupper
eller på annat lämpligt sätt:
• Varna berörda centrala myndigheter (t.ex. gruvministeriet) om kränkande
behandling och utnyttjande i leveranskedjan.
• I områden där olaglig beskattning eller utpressning av mineraler sker, vidta
omedelbara åtgärder för att säkerställa att mellanhänder och konsoliderare i
tidigare led lämnar uppgifter till senare led eller offentligt om de betalningar som
gjorts till offentliga eller privata säkerhetsstyrkor för att tillhandahålla säkerhet.
• Samarbeta med mellanhänder och konsoliderare för att hjälpa dem att bygga upp
deras kapacitet att
betalningarna till dem.

dokumentera

säkerhetsstyrkornas

uppträdande

och

• Vid anskaffning av råvaror från områden med hantverksmässig och småskalig
gruvdrift, stödja formalisering av säkerhetsarrangemang mellan gruvsamhällena,
lokala myndigheter och offentliga eller privata säkerhetsstyrkor, i samarbete med
det

civila samhällets

organisationer och internationella organisationer, i

förekommande fall, för att se till att all betalning sker frivilligt och står i proportion
till den tjänst som tillhandahålls, tydliggöra insatsregler i överensstämmelse med
de

frivilliga

principerna

för

säkerhet

och

mänskliga

rättigheter,

FN:s

uppförandekod för tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter och FN:s
grundläggande principer om användning av våld och vapen av tjänstemän inom
brottsbekämpande myndigheter.

STRATEGI FÖR LEVERANSKEDJAN – SÄKERHET OCH
RELATERADE FRÅGOR (forts.)
• Stödja inrättandet av lokala kontaktytor för att dela och sprida information.
• Stödja inrättandet av en förvaltningsfond eller liknande, där så är lämpligt, genom
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vilken säkerhetsstyrkor får betalt för sina tjänster.
• Upprätta partnerskap med internationella organisationer eller det civila samhällets
organisationer,

i

förekommande

fall,

för

att

stödja

säkerhetsstyrkors

kapacitetsuppbyggnad i överensstämmelse med de frivilliga principerna för
säkerhet och mänskliga rättigheter på utvinningsplatser och FN:s uppförandekod
för tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter eller FN:s grundläggande
principer

om

användning

av

våld

och

vapen

av

tjänstemän

inom

brottsbekämpande myndigheter.
För ytterligare vägledning, se Multilaterala investeringsorganet, The Voluntary
Principles on Security and Human Rights: An Implementation Toolkit for Major Sites
(2008), Internationella rödakorskommitténs träningsresurser för beväpnad polis och
säkerhetspersonal och International Code of Conduct for Private Security Service
Providers (2010).
REKOMMENDERADE INDIKATORER FÖR ATT MÄTA FÖRBÄTTRINGAR Se
exempelvis

det

globala

rapporteringsinitiativets

(Global

Reporting

Initiative)

uppsättning indikatorer för mänskliga rättigheter i tillägget för sektorn för gruvdrift
och metaller (version 3.0), indikator HR8 om andel av säkerhetspersonalen som
utbildats i organisationens strategier och förfaranden rörande aspekter av mänskliga
rättigheter som är relevanta för verksamheten. För ytterligare beskrivningar av
indikatorer, se kommentarerna till indikatorn. För vägledning om rapportering om
indikatorer och sammanställning av relevanta uppgifter, inklusive när det gäller risker
för olika grupper och för kvinnor, se det globala rapporteringsinitiativets riktlinjer för
hållbarhetsrapportering och tillägget för sektorn för gruvdrift och metaller (version
3.0).
När det gäller mineraler med ursprung i gruvor eller som transporteras längs
transportrutter där det förekommer säkerhetsstyrkor, andel mineraler eller pengar,
på disaggregerad nivå per parti, som offentliga eller privata säkerhetsstyrkor
olagligen har beskattat eller utpressat från aktörer i tidigare led, art och typ av
betalningar till offentliga eller privata säkerhetsstyrkor, inklusive art och typ av
eventuella arrangemang för att tillhandahålla säkerhet och betalningar.

STRATEGI FÖR LEVERANSKEDJAN – SÄKERHET OCH RISKER
FÖR UTÖVARE AV HANTVERKSMÄSSIG GRUVBRYTNING ATT
UTSÄTTAS FÖR NEGATIVA KONSEKVENSER
RISKREDUKTION:
Vid anskaffning av råvaror från hantverksmässig gruvdrift kan företag i tidigare led
överväga att vidta följande föreslagna riskreducerande åtgärder enskilt eller genom
sammanslutningar, gemensamma bedömningsgrupper eller på annat lämpligt sätt:
• Minimera risken för att utövare av hantverksmässig gruvbrytning utsätts för
kränkande behandling genom att stödja insatser från värdländernas regeringar för
att kontinuerligt professionalisera och formalisera hantverkssektorn genom att
inrätta kooperativ, sammanslutningar eller andra medlemsstrukturer.
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För ytterligare vägledning om hur denna riskreduktion kan genomföras, se
Responsible Jewellery Council, Standards Guidance, förfaranderegel 2.14 om
hantverksmässig och småskalig gruvdrift, som omfattar stöd till det omgivande
samhället genom lokal anskaffning av så många varor och tjänster som möjligt, krav
på

avskaffande

lokalsamhället,

av

barnarbete

förbättring

av

som

en

kvinnors

förutsättning
villkor

i

för

grupper

engagemang
som

i

bedriver

hantverksmässig och småskalig gruvdrift genom program för ökad medvetenhet om
jämställdhetsfrågor och ökade möjligheter för kvinnor.
REKOMMENDERADE INDIKATORER FÖR ATT MÄTA FÖRBÄTTRINGAR: Se
exempelvis

det

globala

rapporteringsinitiativets

(Global

Reporting

Initiative)

uppsättning samhällsindikatorer i tillägget för sektorn för gruvdrift och metaller
(version 3.0), indikator MM8 om antal (och andel) verksamhetsplatser där
hantverksmässig och småskalig gruvdrift bedrivs på eller intill platsen, risker och de
åtgärder som vidtas för att reducera riskerna. För ytterligare beskrivningar av
indikatorer, se kommentarerna till indikatorn. För vägledning om rapportering om
indikatorer och sammanställning av relevanta uppgifter, inklusive risker för olika
grupper och för kvinnor, se det globala rapporteringsinitiativets riktlinjer för
hållbarhetsrapportering och tillägget för sektorn för gruvdrift och metaller
(version 3.0).
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STRATEGI FÖR LEVERANSKEDJAN – MUTOR OCH VILSELEDANDE
UPPGIFTER OM MINERALERS URSPRUNG
RISKREDUKTION:
Företag i tidigare led kan samarbeta genom sammanslutningar, gemensamma
bedömningsgrupper eller på annat lämpligt sätt för att bygga upp kapaciteten hos
leverantörer, i synnerhet små och medelstora företag, så att de kan vidta tillbörlig
aktsamhet för att säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler från
konfliktdrabbade områden och högriskområden.
REKOMMENDERADE INDIKATORER FÖR ATT MÄTA FÖRBÄTTRINGAR:
Indikatorer för förbättringar bör baseras på processerna i denna vägledning.
Indikatorerna kan till exempel omfatta de uppgifter som lämnats i senare led, typ av
kontrollkedja eller system för öppenhet och insyn i leveranskedjan, typ och form av
riskbedömning och riskhantering i leveranskedjan, i synnerhet för att kontrollera de
uppgifter som genereras i kontrollkedjan och systemen för öppenhet och insyn,
företagets deltagande i utbildning och/eller andra branschinitiativ för tillbörlig
aktsamhet i leveranskedjan.

STRATEGI FÖR LEVERANSKEDJAN –
PENNINGTVÄTT RISKREDUKTION:
Företag i tidigare led kan överväga att vidta följande föreslagna riskreducerande
åtgärder enskilt eller genom sammanslutningar, gemensamma bedömningsgrupper
eller på annat lämpligt sätt:
• Ta fram varningssignaler för leverantörer, kunder och transaktioner för att identifiera
misstänkta beteenden och aktiviteter.
• Kartlägga och kontrollera identiteten på alla leverantörer, affärspartner och kunder.
• Rapportera misstänkt beteende eller brottslig verksamhet till lokala, nationella,
regionala och internationella brottsbekämpande organ.
För ytterligare vägledning, se arbetsgruppen för finansiella åtgärders vägledning
om den riskbaserade metoden för bekämpning av penningtvätt och finansiering av
terrorism.
REKOMMENDERADE INDIKATORER FÖR ATT MÄTA FÖRBÄTTRINGAR:
Indikatorer för förbättringar bör baseras på processerna i denna vägledning.
Indikatorerna kan till exempel omfatta strategin för leveranskedjan, de uppgifter som
lämnats i senare led, typ av kontrollkedja eller system för öppenhet och insyn i
leveranskedjan, typ och form av riskbedömning och riskhantering i leveranskedjan,
särskilt för att kontrollera de uppgifter som genereras i kontrollkedjan och systemen
för öppenhet och insyn, företagets deltagande i utbildning och/eller andra
branschinitiativ för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.
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STRATEGI FÖR LEVERANSKEDJAN – ÖPPENHET OCH INSYN
KRING SKATTER, AVGIFTER OCH ROYALTYER SOM BETALAS
TILL REGERINGAR
RISKREDUKTION:
Företag i tidigare led kan överväga att vidta följande föreslagna riskreducerande
åtgärder enskilt eller genom sammanslutningar, bedömningsgrupper eller på annat
lämpligt sätt:
• Stödja genomförandet av utvinningsindustrins initiativ för ökad öppenhet.
• Stödja offentliggörande, på disaggregerad basis, av alla uppgifter om skatter,
avgifter och royaltyer som betalas till regeringar för utvinning, handel och export
från konfliktdrabbade områden och högriskområden.
• Informera berörda lokala och centrala myndigheter om eventuella svagheter i
indrivning och övervakning av skatter och avgifter.
• Stödja utbildning av dessa myndigheter för att ge dem bättre förmåga att effektivt
utföra sina uppgifter.
För ytterligare vägledning om hur företag kan stödja utvinningsindustrins initiativ
för ökad öppenhet (EITI), se http://eiti.org/document/businessguide.
REKOMMENDERADE INDIKATORER FÖR ATT MÄTA FÖRBÄTTRINGAR: Se
exempelvis

det

globala

rapporteringsinitiativets

(Global

Reporting

Initiative)

uppsättning ekonomiska indikatorer i tillägget för sektorn för gruvdrift och metaller
(version 3.0), indikator EC1 om direkt ekonomiskt värde som skapas och fördelas,
inklusive skatter och avgifter, driftskostnader, ersättningar till anställda, gåvor och
andra investeringar i det omgivande samhället, outdelad vinst och utbetalningar till
kapitalinvesterare och regeringar. För ytterligare beskrivningar av indikatorer, se
kommentarerna till indikatorn. För vägledning om rapportering om indikatorer och
sammanställning av relevanta uppgifter, se det globala rapporteringsinitiativets
riktlinjer för hållbarhetsrapportering och tillägget för sektorn för gruvdrift och metaller
(version 3.0).
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TILLÄGG OM TENN, TANTAL OCH VOLFRAM

Tillämpningsområde och definitioner
Detta tillägg innehåller särskild vägledning för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för
tenn, tantal och volfram (nedan kallade mineraler) från konfliktdrabbade områden och
högriskområden baserat på olika placeringar i leveranskedjan för mineraler. I vägledningen
görs en uppdelning av roller och tillhörande rekommendationer om tillbörlig aktsamhet
mellan dem som rör företag i tidigare led respektive företag i senare led i leveranskedjan.
Med ”tidigare led” avses i denna vägledning leveranskedjan för mineraler från gruvan
till smältverk/raffinaderier. ”Företag i tidigare led” omfattar gruvbrytare (hantverksmässiga
eller småskaliga producenter),

16

lokala handlare eller exportörer från mineralernas

ursprungsland, internationella handlare av anrikade mineraler, företag för omanrikning av
mineraler och smältverk/raffinaderier. OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för att
säkra ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade områden och
högriskområden och detta tillägg om tenn, tantal och volfram (nedan kallade vägledningen)
innehåller bland annat en rekommendation om att dessa företag bör upprätta ett system för
intern kontroll över vilka mineraler de innehar (kontrollkedja eller spårbarhet) och inrätta
bedömningsgrupper på plats, som kan sättas upp gemensamt i samarbete mellan företag i
tidigare led även om ansvaret förblir individuellt, för att ta fram och dela verifierbara
uppgifter om de kvalitativa omständigheterna vid utvinning, handel, hantering, och export
från konfliktdrabbade områden och högriskområden. I vägledningen uppmanas dessa
företag i tidigare led att överlämna resultaten av sina riskbedömningar till köparna i senare
led och låta åtgärder för tillbörlig aktsamhet hos smältverk/raffinaderier granskas av
oberoende externa parter, inklusive genom en institutionaliserad mekanism.

16 ”Företag i tidigare led” omfattar företag som bedriver hantverksmässig eller småskalig
produktion snarare än personer eller informella grupper av personer som bedriver
hantverksmässig gruvdrift.
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Med ”i senare led” avses leveranskedjan för mineraler från smältverk/raffinaderier till
detaljhandlare. ”Företag i senare led” omfattar metallhandlare och metallbörser,
komponenttillverkare, produkttillverkare, tillverkare av originalutrustning (OEM-tillverkare)
och detaljhandlare. I vägledningen rekommenderas bland annat att företag i senare led gör
sitt bästa för att kartlägga och granska processen för tillbörlig aktsamhet hos
smältverk/raffinaderier i sin leveranskedja och bedömer huruvida de följer de åtgärder för
tillbörlig aktsamhet som beskrivs i denna vägledning. Företag i senare led kan delta i
branschomfattande system som bedömer smältverks/raffinaderiers efterlevnad av denna
vägledning och kan utnyttja information från sådana system som hjälp för att följa
vägledningens rekommendationer.
Den här åtskillnaden avspeglar det faktum att interna kontrollmekanismer baserade
på spårning av de mineraler som ett företag innehar i allmänhet inte kan användas efter
smältning, då raffinerade metaller når konsumentmarknaden som mindre komponenter i
slutprodukter. På grund av dessa praktiska svårigheter bör företag i senare led inrätta
interna kontroller av sina direktleverantörer och kan samordna sina insatser genom
branschomfattande initiativ som kan sätta press på underleverantörer, lösa praktiska
utmaningar och effektivt uppfylla rekommendationerna i denna vägledning.

Varningssignaler som utlöser tillämpning av tillägget
Denna vägledning rör aktörer som är verksamma i konfliktdrabbade områden och
högriskområden eller som potentiellt tillhandahåller eller använder tenn (kassiterit), tantal
(tantalit) eller volfram (volframit), eller smälta derivat av dessa, från ett konfliktdrabbat
område eller högriskområde. Företag bör göra en preliminär granskning av sin anskaffning
av mineraler eller metaller för att avgöra om de omfattas av vägledningen. Följande
varningssignaler bör utlösa de krav och processer för tillbörlig aktsamhet som beskrivs i
denna vägledning:

Ursprungs- eller transitländer för mineraler som innebär en varningssignal:
Mineralerna kommer från eller har transporterats via ett konfliktdrabbat område
eller högriskområde.

17

Mineralerna påstås komma från ett land med begränsade kända reserver,
sannolika tillgångar eller förväntade produktionsnivåer av den aktuella mineralen
(dvs. de angivna volymerna av mineraler från landet överensstämmer inte med
kända reserver eller förväntade produktionsnivåer).
Mineralerna påstås komma från ett land genom vilket det är känt att mineraler från
konfliktdrabbade områden och högriskområden transporteras.

17 Se vägledningen för en definition av och indikatorer på konfliktdrabbade områden och
högriskområden.
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Leverantörer som ger upphov till varningssignaler:
Företagets leverantörer eller andra kända företag i tidigare led har ägarintressen
eller andra intressen i företag som anskaffar mineraler från eller är verksamma i ett
av ovannämnda ursprungs- eller transitländer för mineraler som innebär en
varningssignal.
Man känner till att företagets leverantörer eller andra kända företag i tidigare led
under de senaste 12 månaderna har anskaffat mineraler från ett ursprungs- eller
transitland som innebär en varningssignal.
Om ett företag i leveranskedjan inte kan avgöra om de mineraler som företaget
innehar kommer från ”ursprungs- eller transitländer som innebär en varningssignal” ska det
gå vidare till steg 1 i vägledningen.
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Mineralproducenter
Hantverksmässig & småskalig gruvdrift
eller storskalig gruvdrift

RISK FÖR ATT ICKE-STATLIGA
VÄPNADE GRUPPER ELLER
SÄKERHETSSTYRKOR
-fysiskt kontrollerar gruvorna,
-använder tvångsarbete för
gruvbrytning,
-olagligen beskattar eller utpressar
mineraler från gruvbrytare,
-får logistiskt stöd eller utrustning från
producenter
-begår allvarliga kränkningar, såsom
tvångsarbete och de värsta
formerna av barnarbete,
tortyr, grym, omänsklig och
förnedrande behandling,
sexuellt våld,
allvarliga kränkningar av
internationell humanitär rätt.

Risk för att
skatter eller
andelar av
mineraler
betalas till ickestatliga väpnade
grupper eller
säkerhetsstyrkor
längs
transportrutter

Konsoliderare & mellanhänder
(vid utvinningsplatsen eller på lokala marknader)

-olagligen beskattar, utpressar
eller kontrollerar mellanhänder,
-säljer mineraler till mellanhänder,
-transporterar mineraler åt mellanhänder.

!

Risk för att
skatter eller
andelar av
mineraler
betalas till ickestatliga väpnade
grupper eller
säkerhetsstyrkor
längs
transportrutter

Lokala mineralexportörer

RISK FÖR ATT ICKE-STATLIGA
VÄPNADE GRUPPER ELLER
SÄKERHETSSTYRKOR
-olagligen beskattar eller utpressar
exportörer,
-kontrollerar exportörer genom
äganderätt eller på andra sätt,
-säljer mineraler till exportörer,
-transporterar mineraler åt exportörer.

!

!

Raffinaderier/smältverk för mineraler

!

!

Internationella
koncentrathandlare
och

!

!

omanrikare av mineraler

Metallhandlare
&
metallbörser

!

!

gömda mineraler
smugglas till
grannländer

MINERALER FRÅN MEDELSTOR
OCH STORSKALIG GRUVDRIFT

Komponent&
produkttillverkare

!

Tillverkare av
originalutrustning
(OEM) och
detaljhandlare

Risk för att skatter eller
andelar av mineraler
betalas till icke-statliga
väpnade grupper eller
säkerhetsstyrkor längs
transportrutter

!

FÖRKLARING

-Risk för direkt eller indirekt stöd till icke-statliga väpnade grupper genom
utvinning, transport, handel, hantering eller export av mineraler.
-Risk för närvaro av offentliga säkerhetsstyrkor av andra skäl än att
tillhandahålla säkerhet.
-Risk förknippad med avtal med säkerhetsstyrkor, offentliga eller privata.

-Risk för avsaknad av eller otillräcklig tillbörlig aktsamhet för
en
ansvarsfull
leveranskedja
för
mineraler
från
konfliktdrabbade områden och högriskområden (enligt
rekommendationen i denna vägledning).

- Risk för mutor för att hemlighålla eller dölja olagligt ursprung för mineraler, lämna vilseledande uppgifter om betalning av skatter, avgifter och royalties
till regeringar för utvinning av, handel med och hantering, transport och export av mineraler.
- Risk för vilseledande uppgifter om mineralers ursprung, transportrutter, kontrollkedja och omständigheterna vid utvinning av, handel med och
hantering, transport och export av mineraler.
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Figur 1: Risker i leveranskedjan för tenn, tantal och volfram från konfliktdrabbade om råden och högriskom råden
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STEG 1: INRÄTTA STARKA
FÖRVALTNINGSSYSTEM I FÖRETAGEN
MÅL: Att säkerställa att företags befintliga system för tillbörlig aktsamhet och förvaltning
hanterar riskerna förknippade med mineraler från konfliktdrabbade områden och
högriskområden.

A. Anta och åta sig att följa en strategi för leveranskedjan för
mineraler som kommer från konfliktdrabbade områden och
högriskområden. Strategin ska, för alla företag i leveranskedjan, innehålla
följande:
1. Ett strategiskt åtagande som anger gemensamma referensprinciper för utvinning,
transport, hantering, handel, bearbetning, smältning, raffinering och legering samt export
av mineraler, mot vilka företaget bedömer sig självt och leverantörers verksamhet och
förbindelser.

Strategin

bör

överensstämma

med

kraven

i

modellstrategin

för

leveranskedjan i bilaga II.
2. En tydlig och konsekvent förvaltningsprocess som säkerställer att risker hanteras på
lämpligt sätt. Företaget bör åta sig att följa de steg och rekommendationer för tillbörlig
aktsamhet som anges för de olika nivåerna i denna vägledning.

B. Organisera sina interna förvaltningssystem så att de stöder
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan. Företag i leveranskedjan bör göra
följande:
1. Ge personer i ledande befattning med nödvändig kunskap och erfarenhet befogenhet
och ansvar att övervaka processen för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.
2. Säkerställa att de resurser som krävs för att stödja och övervaka processerna finns
18

tillgängliga.

3. Införa en organisationsstruktur och kommunikationsprocesser så att avgörande
information, inklusive företagets strategi, når berörda anställda och leverantörer.
4. Se till att det finns ett internt ansvar för att genomföra processen för tillbörlig aktsamhet i
leveranskedjan.

C. Inrätta ett system för kontroll av och öppenhet och insyn i
leveranskedjan för mineraler.
C. 1. SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER – För lokala mineralexportörer
1. Samla in

19

och lämna följande uppgifter till köpare i nästkommande led, som i sin tur

lämnar dem vidare till efterföljande led i leveranskedjan, och till alla regionala eller

18 Art. 4.1 (d), ISO 9001:2008.
19 Tillbörlig aktsamhet är en fortlöpande både proaktiv och reaktiv process, och därför kan
uppgifter samlas in och successivt byggas upp med allt högre kvalitet via de olika
stegen i vägledningen, inklusive genom kommunikation med leverantörer [t.ex. genom
avtalsbestämmelser eller andra processer som beskrivs i steg 1 C och steg 1 D],
genom inrättade kontrollkedjor eller system för öppenhet och insyn [se steg 1 C 4] och
genom riskbedömningar [se steg 2 I) och appendixet ”Vägledande kommentar om
riskbedömning för företag i tidigare led”].
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globala institutionaliserade mekanismer som inrättas med mandat att samla in och
behandla uppgifter om mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden:
a) Alla skatter, avgifter och royaltyer som betalas till regeringar för utvinning, handel,
transport och export av mineraler.
b) Alla övriga betalningar till regeringstjänstemän för utvinning, handel, transport och
export av mineraler.
c) Alla skatter och övriga betalningar till offentliga och privata säkerhetsstyrkor eller
andra väpnade grupper vid alla punkter i leveranskedjan från och med utvinningen.
d) Ägarskap (även verkligt ägarskap) till exportören samt dess företagsstruktur,
inklusive namnen på ledande befattningshavare och direktörer. Företagets och dess
ledande befattningshavares kopplingar till företag, regeringar, eller politiska eller
militära intressen.
e) Ursprungsgruvan för mineralerna.
f) Kvantiteter, datum och metoder för utvinning (hantverksmässig och småskalig eller
storskalig gruvdrift).
g) Platser där mineralerna konsolideras, handlas, bearbetas eller uppgraderas.
h) Identiteten på alla mellanhänder i tidigare led, konsoliderare och övriga aktörer i
leveranskedjan i tidigare led.
i) Transportrutter.

C.
2. SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER – För internationella
handlare av anrikade mineraler och företag för omanrikning av mineraler:
1. Integrera ovanstående krav på uppgiftslämnande i affärsavtal med lokala exportörer.

20

2. Samla in och lämna följande uppgifter till köpare i nästkommande led och till alla
regionala eller globala institutionaliserade mekanismer som inrättas med mandat att
samla in och behandla uppgifter om mineraler från konfliktdrabbade områden och
högriskområden:
a) All export-, import- och återexportdokumentation, inklusive uppgifter om alla
utbetalningar som gjorts för export, import och återexport samt alla skatter och övriga
betalningar till offentliga eller privata säkerhetsstyrkor eller andra väpnade grupper.
b) Identiteten på alla leverantörer i föregående led (lokala exportörer).
c) Alla uppgifter från lokala exportörer.

20 Den internationella handlaren av anrikade mineraler ansvarar för att samla in och föra
register över de begärda uppgifterna från lokala exportörer oavsett om exportörerna
följer rekommendationerna ovan eller ej.
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C. 3. SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER – För smältverk/raffinaderier
1. Integrera ovanstående krav på uppgiftslämnande i affärsavtal med internationella
handlare av anrikade mineraler, företag för omanrikning av mineraler och lokala
exportörer.

21

2. Föra register över de uppgifter som tas fram i kontrollkedjan och/eller systemet för
spårbarhet såsom beskrivs nedan under en period på minst fem år,

22

i första hand i en

databas, och göra dem tillgängliga för köpare i nästa led och för alla regionala eller
globala institutionaliserade mekanismer som inrättas med mandat att samla in och
behandla uppgifter om mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden.

C. 4. SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER – För alla företag i tidigare led:
1. Införa en kontrollkedja eller ett system för spårbarhet som genererar följande uppgifter på
disaggregerad basis för mineraler från ”ursprungs- eller transitländer som innebär en
varningssignal”, helst med stöd av dokumentation: ursprungsgruvan för mineralerna,
kvantitet och datum för utvinning, platser där mineralerna konsolideras, handlas eller
bearbetas, alla skatter, avgifter, royaltyer eller övriga betalningar till regeringstjänstemän
för utvinning, handel, transport och export av mineraler, alla skatter och övriga
betalningar till offentliga eller privata säkerhetsstyrkor eller andra väpnade grupper,
identiteten på alla aktörer i leveranskedjan i tidigare led, transportrutter.

23

2. Göra alla uppgifter som samlats in och registrerats enligt kraven och processerna för
tillbörlig aktsamhet i denna vägledning tillgängliga för köpare i senare led, för granskare
och för alla regionala eller globala institutionaliserade mekanismer som inrättas med
mandat att samla in och behandla uppgifter om mineraler från konfliktdrabbade områden
och högriskområden.
3. Undvika, där så är möjligt, kontantinköp och säkerställa att det finns verifierbar
dokumentation av alla kontantinköp av mineraler som inte kan undvikas och att de i
första hand görs via det officiella banksystemet.

24

4. Stödja genomförandet av de principer och kriterier som anges i utvinningsindustrins
initiativ för ökad öppenhet (EITI).

25 26

21 Smältverk/raffinaderier ansvarar för att samla in och föra register över de begärda
uppgifterna från internationella handlare av anrikade mineraler och lokala exportörer
oavsett om de följer rekommendationerna ovan eller ej.
22 Se arbetsgruppen för finansiella åtgärder, rekommendation 10. Se även bilaga II,
Kimberleyprocessens certifieringssystem och Kimberleyprocessens Moskvadeklaration.
23 Se ITRI Supply Chain Initiative (iTSCi).
24 Finansinstitut uppmanas att använda denna vägledning och detta tillägg för tillbörlig
aktsamhet när det gäller kundkontroll i samband med tillhandahållandet av sina tjänster
och att använda deras efterlevnad av denna vägledning som en del av
beslutsunderlaget.
25 För information om EITI, se http://eiti.org/. För en vägledning om hur företag kan stödja
EITI, se http://eiti.org/document/businessguide.
26 Se t.ex. digitala system för leverantörsinformation såsom E.TASC.
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C.5. SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER – För alla företag i senare led:
1. Införa ett system för öppenhet och insyn i leveranskedjan som gör det möjligt att
identifiera smältverk/raffinaderier i företagets leveranskedja för mineraler varifrån
följande uppgifter om leveranskedjan för mineraler från ”ursprungs- eller transitländer för
mineraler som innebär en varningssignal” bör kunna hämtas: namnet på alla ursprungs-,
transport- och transitländer för mineralerna i varje smältverks/raffinaderis leveranskedja.
Företag som på grund av sin storlek eller andra faktorer kan ha svårt att identifiera
aktörer i tidigare led än deras direkta leverantörer kan aktivt samarbeta med andra
medlemmar i branschen som använder samma leverantörer eller med företag i senare
led med vilka de har affärsförbindelser för att identifiera vilka smältverk som finns i
leveranskedjan.
2. Föra register över berörda uppgifter i minst fem år, i första hand i en databas.
3. Ge stöd för att utvidga digitala system för delning av information om leverantörer

11

till att

även omfatta smältverk/raffinaderier och anpassa system för bedömning av tillbörlig
aktsamhet i leveranskedjan för mineraler med stöd av de kriterier och den process som
rekommenderas i denna vägledning, med vederbörlig hänsyn till affärshemligheter och
andra konkurrensfrågor.

27

D. Förstärka företagets samarbete med leverantörer.

Företag

i

leveranskedjan bör se till att leverantörer åtar sig att följa en strategi för leveranskedjan
som överensstämmer med bilaga II och processerna för tillbörlig aktsamhet i denna
vägledning. För att uppnå detta bör företaget göra följande:
1. Upprätta, där så är möjligt, långsiktiga relationer med leverantörer, i motsats till
kortsiktiga avtal eller engångsavtal, för att kunna sätta press på leverantörer.
2. Till leverantörerna meddela sina förväntningar på ansvarsfulla leveranskedjor för
mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden samt integrera strategin
för leveranskedjan och de processer för tillbörlig aktsamhet som beskrivs i denna
vägledning i affärsavtal och/eller skriftliga överenskommelser med leverantörer som kan
tillämpas och övervakas,

28

inklusive, om det bedöms nödvändigt, rätten att genomföra

oanmälda kontroller på plats hos leverantörer och tillgång till deras dokumentation.
3. Överväga sätt att stödja och bygga upp leverantörers kapacitet att förbättra resultaten
och följa företagets strategi för leveranskedjan.

29

4. Åta sig att utarbeta mätbara planer för förbättringar tillsammans med leverantörer och,
om det bedöms relevant och nödvändigt, med deltagande av lokala och centrala
27 Med affärshemligheter och andra konkurrensfrågor avses prisinformation och
leverantörsrelationer, utan att detta hindrar en framtida förändring av tolkningen. Alla
uppgifter kommer att lämnas till eventuella regionala eller globala institutionaliserade
mekanismer som inrättas med mandat att samla in och behandla uppgifter om
mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden.
28 Se steg 2–5 för information om övervakning av leverantörer och hantering av
underlåtenhet att uppfylla krav.
29 Se steg 3, ”Riskreduktion”.
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myndigheter, internationella organisationer och det civila samhällets organisationer i
samband med riskreduktion.

30

E. Inrätta ett varningsförfarande på företagsnivå.

Beroende på placering i

leveranskedjan kan företag göra följande:
1. Utveckla ett förfarande som möjliggör för varje berörd part (berörda personer eller
personer som slår larm om missförhållanden) att uttrycka oro över omständigheterna vid
utvinning, handel, hantering och export av mineraler i konfliktdrabbade områden och
högriskområden. Det gör att ett företag kan varnas om risker i leveranskedjan i fråga om
ytterligare problem utöver företagets lägesbedömningar och riskbedömningar.
2. Tillhandahålla en sådant förfarande själv eller se till att ett sådant inrättas genom
samarbete med andra företag eller organisationer, eller genom att underlätta möjligheten
att vända sig till en extern expert eller ett externt organ (dvs. en ombudsman).

STEG 2: IDENTIFIERA OCH BEDÖMA RISKER I LEVERANSKEDJAN
MÅL: Att identifiera och bedöma risker i omständigheterna vid utvinning, handel, hantering
och export av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden.

I. FÖRETAG I TIDIGARE LED
Företag i tidigare led förväntas tydliggöra kontrollkedjan och omständigheterna vid
utvinning, handel, hantering och export samt bedöma risker genom att utvärdera dessa
omständigheter

utifrån

modellstrategin

för

leveranskedjan

för

mineraler

från

konfliktdrabbade områden och högriskområden i bilaga II. Företag i tidigare led kan
samarbeta för att genomföra rekommendationerna i detta avsnitt genom gemensamma
initiativ. Företagen behåller dock själva det individuella ansvaret för sin tillbörliga aktsamhet
och bör säkerställa att allt arbete som genomförs gemensamt beaktar de enskilda
företagens särskilda omständigheter.

A. Fastställa omfattningen av riskbedömningen i leveranskedjan för
mineraler. Smältverk/raffinaderier, internationella handlare av anrikade mineraler
och företag för omanrikning av mineraler bör granska uppgifterna i steg 1 för att inrikta
riskbedömningen på de mineraler och leverantörer som avses i ”ursprungs- eller
transitländer för mineraler som innebär en varningssignal” och ”leverantörer som ger
upphov till varningssignaler” enligt beskrivningen i inledningen.

B. Kartlägga de faktiska omständigheterna kring företagets
leveranskedjor, befintliga eller planerade. Företag i tidigare led bör
bedöma sammanhanget för konfliktdrabbade områden och högriskområden, tydliggöra
kontrollkedjan, verksamheten och förbindelserna hos alla leverantörer i tidigare led, och
kartlägga platserna och de kvalitativa omständigheterna för utvinningen, handeln,

30 Se steg 3, ”Riskreduktion”.
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hanteringen och exporten av mineralet. Företag i tidigare led bör stödja sig på uppgifter
som samlats in och registrerats via steg 1 och hämta in och lagra aktuella uppgifter från
fältet för att kunna kartlägga leveranskedjan och bedöma riskerna på ett effektivt sätt.
Se appendixet ”Vägledande kommentar om riskbedömning för företag i tidigare
led”, som innehåller vägledning om inrättande av bedömningsgrupper på plats (nedan
kallade bedömningsgrupper) och en lista med frågor som behöver övervägas.
Bedömningsgrupper kan inrättas gemensamt av företag i tidigare led som bedriver
verksamhet eller anskaffar råvaror från konfliktdrabbade områden och högriskområden.
Företag i tidigare led förblir individuellt ansvariga för att följa och agera utifrån
bedömningsgruppernas rekommendationer.

C. Bedöma risker i leveranskedjan.

Företaget bör göra en kvalitativ bedömning

av de faktiska omständigheterna för leveranskedjan utifrån modellstrategin för
leveranskedjan för att fastställa riskerna i leveranskedjan:
1. Granska tillämpliga krav, inklusive
a) principer och krav i företagets strategi för leveranskedjan, enligt bilaga II.

31

b) nationella lagar i de länder där företaget har sitt säte eller är börsnoterat (i
förekommande fall), i de länder som mineralerna sannolikt kommer i från, samt i
transit- och återexportländer,
c) rättsliga instrument som reglerar företags verksamhet och affärsförbindelser, såsom
finansieringsavtal, entreprenörsavtal och leverantörsavtal,
d) andra relevanta internationella instrument, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella
företag, internationell människorättslagstiftning och humanitär rätt.
2. Fastställa om omständigheterna i leveranskedjan (framför allt svaren på de
rekommenderade vägledande frågor som anges i appendixet) uppfyller relevanta krav.
Alla rimliga brister i överensstämmelsen mellan faktiska omständigheter och krav bör
betraktas som risker med potentiella negativa konsekvenser.

II. FÖRETAG I SENARE LED
Företag i senare led bör kartlägga riskerna i leveranskedjan genom att bedöma
smältverks/raffinaderiers förfaranden för tillbörlig aktsamhet utifrån denna vägledning.
Företag i senare led som kan ha svårt att identifiera aktörer i tidigare led än deras direkta
leverantörer (på grund av sin storlek eller andra faktorer) kan aktivt samarbeta med andra
medlemmar i branschen som använder samma leverantörer eller med företag i senare led
med vilka de har affärsförbindelser för att genomföra rekommendationerna i detta avsnitt, i
syfte att identifiera de smältverk/raffinaderier som finns i leveranskedjan och bedöma deras
åtgärder

för

tillbörlig

aktsamhet.

De

kan

även

använda

branschgemensamma

valideringssystem för att identifiera de smältverk/raffinaderier som uppfyller kraven i denna

31 Se steg 1 A ovan och bilaga II.
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vägledning och anskaffa sina råvaror från dem.

32

Företag i senare led behåller själva det

individuella ansvaret för sin tillbörliga aktsamhet och bör säkerställa att allt arbete som
genomförs gemensamt beaktar de enskilda företagens särskilda omständigheter.

A. Göra sitt bästa för att identifiera smältverken/raffinaderierna i sin
leveranskedja. Företag i senare led bör sträva efter att identifiera de
smältverk/raffinaderier för mineraler som producerar de raffinerade metaller som
används i deras leveranskedja. Detta kan göras genom konfidentiella diskussioner med
företagets direkta leverantörer, genom att införliva konfidentiella krav på att leverantörer
lämnar uppgifter i leverantörsavtal, genom att för de direkta leverantörerna peka ut vilka
smältverk/raffinaderier som följer kraven i denna vägledning, genom att använda
system för delning av konfidentiell information om leverantörer och/eller genom
branschomfattande system för att lämna uppgifter om aktörer i tidigare led i
leveranskedjan.

33

B. Fastställa omfattningen av riskbedömningen i leveranskedjan för
mineraler. När företagen i senare led har identifierat de smältverk/raffinaderier som
producerar den raffinerade metall som används i deras leveranskedja bör de samarbeta
med smältverken/raffinaderierna i sin leveranskedja för att från dem få preliminära
uppgifter om ursprungs- och transitländer och vilka transportrutter som används mellan
gruvor och smältverk/raffinaderier. Företag i senare led bör granska dessa uppgifter
och uppgifterna i steg 1 för att inrikta riskbedömningen på de mineraler och leverantörer
som avses i ”ursprungs- eller transitländer för mineraler som innebär en varningssignal”
och ”leverantörer som ger upphov till varningssignaler” enligt beskrivningen i
inledningen.

C. Bedöma om smältverken/raffinaderierna har visat all tillbörlig
aktsamhet för att säkra ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler
från konfliktdrabbade områden och högriskområden.
1. Samla in underlag om smältverkets/raffinaderiets åtgärder för tillbörlig aktsamhet.
2. Granska de uppgifter som genererats av bedömningsgruppen.
3. Dubbelkontrollera

uppgifter

om

34

smältverkets/raffinaderiets

åtgärder

för

tillbörlig

aktsamhet mot strategin för leveranskedjan och de processer för tillbörlig aktsamhet som
beskrivs i denna vägledning.
4. Samarbeta med smältverket/raffinaderiet för att hitta sätt att bygga upp kapacitet,
reducera risker och förbättra arbetet med tillbörlig aktsamhet, inklusive genom
branschomfattande initiativ.

32 Se det program för konfliktfria smältverk som tagits fram av Electronic Industry
Citizenship Coalition (EICC) och Global e-Sustainability Initiative (GeSI).
33 Se steg 1 C (”Inrätta ett system för kontroll av och öppenhet och insyn i leveranskedjan
för mineraler”) och steg 1 D ovan.
34 Se appendixet ”Vägledande kommentar om riskbedömning för företag i tidigare led”.
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D. Vid behov, genomföra, inklusive genom deltagande i
branschledda program, gemensamma kontroller på plats i
mineralsmältverkets/mineralraffinaderiets egna anläggningar.
STEG 3: UTFORMA OCH GENOMFÖRA EN STRATEGI FÖR ATT
HANTERA IDENTIFIERADE RISKER
MÅL: Att utvärdera och hantera identifierade risker i syfte att förhindra eller mildra negativa
konsekvenser. Företag kan samarbeta för att genomföra rekommendationerna i detta avsnitt
genom gemensamma initiativ. Företagen behåller dock själva det individuella ansvaret för
sin tillbörliga aktsamhet och bör säkerställa att allt arbete som genomförs gemensamt
beaktar de enskilda företagens särskilda omständigheter.

A. Rapportera resultatet till utsedda personer i ledande befattning,
med en beskrivning av de uppgifter som samlats in och de faktiska och potentiella
risker som har identifierats i riskbedömningen av leveranskedjan.

B. Utforma och anta en riskhanteringsplan.

Företag bör anta

en

riskhanteringsplan för leveranskedjan som beskriver företagets hantering av de risker
som har identifierats i steg 2. Företag kan hantera risker genom att antingen i) fortsätta
handeln under tiden som mätbara riskreducerande åtgärder genomförs, ii) tillfälligt
upphöra med handeln under tiden som mätbara riskreducerande åtgärder genomförs,
eller iii) avbryta samarbetet med en leverantör om företaget anser att riskreduktion inte
är möjlig eller är oacceptabel. För att anta riskhanteringsplanen och bestämma korrekt
riskhanteringsstrategi bör företag göra följande:
1. Granska modellstrategin för leveranskedjan för mineraler från konfliktdrabbade
områden och högriskområden i bilaga II eller sin egen interna strategi i den mån den
överensstämmer med bilaga II för att avgöra om de identifierade riskerna kan
reduceras genom att fortsätta, tillfälligt upphöra med eller avbryta förbindelserna
med leverantörer.
2. Hantera risker som inte kräver att förbindelserna med en leverantör avbryts genom
mätbar riskreduktion. Mätbar riskreduktion bör syfta till att främja gradvisa
förbättringar av resultatet inom rimlig tid. När företag utarbetar en strategi för
riskreduktion bör de göra följande:
a)

Överväga och om nödvändigt vidta steg för att sätta press på

leverantörer i tidigare led som mest effektivt kan förhindra eller reducera den
identifierade risken:
i)

FÖRETAG I TIDIGARE LED – Företag i tidigare led har, beroende på plats i
leveranskedjan, betydande faktiskt eller potentiellt inflytande över de aktörer i
leveranskedjan som mest effektivt och direkt kan reducera betydande risker
för negativa konsekvenser. Om företag i tidigare led beslutar att vidta
riskreducerande åtgärder och samtidigt fortsätta eller tillfälligt upphöra med
handeln, bör riskreducerande åtgärder inriktas på att hitta metoder för att på
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ett lämpligt konstruktivt sätt samarbeta med berörda parter i syfte att
successivt undanröja de negativa konsekvenserna inom rimlig tid.

35

ii) FÖRETAG I SENARE LED – Företag i senare led uppmuntras, beroende på
plats i leveranskedjan, att sätta press på de leverantörer i tidigare led som
mest effektivt och direkt kan reducera betydande risker för negativa
konsekvenser. Om företag i senare led beslutar att vidta riskreducerande
åtgärder och samtidigt fortsätta eller tillfälligt upphöra med handeln, bör
riskreducerande åtgärder inriktas på leverantörers värdeorientering och
utbildning för att göra det möjligt för dem att förbättra arbetet med att tillämpa
tillbörlig aktsamhet. Företag bör uppmuntra sina branschorganisationer att
utveckla och genomföra utbildningsmoduler för förbättrad förmåga att tillämpa
tillbörlig aktsamhet i samarbete med relevanta internationella organisationer,
icke-statliga organisationer, berörda parter och andra experter.
b) Samråda med leverantörer och berörda parter och enas om en strategi för
mätbar riskreduktion i riskhanteringsplanen. Mätbar riskreduktion bör anpassas
till företagets särskilda leverantörer och omständigheterna för deras verksamhet,
ange tydliga resultatmål som ska uppnås inom rimlig tid och innehålla kvalitativa
och kvantitativa indikatorer för att mäta förbättringar.
i)

FÖRETAG

I

TIDIGARE

LED

–

Offentliggöra

riskbedömningen

för

leveranskedjan och riskhanteringsplanen för leveranskedjan, med vederbörlig
hänsyn till affärshemligheter och andra konkurrensfrågor,

36

och göra dem

tillgängliga för lokala och centrala myndigheter, företag i tidigare led, det
lokala civilsamhället och berörda tredje parter. Företag ska ge berörda parter
tillräckligt med tid för att granska riskbedömningen och riskhanteringsplanen
och besvara och ta vederbörlig hänsyn till frågor, farhågor och alternativa
förslag till riskhantering.

C. Genomföra riskhanteringsplanen, övervaka och följa upp
effekten av riskreduktion, rapportera tillbaka till utsedda
personer i ledande befattning och överväga att tillfälligt upphöra
med eller avbryta samarbetet med en leverantör efter
misslyckade försök till riskreduktion.
1. FÖRETAG I TIDIGARE LED – Företag i tidigare led bör genomföra, övervaka och följa
upp effekten av riskreduktion i samarbete och/eller samråd med lokala och centrala
myndigheter, företag i tidigare led, internationella organisationer eller det civila
samhällets organisationer samt berörda tredje parter. Företag i tidigare led kan vilja
inrätta eller stödja skapandet av nätverk för övervakning av det omgivande samhället för
att övervaka eller följa upp effekten av riskreduktion.

35 Företag hänvisas till bilaga II för den rekommenderade riskhanteringsstrategin. Bilaga III
innehåller förslag till åtgärder för riskreduktion och vissa rekommenderade indikatorer
för att mäta förbättringar. Mer detaljerad vägledning om riskreduktion förväntas komma
under vägledningens genomförandefas.
36 Se fotnot 12.
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D. Vidta kompletterande läges- och riskbedömningar för risker som
behöver reduceras eller efter det att omständigheterna
förändrats.22 Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan är en dynamisk process och
kräver fortlöpande riskövervakning. Efter att riskreduktionsstrategin har genomförts bör
företag upprepa steg 2 för att säkerställa att risker hanteras effektivt. Alla förändringar i
företagets leveranskedja kan också innebära att vissa steg behöver upprepas för att
förhindra eller mildra negativa konsekvenser.

37

STEG 4: UTFÖRA OBEROENDE EXTERN GRANSKNING
AV ÅTGÄRDER FÖR TILLBÖRLIG AKTSAMHET HOS
SMÄLTVERK/RAFFINADERIER
MÅL: Att utföra en oberoende extern granskning av smältverkets/raffinaderiets åtgärder för
tillbörlig

aktsamhet

för

att

säkra

ansvarsfulla

leveranskedjor

för

mineraler

från

konfliktdrabbade områden och högriskområden samt bidra till förbättrade åtgärder för
tillbörlig aktsamhet hos smältverk/raffinaderier och i tidigare led, inklusive genom en
institutionaliserad mekanism som inrättas på initiativ från branschen med stöd av regeringar
och i samarbete med berörda parter.

A. Planera
en
oberoende
extern
granskning
av
smältverkets/raffinaderiets åtgärder för tillbörlig aktsamhet för att
säkra
ansvarsfulla
leveranskedjor
för
mineraler
från
konfliktdrabbade områden och högriskområden. Granskningen bör ha
följande omfattning, kriterier, principer och aktiviteter:

38

37 En förändring av omständigheterna bör avgöras på grundval av en riskanalys genom en
fortlöpande övervakning av företagets dokumentation av kontrollkedjan och med
hänsyn till sammanhanget för de konfliktdrabbade områden som mineralerna kommer
från eller där de transporteras. Sådana förändringar av omständigheterna kan omfatta
byte av leverantör eller aktör i kontrollkedjan, ursprungsort, transportrutter eller
exportpunkt. De kan även omfatta faktorer som är specifika för sammanhanget, såsom
ökad konflikt i vissa områden, ändring av militär personal som kontrollerar ett område
eller förändringar i kontrollen av ursprungsgruvan.
38 I denna rekommendation beskrivs vissa grundläggande principer, omfattning, kriterier
och andra grundläggande uppgifter som företag bör överväga vid beställning av en
oberoende extern granskning av åtgärder för tillbörlig aktsamhet hos
smältverk/raffinaderier. Företag hänvisas till den internationella standarden ISO 19011:
2002 (nedan kallad ISO 19011) för detaljerade krav på revisionsprogram (inklusive
programansvar, rutiner, dokumentation, övervakning och granskning) och en stegvis
överblick över granskningsaktiviteterna.
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1. Granskningens omfattning: Granskningen omfattar alla verksamheter, processer och
system som smältverket/raffinaderiet använder för att visa tillbörlig aktsamhet i
leveranskedjan för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden. Det
innefattar, men är inte begränsat till, smältverkets/raffinaderiets kontroll över
leveranskedjan för mineraler, de uppgifter som lämnas till företag i senare led om
leverantörer,

kontrollkedjan

och

övriga

uppgifter

om

mineraler,

smältverkets/raffinaderiets riskbedömning inklusive uppgiftsinsamling på plats, samt
smältverkets/raffinaderiets riskhanteringsstrategier.
2. Granskningskriterierna:

Granskningen

bör

fastställa

huruvida

smältverkets/raffinaderiets process för tillbörlig aktsamhet är förenlig med kraven och
processerna i denna vägledning.
3. Granskningsprinciperna:
a) Oberoende:

För

att

granskningen

ska

vara

neutral

och

opartisk

ska

granskningsorganisationen och alla medlemmar i granskningsgruppen (nedan
kallade

granskare)

vara

oberoende

smältverkets/raffinaderiets

av

dotterföretag,

smältverket/raffinaderiet
licensinnehavare,

och

av

uppdragstagare,

leverantörer och företag som samarbetar i den gemensamma granskningen. Det
innebär framför allt att det inte får finnas någon intressekonflikt mellan granskarna
och

den

granskade

enheten,

inbegripet

affärsförbindelser

eller

finansiella

förbindelser med den granskade enheten (i form av delägande, lån, värdepapper),
och att granskarna inte heller har tillhandahållit några andra tjänster till det
granskade företaget, framför allt tjänster som rör åtgärder för tillbörlig aktsamhet eller
den leveranskedja som granskas, under en period på 24 månader före
granskningstillfället.

39

b) Kompetens: Granskare ska uppfylla de krav som anges i kapitel 7 i ISO 19011 om
kompetens hos och bedömning av revisorer. Granskare ska ha kunskaper och
färdigheter inom följande områden:40
i) Revisionsprinciper, revisionsrutiner och revisionsteknik (ISO 19011).
ii) Företagets

principer,

förfaranden

och

teknik

för

tillbörlig

aktsamhet

i

leveranskedjan.
iii) Organisationsstrukturen

i

företagets

verksamhet,

framför

allt

företagets

mineralupphandling och leveranskedja för mineraler.
iv) Det sociala, kulturella och historiska sammanhanget för det konfliktdrabbade
område som mineralerna kommer från eller där de transporteras, inklusive
relevanta språkkunskaper och lämplig kulturell hänsyn för genomförande av
granskningar.

39 Se kapitel VIII.A i stadgarna för Fair Labour Association.
40 De kunskaper som krävs kan fastställas på grundval av granskarens utbildning och
arbetserfarenhet i enlighet med kapitel 7.4 i ISO 19011:2002. Granskare måste även
visa att de har de personliga egenskaperna professionalism, opartiskhet och ärlighet.
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v) Alla tillämpliga krav, inklusive modellstrategin för leveranskedjan för mineraler från
konfliktdrabbade områden och högriskområden (bilaga II).
c) Ansvarighet: Resultatindikatorer kan användas för att övervaka granskarnas möjlighet
att genomföra granskningen i enlighet med granskningsprogrammet, på grundval av
granskningens mål, omfattning och kriterier, jämfört med dokumentation av
granskningsprogrammet.

41

4. Granskningsaktiviteterna:
a) Granskningsförberedelser: Mål, omfattning, språk och kriterier för granskningen bör
tydligt ha meddelats granskarna och alla oklarheter mellan den granskade enheten
och granskarna måste ha retts ut innan granskningen påbörjas.

42

Granskarna bör

fastställa om granskningen går att genomföra baserat på den tid, de resurser och den
information som finns till förfogande och samarbetet från berörda parter.

43

b) Dokumentgranskning: Urval av den dokumentation som smältverk/raffinaderier tagit
fram som en del av den tillbörliga aktsamheten i leveranskedjan för mineraler från
konfliktdrabbade områden bör granskas för att avgöra om systemet, såsom det är
dokumenterat, är förenligt med revisionskriterierna.

44

Detta omfattar, men är inte

begränsat till, dokumentation av interna kontroller i leveranskedjan (ett urval av
dokumentationen

av

kontrollkedjan,

betalningsdokumentation),

relevant

kommunikation och relevanta avtalsvillkor med leverantörer, dokumentation från
företagets riskbedömningar (inklusive alla uppgifter om affärspartner och leverantörer,
intervjuer

och

bedömningar

på

plats)

och

all

dokumentation

av

riskhanteringsstrategier (t.ex. avtal med leverantörer om förbättringsindikatorer).
c) Undersökningar på plats: Innan undersökningar på plats inleds bör granskare ta fram
en

granskningsplan

45

och

alla

arbetsdokument.

46

Underlaget

från

smältverkets/raffinaderiets riskbedömning av och riskhantering för leveranskedjan bör
kontrolleras.

Granskare

bör

samla

in

ytterligare

underlag

och

kontrollera

informationen genom lämpliga intervjuer, observationer och dokumentgranskning.

47

Utredningar på plats bör omfatta följande:
i) Smältverkets/raffinaderiets
smältverket/raffinaderiet

anläggningar

genomför

åtgärder

och
för

tillbörlig

platser

där

aktsamhet

i

leveranskedjan för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden.
ii) Ett urval av smältverkets/raffinaderiets leverantörer (både internationella
handlare av anrikade mineraler, företag för omanrikning och lokala exportörer),
vilket inkluderar leverantörernas anläggningar.

41
42
43
44
45
46
47

Se kapitel 5.6 i ISO 19011.
Se kapitel 6.2 i ISO 19011.
Ibid.
Se 6.3 i ISO 19011.
Se 6.4.1 i ISO 19011.
Se 6.4.3 i ISO 19011.
Artikel 6.5.4 i ISO 19011.
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iii) Ett möte med bedömningsgruppen (se appendixet) för att granska kraven och
metoderna för att ta fram verifierbara, tillförlitliga och aktuella uppgifter och
granska ett urval av underlag som smältverket/raffinaderiet använder vid
genomförandet av tillbörlig aktsamhet för att säkra ansvarsfulla leveranskedjor för
mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden. Inför mötet bör
granskare begära in uppgifter och ställa frågor till bedömningsgruppen på plats.
iv) Samråd med lokala och centrala myndigheter, FN:s expertgrupper, FN:s
fredsbevarande styrkor och det lokala civilsamhället.
d) Granskningsslutsatser: Granskare ska ta fram resultat som, baserat på det underlag
som samlats in, fastställer om smältverkets/raffinaderiets tillbörliga aktsamhet för att
säkra ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade områden och
högriskområden är förenlig med denna vägledning. Granskningsrapporten ska
innehålla rekommendationer från granskarna om hur smältverket/raffinaderiet kan
förbättra sina åtgärder för tillbörlig aktsamhet.

B. Genomföra granskningen i enlighet med den omfattning och de
kriterier, principer och aktiviteter för granskningen som anges
ovan.
1. GENOMFÖRANDE AV GRANSKNINGEN. Under nuvarande omständigheter bör alla
aktörer i leveranskedjan samarbeta via sina branschorganisationer för att säkerställa att
granskningen utförs i enlighet med den omfattning och de kriterier, principer och
aktiviteter som anges ovan.
a) SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER – För lokala mineralexportörer
i) Ge tillträde till företagets anläggningar och all dokumentation och alla uppgifter om
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.
ii) Underlätta säkert tillträde för bedömningsgruppen på plats. Samordna logistik för
att

tillhandahålla

en

säker

mötesplats

för

granskningsgrupper

och

bedömningsgruppen på plats.
b) SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER – För internationella handlare av anrikade
mineraler och företag för omanrikning av mineraler
i) Ge tillträde till företagets anläggningar och all dokumentation och alla uppgifter om
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.
c) SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER – För smältverk/raffinaderier
i)

Ge tillträde till företagets anläggningar och all dokumentation och alla uppgifter om
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.

ii) Underlätta kontakten med de leverantörer som valts ut av granskningsgruppen.
d) SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER – För alla företag i senare led
i) Alla företag i senare led rekommenderas att delta och bidra genom
branschorganisationer eller på annat lämpligt sätt till att utse granskare och

48

OECD:S VÄGLEDNING OM TILLBÖRLIG AKTSAMHET FÖR ATT SÄKRA ANSVARSFULLA LEVERANSKEDJOR FÖR MINERALER FRÅN
KONFLIKTDRABBADE... © OECD 2013

TILLÄGG OM TENN, TANTAL OCH VOLFRAM

fastställa villkoren för granskningen i linje med de krav och processer som anges i
denna vägledning. Små och medelstora företag uppmanas att delta i eller skapa
partnerskap med sådana branschorganisationer.
2. INSTITUTIONALISERAD MEKANISM FÖR ANSVARSFULLA LEVERANSKEDJOR
FÖR

MINERALER

FRÅN

KONFLIKTDRABBADE

OMRÅDEN

OCH

HÖGRISKOMRÅDEN. Alla aktörer i leveranskedjan kan, i samarbete och med stöd av
regeringar och det civila samhället, överväga att införliva det tillämpningsområde och de
kriterier, principer och villkor för granskningen som anges ovan i en institutionaliserad
mekanism för att övervaka och stödja genomförandet av tillbörlig aktsamhet i syfte att
säkra ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade områden och
högriskområden. Institutionen skulle utföra följande aktiviteter:
a) I samband med granskningar:
i)

Ackreditera granskare.

ii) Övervaka och kontrollera granskningar.
iii) Offentliggöra granskningsrapporter, med vederbörlig hänsyn till affärshemligheter
och andra konkurrensfrågor.
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b) Utarbeta och genomföra moduler för att bygga upp leverantörers förmåga att tillämpa
tillbörlig aktsamhet och reducera risker.
c) Ta emot och följa upp varningar från berörda parter med berörda företag.

STEG 5: RAPPORTERA ÅRLIGEN OM TILLBÖRLIG AKTSAMHET I
LEVERANSKEDJAN
MÅL: Att offentligt rapportera om tillbörlig aktsamhet för att säkra ansvarsfulla
leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden i syfte
att skapa ett förtroende hos allmänheten för de åtgärder som företaget vidtar.

A. Rapportera årligen eller, där så är möjligt, i årliga
hållbarhetsrapporter eller rapporter om företagens sociala
ansvar införliva kompletterande uppgifter om tillbörlig aktsamhet
för att säkra ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler från
konfliktdrabbade områden och högriskområden.
A. 1. SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER – För alla företag i tidigare led
1. Företagets förvaltningssystem: Ange företagets strategi för tillbörlig aktsamhet i
leveranskedjan, beskriva den förvaltningsstruktur som ansvarar för tillbörlig aktsamhet i
företaget och vem i företaget som är direkt ansvarig, beskriva kontrollsystemen för
leveranskedjan för mineraler som företaget inrättat och förklara hur de fungerar och vilka
uppgifter de har genererat som har stärkt företagets åtgärder för tillbörlig aktsamhet
under den aktuella rapporteringsperioden, beskriva företagets databas och system för

48 Se fotnot 12.
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registrering och förklara metoderna för att lämna uppgifter om alla leverantörer, ner till
den enskilda ursprungsgruvan, till aktörer i senare led, lämna uppgifter om betalningar
som gjorts till regeringar i linje med kriterierna och principerna i utvinningsindustrins
initiativ för ökad öppenhet (EITI).
2. Företagets riskbedömning i leveranskedjan: Offentliggöra riskbedömningen, med
vederbörlig hänsyn till affärshemligheter och andra konkurrensfrågor.

49

Beskriva den

metod och de förfaranden och uppgifter som har framkommit genom bedömningen på
plats, förklara företagets metod för riskbedömning av leveranskedjan.
3. Riskhantering: Beskriva de åtgärder som vidtagits för att hantera risker, inklusive ge en
sammanfattande rapport om strategin för riskreduktion i riskhanteringsplanen, och
beskriva eventuella utbildningsåtgärder samt berörda parters deltagande. Lämna uppgift
om åtgärder som företaget vidtagit för att övervaka och följa upp effekterna.

A. 2. SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER – För smältverk/raffinaderier
1. Granskningar: Offentliggöra granskningsrapporterna för smältverk/raffinaderier, med
vederbörlig hänsyn till affärshemligheter och andra konkurrensfrågor.

50

A. 3. SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER – För alla företag i senare led
1. Företagets förvaltningssystem: Ange företagets strategi för tillbörlig aktsamhet i
leveranskedjan, beskriva den förvaltningsstruktur som ansvarar för tillbörlig aktsamhet i
företaget och vem i företaget som är direkt ansvarig.
2. Riskbedömning och riskhantering: Beskriva de åtgärder som vidtagits för att kartlägga
smältverk/raffinaderier i leveranskedjan och bedöma deras åtgärder för tillbörlig
aktsamhet,

inklusive

den

offentliggjorda

förteckning

som

tagits

fram

genom

branschgemensamma valideringssystem över smältverk/raffinaderier som följer de
processer för tillbörlig aktsamhet som rekommenderas i denna vägledning. Beskriva de
åtgärder som vidtagits för att hantera risker.
3. Granskningar: Offentliggöra granskningsrapporterna för deras åtgärder för tillbörlig
aktsamhet, med vederbörlig hänsyn till affärshemligheter och andra konkurrensfrågor

51

samt åtgärder för att hantera risker.

49 Med affärshemligheter och andra konkurrensfrågor avses prisinformation och
leverantörsrelationer, utan att detta hindrar en framtida förändring av tolkningen. Alla
uppgifter kommer att lämnas till eventuella regionala eller globala institutionaliserade
mekanismer som inrättas med mandat att samla in och behandla uppgifter om
mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden.
50 Se fotnot 34.
51 Se fotnot 34.
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APPENDIX

Vägledande kommentar om riskbedömning för
företag i tidigare led
A. Skapa förutsättningar för en effektiv riskbedömning.
Vid planeringen och organiseringen av riskbedömningen av leveranskedjan bör företag i
tidigare led i leveranskedjan beakta följande rekommenderade åtgärder:
1. Använda

ett

evidensbaserat

tillvägagångssätt.

Slutsatserna

av

företagets

riskbedömning bör stödjas av verifierbara, tillförlitliga och aktuella bevis, som bör
inhämtas genom uppgiftsinsamling på plats som utförs av en bedömningsgrupp på plats.
2. Bibehålla

tillförlitlighet

och

kvalitet

i

företagets

lägesbedömningar

och

riskbedömningar av en leveranskedja genom att säkerställa att företagets bedömare
är oberoende av den verksamhet som bedöms och att det inte föreligger någon
52

intressekonflikt.

Företagets bedömare måste åta sig att rapportera sanningsenligt och

korrekt och upprätthålla högsta yrkesmässiga och etiska standarder samt utöva
53

vederbörlig professionell omsorg.

3. Säkerställa lämplig kompetensnivå genom att anlita experter med kunskaper och
färdigheter i så många som möjligt av följande områden: den bedömda verksamhetens
sammanhang (t.ex. språkkunskaper, kulturell hänsyn), sakområdet för konfliktrelaterade
risker (t.ex. kraven i bilaga II, mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt,
korruption, ekonomisk brottslighet, konflikter och finansiering av parter i en konflikt,
öppenhet och insyn), typ och form av leveranskedja för mineraler (t.ex. inköp av
mineraler) samt kraven och processerna i denna vägledning om tillbörlig aktsamhet.

B. Inrätta en bedömningsgrupp på plats (nedan kallad
bedömningsgrupp) i de konfliktdrabbade områden och
högriskområden där mineraler kommer från eller transporteras
för att ta fram och föra register över uppgifter om leverantörer
och omständigheterna för utvinning, handel, hantering och
export av mineraler. Företag i tidigare led kan inrätta en sådan grupp gemensamt
i samarbete med andra företag i tidigare led som anskaffar råvaror från eller bedriver
verksamhet i dessa områden (nedan kallade samarbetande företag).
1. Företag i tidigare led som inrättar bedömningsgruppen bör
a) säkerställa att bedömningsgruppen samråder med lokala och centrala myndigheter

52 Artikel 4, ISO 19011:2002.
53 Artikel 4, ISO 19011:2002.
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för att få fram uppgifter, i syfte att stärka samarbetet och skapa kommunikationsvägar
mellan myndighetsinstitutioner, det civila samhället och lokala leverantörer,
b) säkerställa att bedömningsgruppen regelbundet samråder med lokala organisationer i
det civila samhället som har lokalkännedom och sakkunskaper,
c) där så är lämpligt, inrätta eller stödja skapandet av nätverk för övervakning av det
omgivande samhället för att förse bedömningsgruppen med information,
d) dela den information som samlats in och registrerats av bedömningsgruppen inom
hela leveranskedjan, i första hand genom ett datoriserat system som är tillgängligt via
webben

för

företag

i

leveranskedjan

och

alla

regionala

eller

globala

institutionaliserade mekanismer som inrättas med mandat att samla in och behandla
uppgifter om mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden.
2. Företag i tidigare led som inrättar bedömningsgruppen bör fastställa det
arbetsområde och den kapacitet som krävs för att bedömningsgruppen på plats ska
kunna utföra följande åtgärder:
a) Samla in direkta uppgifter om de faktiska omständigheterna för utvinning, handel,
hantering och export av mineraler. Detta omfattar följande:
i) Militarisering av utvinningsplatser, transportrutter och handelsplatser för
mineraler. Bedömningsgruppen bör följa militariseringen av utvinningsplatser,
transportrutter och handelsplatser för mineraler. Interaktiva kartor som anger var
gruvor, väpnade grupper, handelsrutter, vägspärrar och flygfält finns kan vara en
54

kompletterande informationsresurs för företag. Att följa militariseringen av gruvor,
transportrutter och handelsplatser för mineraler innebär att identifiera de faktiska
omständigheter som leder till direkt eller indirekt stöd till icke-statliga väpnade
grupper och offentliga eller privata säkerhetsstyrkor (enligt definitionen i
modellstrategin för leveranskedjan i bilaga II).
ii) Allvarliga kränkningar förknippade med utvinning, transport eller handel
med mineraler (enligt definitionen i modellstrategin för leveranskedjan i
bilaga II) som begås av offentliga eller privata säkerhetsstyrkor, icke-statliga
väpnade grupper eller andra tredje parter som opererar i gruvområden,
längs transportrutter eller vid handelsplatser för mineraler.
b) Besvara specifika frågor eller begäranden om klargörande från samarbetande företag
och föreslå rekommendationer för företagets riskbedömning och riskhantering. Alla
samarbetande företag kan ställa frågor till eller begära klargöranden från
bedömningsgruppen på plats om följande:

55

i) Uppgifter från systemet för spårbarhet eller kontrollkedjan [steg 1 C] och

54 T.ex. kartan över Demokratiska republiken Kongo, USA:s utrikesdepartements karta och
institutet för politiska och internationella studiers (IPIS) karta.
55 Frågor och klargöranden bör registreras och läggas in i informationssystem för framtida
användning, övervakning och uppdateringar och vara åtkomliga för alla samarbetande
företag.
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riskbedömningen [steg 2].
ii) Uppgifter om leverantörer (mellanhänder och exportörer) i linje med protokoll för
kund-/leverantörskontroll, t.ex. sådana som används i system för efterlevnad av
regler om penningtvätt.

56

c) Ta emot och bedöma varningar från berörda parter på plats och meddela
samarbetande företag.

B. 1. SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER – För lokala exportörer
1. Underlätta den lokala logistiken för bedömningsgruppen och besvara alla begäranden
om assistans.
2. Underlätta bedömningsgruppens tillträde till alla mellanhänder, konsoliderare och
transportörer i tidigare led.
3. Ge bedömningsgruppen tillträde till alla företagets anläggningar, inklusive i angränsande
länder eller andra länder där det är sannolikt att omlastning eller ommärkning sker, samt
tillgång till all bokföring, alla register eller andra uppgifter om inköpsrutiner och betalning
av skatter, avgifter och royaltyer samt all exportdokumentation.
4. Ge bedömningsgruppen tillgång till alla uppgifter som samlats in och registrerats som ett
led i företagets åtgärder för tillbörlig aktsamhet, inklusive betalningar som gjorts till
icke-statliga väpnade grupper och offentliga eller privata säkerhetsstyrkor.
5. Identifiera

relevanta

personer

som

ska

fungera

som

kontaktpunkter

för

bedömningsgruppen.

B.
2. SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER – För internationella
handlare av anrikade mineraler och företag för omanrikning av mineraler
1. Underlätta bedömningsgruppens tillträde till alla gränsöverskridande transportörer för att
utan förvarning följa med gränsöverskridande transporter av mineraler.
2. Ge bedömningsgrupper tillträde till alla anläggningar som ägs av internationella handlare
av anrikade mineraler och företag för omanrikning av mineraler i angränsande länder
eller andra länder där det är sannolikt att omlastning eller ommärkning av mineraler från
konfliktdrabbade områden och högriskområden sker, eller där det är känt eller sannolikt
att läckage i leveranskedjan förekommer.
3. Ge bedömningsgruppen tillgång till all bokföring, alla register eller andra uppgifter om
inköpsrutiner

och

betalning

av

skatter,

avgifter

och

royaltyer

samt

all

exportdokumentation.
4. Ge bedömningsgruppen tillgång till alla uppgifter som samlats in och registrerats som ett
led i företagets åtgärder för tillbörlig aktsamhet, inklusive betalningar som gjorts till
icke-statliga väpnade grupper och offentliga eller privata säkerhetsstyrkor.

56 Se arbetsgruppen för finansiella åtgärder, vägledning om den riskbaserade metoden för
bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, juni 2007, avsnitt 3.10.
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5. Proaktivt

tillhandahålla

bedömningsgrupper

uppgifter

om

mineraler

från

andra

ursprungs- eller transitländer för mineraler som innebär en varningssignal.
6. Identifiera relevanta
bedömningsgruppen.

personer

som

ska

fungera

som

kontaktpunkter

för

B. 3. SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER – För smältverk/raffinaderier
1. Identifiera

relevanta

personer

som

ska

fungera

som

kontaktpunkter

för

bedömningsgruppen.
2. Ge bedömningsgruppen tillgång till all bokföring, alla register eller andra uppgifter om
inköpsrutiner

och

betalning

av

skatter,

avgifter

och

royaltyer

samt

all

exportdokumentation.
3. Ge bedömningsgruppen tillgång till alla uppgifter som samlats in och registrerats som ett
led i företagets åtgärder för tillbörlig aktsamhet.

C. REKOMMENDERADE FRÅGOR SOM BEDÖMNINGAR AV
FÖRETAG BÖR BESVARA: Dessa frågor rör vanligt förekommande
omständigheter i leveranskedjan för tenn, tantal, volfram, malmer och metallderivat av
dessa metaller som ger upphov till risker.
1. Känna till sammanhanget för konfliktdrabbade områden och högriskområden som
mineralerna kommer från eller där de transporteras och/eller exporteras
a) Studera landsprofilerna för de konfliktdrabbade områden och högriskområden som
mineralerna kommer från, angränsande länder och transitländer (inklusive potentiella
transportrutter och platser för utvinning, handel, hantering och export). Relevant
information är offentliga rapporter (från regeringar, internationella organisationer,
icke-statliga organisationer och medier), kartor, FN-rapporter, FN:s säkerhetsråds
sanktioner, branschlitteratur om mineralutvinning och dess påverkan på konflikter,
mänskliga rättigheter eller skador på miljön i det potentiella ursprungslandet eller
andra offentliga uttalanden (t.ex. från etiska pensionsfonder).
b) Finns det internationella enheter med kapacitet att intervenera och utreda, t.ex.
enheter från FN:s fredsbevarande styrkor, baserade i eller i närheten av området?
Kan dessa system användas för att identifiera aktörer i leveranskedjan? Finns det
lokala möjligheter att tillgå för att hantera problem i samband med närvaro av
väpnade grupper eller andra konfliktinslag? Har relevanta nationella, provinsiella
och/eller lokala tillsynsmyndigheter med behörighet i frågor om gruvdrift förmåga att
hantera dessa problem?
2. Känna dina leverantörer och affärspartner

42

a) Vilka är leverantörer eller andra parter som är inblandade i finansiering, utvinning,
handel och transport av mineraler mellan utvinningsplatsen och den punkt där
företaget som genomför tillbörlig aktsamhet tar kontroll över mineralerna? Identifiera
alla aktörer av betydelse i leveranskedjan och samla in uppgifter om ägarskap (även
verkligt ägarskap), företagsstruktur, namnen på ledande befattningshavare och
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direktörer, företagets eller befattningshavares intressen i andra organisationer,
företagets och dess ledande befattningshavares kopplingar till företag, regeringar
eller politiska eller militära intressen (framför allt med fokus på icke-statliga väpnade
grupper eller offentliga eller privata säkerhetsstyrkor).

43

b) Vilka system för inköp och tillbörlig aktsamhet finns hos leverantörerna? Vilka
strategier för leveranskedjan har leverantörerna antagit och hur har de integrerat dem
i sina förvaltningsprocesser? Hur inrättar de interna kontroller över mineralerna? Hur
ser de till att strategier och villkor genomförs hos deras leverantörer?
3. Känna till villkoren för utvinning av mineraler i konfliktdrabbade områden och
högriskområden
a) Vilket är det exakta ursprunget för mineralerna (vilka specifika gruvor kommer de
från)?
b) Vilken utvinningsmetod användes? Fastställ om mineralerna utvanns genom
hantverksmässig och småskalig gruvdrift eller storskalig gruvdrift,

42. Se arbetsgruppen för finansiella åtgärder, vägledning om den riskbaserade metoden för
bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, juni 2007, avsnitt 3.10. Se
steg 2.
43. Se kapitel VI i Guidelines on reputational due diligence, International Association of Oil
and Gas Producers (rapport nr 356, 2004). Se även kapitel 5, ”Knowing Clients and
Business Partners”, i OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak
Governance Zones, 2006.
och, om utvinningen skedde genom hantverksmässig och småskalig gruvdrift,
fastställ när så är möjligt om utvinningen utfördes av enskilda utövare, småskaliga
gruvkooperativ, sammanslutningar eller småföretag. Fastställ vilka skatter, avgifter
och royaltyer som har betalats till myndighetsinstitutioner och vilka uppgifter som
lämnats om betalningarna.
c) Inbegriper villkoren för utvinningen närvaro och deltagande av icke-statliga väpnade
grupper eller offentliga eller privata säkerhetsstyrkor, inklusive inom ett eller flera av
följande områden: direkt kontroll över gruvan eller transportrutter kring gruvan, uttag
av skatter från gruvbrytare eller utpressning av mineraler, verkligt eller annat
ägarintresse i utvinningsplatsen eller mineralrättigheter för icke-statliga väpnade
grupper eller offentliga eller privata säkerhetsstyrkor och/eller deras familjer och/eller
bundsförvanter, deltagande i gruvdrift som en andra inkomst ”utanför tjänsten”, eller
tillhandahållande av säkerhet mot betalning från gruvbrytare eller genom skatter på
produktionen. Deltar någon av dessa väpnade grupper eller militära enheter i
konflikten eller har ett intresse i den? Har någon av dem deltagit i omfattande
kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller i andra brott?
d) Vilka är villkoren för utvinningen? Fastställ framför allt om det förekommer i) någon
som helst form av tortyr, grym, omänsklig och förnedrande behandling i samband
med utvinningen av mineraler, ii) någon som helst form av tvångsarbete, vilket
innebär arbete eller tjänstgöring som utkrävs av en person under hot om bestraffning
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och för vilket personen inte frivilligt erbjudit sig, iii) de värsta formerna av barnarbete i
samband med utvinningen av mineraler, iv) andra grova brott mot de mänskliga
rättigheterna eller kränkningar såsom utbrett sexuellt våld på utvinningsplatserna eller
under utvinningen av mineraler, eller v) krigsförbrytelser eller andra allvarliga
kränkningar av internationell humanitär rätt, brott mot mänskligheten eller folkmord.
4. Känna till villkoren för transport och hantering av samt handel med mineraler i
konfliktdrabbade områden och högriskområden
a) Fanns köpare i senare led vid utvinningsplatsen eller någon annanstans? Hanterades
och bearbetades mineraler från olika gruvbrytare separat och hölls åtskilda vid
försäljning till senare led? Om inte, vid vilken punkt bearbetades, konsoliderades och
blandades mineralerna vid försäljning till senare led?
b) Vilka mellanhänder hanterade mineralerna? Fastställ huruvida någon av dessa
mellanhänder har rapporterats eller misstänkts för att ha utvunnit eller handlat med
mineraler förknippade med icke-statliga väpnade grupper.
c) I vilken utsträckning är offentliga eller privata säkerhetsstyrkor eller icke-statliga
väpnade grupper direkt eller indirekt inblandade i handeln med, transporten eller
beskattningen av mineralerna? Drar offentliga eller privata säkerhetsstyrkor eller
icke-statliga väpnade grupper på något sätt nytta av den handel med, transport eller
beskattning av mineraler som utförs av andra parter, inklusive genom kopplingar till
mellanhänder eller exportörer?
d) I vilken utsträckning är offentliga eller privata säkerhetsstyrkor eller icke-statliga
väpnade grupper närvarande längs handels- och transportrutter? Förekommer det
några kränkningar av de mänskliga rättigheterna i handeln med, transporten eller
beskattningen av mineralerna? Finns det t.ex. bevis för att tvångsarbete, utpressning
eller tvång används? Utnyttjas barnarbete? Fastställ framför allt om det förekommer i)
någon som helst form av tortyr, grym, omänsklig och förnedrande behandling i
samband med transport av eller handel med mineraler, ii) någon som helst form av
tvångsarbete för att utvinna, transportera, handla med eller sälja mineraler, iii) de
värsta formerna av barnarbete i samband med transport av eller handel med
mineraler, iv) andra grova brott mot de mänskliga rättigheterna eller kränkningar
såsom utbrett sexuellt våld på utvinningsplatserna eller under transporten av eller
handeln med mineraler, eller v) krigsförbrytelser eller andra allvarliga kränkningar av
internationell humanitär rätt, brott mot mänskligheten eller folkmord i samband med
transport av eller handel med mineraler.
e) Vilka uppgifter finns som kan användas för att kontrollera handeln med senare led,
t.ex. officiella handlingar, transportrutter, licenser, gränsöverskridande transporter
och närvaron av väpnade grupper och/eller offentliga eller privata säkerhetsstyrkor?
5. Känna till villkoren för export från konfliktdrabbade områden och högriskområden
a) Vilken exportpunkt användes och har det förekommit några rapporter eller misstankar
om betalning av ”smörjpengar” eller andra mutor vid exportpunkter för att dölja eller
lämna vilseledande uppgifter om mineralernas ursprung? Vilka handlingar åtföljde
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exporten av mineraler och har det förekommit rapporter eller misstankar om
vilseledande dokumentation eller felaktiga deklarationer (om typ av mineraler,
mineralkvalitet, ursprung, vikt osv.)? Vilka skatter, tullavgifter eller andra avgifter
betalades vid export och har det förekommit rapporter eller misstankar om
underdeklarationer?
b) Hur

samordnades

och

genomfördes

transporten

vid

exporten?

Vilka

är

transportörerna och har det förekommit rapporter eller misstankar om att de skulle ha
varit inblandade i korruption (”smörjpengar”, mutor, underdeklarationer osv.)? Hur
erhölls exportfinansiering och exportförsäkring?
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TILLÄGG OM GULD

Inledning och tillämpningsområde
Detta tillägg om guld utgör en integrerad del av OECD:s vägledning om tillbörlig
aktsamhet

för

mineraler

från

konfliktdrabbade

områden

och

högriskområden.

Vägledningens inledning och bilaga I (Ram med fem steg för riskbaserad tillbörlig
aktsamhet i leveranskedjan för mineraler), bilaga II (Modellstrategi för leveranskedjan för
att säkra en ansvarsfull global leveranskedja för mineraler från konfliktdrabbade områden
och högriskområden) och bilaga III (Förslag till riskreducerande åtgärder och indikatorer för
att mäta förbättringar) gäller för tillägget om guld. Termen vägledning används därför i detta
tillägg med syftning både på detta tillägg om guld och på OECD:s vägledning om tillbörlig
aktsamhet för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden.
Detta tillägg innehåller särskild vägledning för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för
guld från konfliktdrabbade områden och högriskområden baserat på olika placeringar i
leveranskedjan för mineraler. I tillägget görs en uppdelning av roller och tillhörande
rekommendationer för tillbörlig aktsamhet mellan de som rör företag i tidigare led
respektive företag i senare led i leveranskedjan (se avsnittet ”Definitioner”), och tillägget
innehåller, där så krävs, särskilda rekommendationer för de specifika aktörerna inom båda
dessa breda kategorier. Företag i dessa kategorier bör genomföra tillbörlig aktsamhet
oavsett om de äger, hyr eller lånar guldet.
Detta tillägg är inriktat på de steg som företag bör vidta för att undvika att bidra till
konflikter och allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i leveranskedjan för guld som
kan komma från konfliktdrabbade områden och högriskområden. Detta tillägg innehåller
åtgärder för tillbörlig aktsamhet som ska vidtas för återvunnet/överblivet guld eller guld som
tidigare raffinerats (nedan kallat återvinningsbart guld) endast i den mån återvunnet
material utgör ett tänkbart sätt att tvätta guld som har utvunnits i konfliktdrabbade områden
och högriskområden i syfte att dölja dess ursprung. För investeringsguld (göt, tackor, mynt
och

korn

i

slutna

behållare)

som

förvaras

i

bankvalv

för

investeringsguld,

centralbanksvalv, hos börser och raffinaderier och med ett ”verifierbart datum”
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i

före den 1

januari 2012 krävs ingen uppgift om ursprung (nedan kallat undantaget innehav). För
investeringsguld krävs emellertid tillbörlig aktsamhet för kontroll av motparter för att
säkerställa att handeln med undantaget innehav inte sker i strid mot internationella
sanktioner eller inte möjliggör penningtvätt till följd av eller med koppling till försäljning av
guldreserver i konfliktdrabbade områden och högriskområden.
För att avgöra om detta tillägg är tillämpligt bör alla företag i leveranskedjan för guld
utföra steg 1 (”Inrätta starka förvaltningssystem i företagen”) och påbörja steg 2 (”Identifiera
57 ”Verifierbart datum” är ett datum som kan verifieras genom en kontroll av fysiska
datumstämplar på produkter och på inventarieförteckningar. Se avsnittet ”Definitioner”.
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och bedöma risker i leveranskedjan”) för att fastställa om de faktiskt eller potentiellt
anskaffar guld från konfliktdrabbade områden och högriskområden. De resterande stegen i
detta tillägg är endast tillämpliga för företag som anskaffar guld från konfliktdrabbade
områden och högriskområden och aktörer i leveranskedjan för guld som bedriver
verksamhet i konfliktdrabbade områden och högriskområden.
Utöver principer, krav och processer för tillbörlig aktsamhet som genomförs av
enskilda företag innehåller vägledningen och detta tillägg rekommendationer om principer,
krav och processer som nya branschomfattande initiativ för leveranskedjan bör följa i
arbetet för en ansvarsfull och konfliktkänslig anskaffning av mineraler. Utveckling av
omfattande certifieringssystem, såsom det certifieringssystem och de verktyg som den
internationella konferensen om området kring de stora sjöarna har tagit fram, eller andra
branschomfattande initiativ eller flerpartsinitiativ som innehåller processer för att verifiera en
konfliktfri anskaffning av råvaror som är förenliga med de krav och processer som beskrivs i
denna vägledning, kan ge tillförlitliga garantier för att en leveranskedja inte bidrar till
konflikter eller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter.

58

Vägledningen tar hänsyn till att tillbörlig aktsamhet i konfliktdrabbade områden och
högriskområden medför praktiska svårigheter. Det krävs flexibilitet i tillämpningen av
tillbörlig aktsamhet. Vilken typ och omfattning av tillbörlig aktsamhet som är lämplig beror
på enskilda omständigheter och påverkas av faktorer som företagens storlek, platsen för
verksamheten, situationen i ett visst land samt sektorn för och typen av berörda produkter
eller tjänster. Svårigheterna kan hanteras på flera olika sätt, exempelvis
•

genom branschomfattande samarbete för att bygga upp kapaciteten att visa tillbörlig

aktsamhet,
•

genom kostnadsdelning inom branschen för särskilda uppgifter kopplade till tillbörlig

aktsamhet,
•

genom deltagande i initiativ om ansvarsfull hantering av leveranskedjor,

59

58 Se definitionen av att bidra till konflikter i bilaga II till OECD:s vägledning.
59 Exempelvis (under förutsättning att de är förenliga med OECD:s vägledning):
Conflict-Free Smelter Program, framtaget av Electronic Industry Citizenship Coalition
(EICC) och Global e-Sustainability Initiative (GeSI), Conflict-Free Gold Standard, World
Gold Council (2012), Responsible Gold Guidance, London Bullion Market Association
(2012) och Chain-of-Custody Certification, Responsible Jewellery Council (2012),
Fairtrade and Fairmined Standard for Gold from Artisanal and Small- Scale Mining,
Alliance of Responsible Mining/Fairtrade Labelling Organizations International (2010).
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• genom samordning mellan branschmedlemmar som har samma leverantörer,
• genom samarbete mellan företag i tidigare och senare led,
• genom att upprätta partnerskap med internationella organisationer och det civila
samhällets organisationer,
• genom att modellstrategin för leveranskedjan (bilaga II) och specifika rekommendationer
om

tillbörlig

aktsamhet

förvaltningssystem,

i

i

vägledningen

företagets

åtgärder

integreras
för

i

tillbörlig

befintliga

strategier

aktsamhet,

till

och

exempel

upphandlingsrutiner, åtgärder för tillbörlig aktsamhet när det gäller integritet och
kundkontroll, hållbarhet, företagens sociala ansvar eller annan årlig rapportering.
I vägledningen erkänns särskilt att tillbörlig aktsamhet när det gäller hantverksmässig
och småskalig guldbrytning i konfliktdrabbade områden och högriskområden medför
svårigheter. Hantverksmässiga och småskaliga guldproducenter, såsom enskilda individer,
informella arbetslag eller grupper, kan inte förväntas genomföra tillbörlig aktsamhet så som
det rekommenderas i denna vägledning. De uppmanas dock att vara delaktiga i sina
kunders åtgärder för tillbörlig aktsamhet och formalisera sin verksamhet så att de kan
genomföra tillbörlig aktsamhet framtiden. Endast företag som bedriver hantverksmässig och
småskalig gruvdrift förväntas genomföra tillbörlig aktsamhet (se avsnittet ”Definitioner”).
Appendixet innehåller förslag till åtgärder för att förhindra potentiellt skadlig social och
ekonomisk inverkan på utsatta grupper
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i konfliktdrabbade områden och högriskområden,

däribland legitima utövare av hantverksmässig och småskalig gruvdrift.
Mot bakgrund av den komplexa verksamhetsmiljön i konfliktdrabbade områden och
högriskområden, där villkoren snabbt kan förändras och förvärras, ska tillbörlig aktsamhet
ses som en fortlöpande både proaktiv och reaktiv process genom vilken företag vidtar
rimliga steg och gör uppriktiga ansträngningar i enlighet med denna vägledning, framför allt
bilaga II, för att identifiera och hantera risker för att bidra till konflikter och allvarliga
kränkningar. Denna vägledning främjar gradvisa förbättringar av åtgärder för tillbörlig
aktsamhet genom konstruktivt samarbete med leverantörer. Företag uppmanas att införliva
denna vägledning i sina vidare strategier och förfaranden för ansvarsfullt företagande och
uppmanas att informera kunder och den större allmänheten om att de tillämpar denna
vägledning. Företag kan använda denna vägledning för att fatta rimliga beslut i fråga om
den ansvarsfulla och konfliktkänsliga arten av sina produkter.
Vägledningen bygger på och följer principerna och kraven i OECD:s riktlinjer för
multinationella företag och OECD:s verktyg för riskhantering för multinationella företag i
områden med svaga regeringar. Den innehåller gemensamma rekommendationer från
60 Se OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011), kommentarerna till kapitel IV,
”Human Rights”, punkt 40, där det anges att företag bör respektera de mänskliga
rättigheterna hos individer som tillhör olika grupper eller befolkningar som kräver
särskild uppmärksamhet, om deras mänskliga rättigheter riskerar att påverkas negativt.
Mot bakgrund av detta har FN-instrumenten vidareutvecklats när det gäller rättigheterna
för urbefolkningar, personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och språkliga
minoriteter, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättningar samt migrerande
arbetare och deras familjer.
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regeringar till företag som arbetar med anskaffning av mineraler från konfliktdrabbade
områden och högriskområden, och ger vägledning om principer och processer för tillbörlig
aktsamhet för att säkra ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade
områden och högriskområden som överensstämmer med gällande lagstiftning och
relevanta internationellt erkända normer. Vägledningen som sådan är inte och bör inte
uppfattas som överordnad nationella lagar och förordningar, inbegripet sådana som rör
gruvdrift.

61

Definitioner
Hantverksmässig och småskalig gruvdrift – formell eller informell gruvbrytning med
övervägande förenklade former av prospektering, utvinning, bearbetning och transport.
Hantverksmässig och småskalig gruvdrift har vanligtvis låg kapitalintensitet och använder
sig av arbetsintensiv teknik. Hantverksmässig och småskalig gruvdrift kan omfatta män och
kvinnor som arbetar på individuell basis eller som arbetar i familjegrupper, i partnerskap
eller som medlemmar i kooperativ eller andra typer av juridiska sammanslutningar och
företag med hundratals eller till och med tusentals gruvarbetare. Det är t.ex. vanligt att
arbetslag på 4–10 personer, ibland i familjegrupper, utför uppgifter gemensamt på en
utvinningsplats för mineraler (t.ex. gräver en tunnel). På organiserad nivå är det vanligt att
30–300 gruvarbetare gemensamt utvinner en mineralfyndighet (t.ex. arbetar i olika tunnlar)
och ibland har gemensamma bearbetningsanläggningar.
Hantverksmässiga

och

småskaliga

62

gruvföretag

–

enheter

som

bedriver

hantverksmässig och småskalig gruvdrift och är tillräckligt formella och strukturerade för att
genomföra denna vägledning. I enlighet med appendixet uppmuntras alla utövare av
hantverksmässig och småskalig gruvdrift att formalisera sin verksamhet på detta sätt.
Omyntat guld – den allmänna benämningen på raffinerat guld i form av tackor eller
göt.
Bank för investeringsguld – en bank (inklusive privatbanker, affärsbanker och
investeringsbanker) eller ett finansinstitut, t.ex. ett handelshus, som bedriver ekonomiska
transaktioner i raffinerat guld.
Kontrollkedja – ett register med uppgift om vilka enheter som har kontroll över
mineraler under deras förflyttning genom leveranskedjan.
Konfliktdrabbade områden och högriskområden – områden som kännetecknas av
förekomst av väpnad konflikt, utbrett våld, inbegripet våld från kriminella nätverk, eller andra
risker för omfattande skador på människor. Väpnade konflikter kan förekomma i olika
former, till exempel konflikter av internationell eller icke-internationell karaktär som omfattar
två eller flera stater, eller kan utgöras av befrielsekrig, uppror och inbördeskrig.
Högriskområden är områden med stor risk för konflikter eller utbredda eller allvarliga

61 Se kapitel I punkt 2 i OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011).
62 Se Felix Hruschka och Cristina Echavarría, Rock-Solid Chances for Responsible
Artisanal Mining, Alliance for Responsible Mining, Series on Responsible ASM
nr 3, 2011.
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kränkningar enligt definitionen i punkt 1 i bilaga II till vägledningen. Dessa områden
kännetecknas ofta av politisk instabilitet eller politiskt förtryck, svaga institutioner,
osäkerhet, sönderfallande civil infrastruktur, utbrett våld och brott mot nationella och
internationella lagar.
”Direkt eller indirekt stöd” till icke-statliga väpnade grupper eller offentliga eller privata
säkerhetsstyrkor genom utvinning, transport, handel, hantering eller export av guld
omfattar, men är inte begränsat till, anskaffning av mineraler från, utbetalningar till eller att
på annat sätt tillhandahålla logistiskt stöd eller utrustning till icke-statliga väpnade grupper
eller med dessa förbundna parter som
i)

63

olagligt kontrollerar utvinningsplatser eller på annat sätt kontrollerar transportrutter,
64

handelsplatser för guld och aktörer i tidigare led i leveranskedjan, och/eller
ii)

65

olagligen beskatta eller utpressa pengar eller guld vid tillträdesvägar till
utvinningsplatser, längs transportrutter eller vid handelsplatser för guld, och/eller

iii)

olagligen beskatta eller utpressa mellanhänder, exportföretag eller internationella
handlare.
Tillbörlig aktsamhet – tillbörlig aktsamhet är en fortlöpande både proaktiv och reaktiv

process genom vilken företag kan identifiera, förhindra, mildra och redogöra för hur de
hanterar faktiska och potentiella negativa konsekvenser som en integrerad del av fattandet
av affärsbeslut och riskhanteringssystem. Tillbörlig aktsamhet kan hjälpa företag att följa
principerna för

GULDKÄLLOR
I denna förordning anges tre möjliga källor till guld och guldhaltigt material för vilka olika
former av tillbörlig aktsamhet rekommenderas:
1) BRUTET GULD – guld som kommer från gruvor (medelstor och storskalig eller
hantverksmässig och småskalig gruvbrytning) och aldrig tidigare har raffinerats. Ursprunget
för brutet guld är den gruva där det utvanns. För brutet guld finns följande underkategorier
innan det har raffinerats:
• Alluvialt guld – nybrutet guld från sand- eller grusavlagringar, oftast i närheten av
vattendrag och vanligtvis i form av små men synliga bitar av guld. Alluvialt guld
63 ”Förbundna parter” omfattar köpmän, konsoliderare, mellanhänder och övriga i
leveranskedjan som arbetar direkt med väpnade grupper för att underlätta utvinning,
handel eller hantering av guld.
64 Med att ”kontrollera” utvinningsplatser, transportrutter, handelsplatser för guld och
aktörer i tidigare led i leveranskedjan avses i) att kontrollera utvinning, inklusive genom
att ge tillträde till utvinningsplatser och/eller samordna försäljning i senare led till
mellanhänder, exportföretag eller internationella handlare, ii) att utnyttja någon som
helst form av tvångsarbete för att utvinna, transportera, handla med eller sälja guld,
eller iii) att agera som direktör eller ledande befattningshavare för, eller vara verklig
ägare av eller inneha annat ägarintresse i, företag i tidigare led eller gruvor.
65 Med ”utpressning” vid utvinningsplatser, transportrutter, handelsplatser för guld eller
företag i tidigare led avses att avkräva, under hot om våld eller annan bestraffning, och
utan att det erbjuds frivilligt, penningbelopp eller guld, ofta i utbyte mot tillträde att
utnyttja utvinningsplatsen, tillträde till transportleder eller att transportera, köpa eller
sälja guld.
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förekommer oftast som ”stoft”, ibland som klimpar, som redan är koncentrerat till sin
form, lätt att transportera och enkelt kan smältas och/eller halvraffineras till mindre göt
(vanligtvis med en renhetsgrad på 85–92 %). För alluvialt guld i alla dessa former krävs
raffinering innan det kan användas som tackor, göt eller smycken, men det kan vanligtvis
raffineras direkt utan ytterligare anrikning eller bearbetning.
• Guldmalm – sten eller grus som innehåller guld i koncentrationer som har ett
ekonomiskt värde. Koncentrationen mätt i vikt kan vara mycket låg, t.ex. 1 gram guld per
ton malm, men ändå vara ekonomiskt värd att utvinna vid medelstor och storskalig
industriell gruvdrift. På grund av sin volym och vikt transporteras guldmalm vanligtvis inte
några längre sträckor från utvinningsplatsen för bearbetning.
• Guldkoncentrat – en insatsvara som produceras genom bearbetning av guldmalm för
att öka koncentrationen men som fortfarande kräver ytterligare bearbetning för
framställning av doré. Guldkoncentrat transporteras vanligtvis till ett närbeläget
guldsmältverk för framställning av doré.
• Gulddoré – en tacka nybruten metallegering med innehåll av guld, i allmänhet resultatet
av omfattande bearbetning av malm och smältning vid medelstor och storskalig gruvdrift
för att öka koncentrationen (vanligtvis en renhetsgrad på 85–90 %). Brutet guld i denna
form håller inte handelskvalitet, utan måste transporteras vidare till ett raffinaderi för
direkt raffinering utan ytterligare föregående bearbetning.
• Biprodukt från gruvbrytning – guld som framställs vid gruvbrytning av andra metaller,
t.ex. från kopparhaltig sulfatmalm som innehåller spår av guld. När guld förekommer som
en biprodukt bearbetas och raffineras den mer betydelsefulla metallen först, och därefter
utvinns och raffineras guldet från de slutliga restprodukterna från utvinningen av den
första metallen, t.ex. från slam från kopparelektrolys.
• Guld från medelstor och storskalig gruvdrift – guld framställt genom medelstor och
storskalig gruvdrift (se definitionen av medelstor och storskalig gruvdrift).
• Guld från hantverksmässig och småskalig gruvdrift – guld framställt genom
hantverksmässig och småskalig gruvdrift (se definitionen av hantverksmässig och
småskalig gruvdrift).

GULDKÄLLOR (forts.)
2) ÅTERVINNINGSBART GULD – guld som tidigare raffinerats, såsom guld från produkter
för slutanvändare, färdiganvända produkter, investeringsguld och guldhaltiga produkter, skrot
och överblivet material samt material som uppstår i samband med raffinering och tillverkning av
produkter, som lämnas tillbaka ett raffinaderi eller en annan mellanliggande bearbetningsaktör i
senare led i syfte att ingå i en ny livscykel som återvinningsbart guld. Ursprunget för
återvinningsbart guld anses vara den punkt i leveranskedjan för guld vid vilken det lämnas
tillbaka till raffinaderiet eller en annan mellanliggande bearbetnings- eller återvinningsaktör i
senare led. För återvinningsbart guld finns följande underkategorier:
•

Obearbetat återvinningsbart guld – återvinningsbart guld i dess ursprungliga form
och/eller skrot från tillverkningsprocesser innan det har lämnats tillbaka för bearbetning eller
raffinering (t.ex. tackor, smycken, dekorationsföremål, mynt, spån osv.).

•

Smält återvinningsbart guld – återvinningsbart guld som har smälts som ett första led i
återvinningsprocessen och gjutits till grova tackor eller någon annan form med
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icke-definierade dimensioner och varierande finhalt.
•

Industriell biprodukt – ett material som produceras vid bearbetning av ett annat material
och som inte är den huvudsakliga eftersträvade produkten men ändå är ett separat
användbart material. Exempelvis skapas vid raffinering av guld ofta biprodukter med lågt
ekonomiskt värde, t.ex. rökgasstoft från smältugnar, skrotade deglar och rester.
3) UNDANTAGET INNEHAV – investeringsguld (göt, tackor, mynt och korn i slutna

behållare) som förvaras i bankvalv för investeringsguld, i centralbanksvalv, hos börser och
raffinaderier och med ett verifierbart datum före den 1 januari 2012, för vilket ingen uppgift om
ursprung krävs. Det omfattar innehav som förvaras hos en tredje part på de angivna
enheternas vägnar.
•

Verifierbart datum: Ett datum som kan verifieras genom en kontroll av den fysiska
datumstämpeln på produkter och/eller inventarieförteckningar.
Blandat guld – guld från flera källor (t.ex. både brutet guld och återvinningsbart guld).

Tillbörlig

aktsamhet

bör

genomföras

för

källor

till

blandat

guld

i

enlighet

med

rekommendationerna i detta tillägg och vara förenlig med internationella och nationella lagar,
däribland sådana som rör olaglig handel med mineraler och FN:s sanktioner.

Good Delivery – en standard för de fysiska egenskaperna hos raffinerat guld och för
kapaciteten hos guldraffinaderier som godtas på en börs eller på en OTC-marknad (t.ex.
London Good Delivery).
Branschprogram – termen avser i denna vägledning ett initiativ eller ett program som
inrättats och förvaltas av en branschorganisation eller liknande branschinitiativ för att stödja
och främja vissa av eller alla de rekommendationer som beskrivs i denna vägledning. Ett
branschprogram kan vara en del av en mer omfattande verksamhet som en organisation
genomför för att uppnå andra mål. Alla hänvisningar i denna vägledning till relevanta
verksamheter och/eller initiativ i ett branschprogram ska tolkas som att verksamheterna
och/eller initiativen överensstämmer med denna vägledning.
Institutionaliserad mekanism – termen avser i denna vägledning en organisation som
inrättats och består av företrädare för regeringar, branscher och det civila samhället med ett
mandat att stödja och främja vissa av eller alla de rekommendationer som beskrivs i denna
vägledning. Alla hänvisningar i denna vägledning till relevanta verksamheter och/eller initiativ i
en institutionaliserad mekanism ska tolkas som att verksamheterna och/eller initiativen
överensstämmer med denna vägledning.
Legitim

hantverksmässig

och

småskalig

gruvbrytning:

Begreppet

legitimitet

i

hantverksmässig och småskalig gruvbrytning är svårt att definiera eftersom det omfattar ett
antal situationsspecifika faktorer (se appendix). Med legitim avses i denna vägledning bland
annat hantverksmässig och småskalig gruvdrift som är förenlig med gällande lagar.
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66 Se Vision for Responsible Artisanal and Small-scale Mining in Alliance for Responsible
Mining (Echavarria, C. m.fl. red.), (2008) The Golden Vein - A guide to responsible
artisanal and small-scale mining. Alliance for Responsible Mining, Series on Responsible
ASM nr 1. Medellín.
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gällande juridiska ramar inte tillämpas, eller om ramarna inte finns, beaktas i bedömningen av
den hantverksmässiga och småskaliga gruvdriftens legitimitet de uppriktiga ansträngningar
som individer och företag som utövar hantverksmässig och småskalig gruvdrift gör för att
verka inom den gällande juridiska ramen (om en sådan finns) samt deras deltagande i de
formaliseringsmöjligheter som blir tillgängliga (samtidigt som hänsyn tas till att utövare av
hantverksmässig och småskalig gruvdrift har mycket begränsad eller helt saknar kapacitet,
teknisk förmåga eller ekonomiska resurser att göra detta). Oavsett vilket kan hantverksmässig
och småskalig gruvdrift lika lite som all annan gruvdrift betraktas som legitim om den bidrar till
konflikter och allvarliga kränkningar förknippade med utvinning, transport eller handel med
mineraler enligt definitionen i bilaga II till vägledningen.
Förvaltningssystem

–

förvaltningsprocesser

och

förvaltningsdokumentation

som

tillsammans skapar en systematisk ram för att säkerställa att uppgifter utförs korrekt,
konsekvent och effektivt för att uppnå önskade resultat och som ger möjlighet till ständig
förbättring av utförandet.
Medelstor och storskalig gruvdrift – i denna vägledning avses med medelstor och
storskalig gruvdrift gruvverksamhet för guldutvinning som inte betraktas som hantverksmässig
eller småskalig.
Återvinnare – en individ eller en enhet som inte är ett raffinaderi enligt definitionen nedan
och som samlar in, konsoliderar och/eller bearbetar återvinningsbart guld/skrot av guld, t.ex.
utför provtagning och probering, innan det raffineras och ingår i en ny livscykel.
Raffinaderi – en individ eller enhet som renar guld till handelskvalitet för marknaden
genom att avlägsna andra ämnen från doré, alluvialt guld, återvinningsbart guld/skrot av guld
eller annan guldhaltig råvara.
Leverantörer – med denna term avses varje individ eller organisation som anses delta i
leveranskedjan för anskaffning av guld och guldhaltiga material.
Leveranskedja – med termen leveranskedja avses det system av alla verksamheter,
organisationer, aktörer, teknik, information, resurser och tjänster som behövs för att flytta guld
från källan till slutkonsumenter.
Leveranskedja i tidigare led och företag i tidigare led – med ”leveranskedja i tidigare led”
avses leveranskedjan för guld från gruva till raffinaderi. I ”företag i tidigare led” ingår
gruvbrytare (hantverksmässiga och småskaliga eller medelstora och storskaliga
guldbrytningsföretag),

11

lokala guldhandlare eller exportörer från guldets ursprungsland,

transportörer, internationella handlare av brutet/återvinningsbart guld och raffinaderier.
Hantverksmässiga och småskaliga guldproducenter, såsom enskilda individer, informella
arbetslag eller grupper ingår inte bland de företag i tidigare led som förväntas att
genomföra tillbörlig aktsamhet i enlighet med denna vägledning, även om de uppmanas
att vara delaktiga i sina kunders åtgärder för tillbörlig aktsamhet och formalisera sin
verksamhet så att de kan genomföra tillbörlig aktsamhet framtiden.
Leveranskedja i senare led och företag i senare led – med ”leveranskedja i senare led”
avses leveranskedjan för guld från raffinaderi till detaljhandlare. I ”företag i senare led”
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ingår handlare av raffinerat guld och guldmarknader, banker för investeringsguld och
börser eller andra enheter med egna valv för guldförvaring, tillverkare och återförsäljare
av smycken samt andra företag som använder guld i tillverkningen av produkter (t.ex.
tillverkare och återförsäljare av elektronik eller medicintekniska produkter).
Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan: När det gäller tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan
för ansvarsfull anskaffning av mineraler avses med riskbaserad tillbörlig aktsamhet de
åtgärder som företag bör vidta för att identifiera, förhindra och mildra faktiska eller potentiella
negativa konsekvenser och säkerställa att de respekterar mänskliga rättigheter och inte bidrar
6768

till konflikter

genom sin verksamhet i leveranskedjan.

69

67 För att undvika missförstånd omfattar denna vägledning även gruvbrytare, bearbetare och
raffinaderier som ägs eller på annat sätt kontrolleras eller styrs av regeringar eller andra
statliga enheter.
68 Enligt definitionen i bilaga II till OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet.
69 OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD, 2011), OECD Risk Awareness
Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones (OECD, 2006), Guiding
Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect,
Respect and Remedy” Framework 21 mars 2011 (A/HRC/17/31).
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Figur 2. Risker i leveranskedjan för guld från konfliktdrabbade områden och högriskområden

TILLÄGG OM GULD

STEG 1: INRÄTTA STARKA FÖRVALTNINGSSYSTEM I
FÖRETAGEN
MÅL: Att säkerställa att befintliga system för tillbörlig aktsamhet och förvaltningssystem hos
företag i leveranskedjan för guld har en struktur som möjliggör effektiva åtgärder för
tillbörlig aktsamhet.

AVSNITT I –ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER FÖR ALLA FÖRETAG I
LEVERNASKEDJAN FÖR GULD
A. Anta och åta sig att följa en strategi för leveranskedjan för att
identifiera och hantera risker för guld som kan komma från
konfliktdrabbade områden och högriskområden. Strategin ska, för alla
företag i leveranskedjan, innehålla följande:
1. Ett strategiskt åtagande som anger gemensamma principer och krav för ansvarsfulla
leveranskedjor för guld från konfliktdrabbade områden och högriskområden mot vilka
företaget bedömer sig självt och leverantörers verksamhet och förbindelser. Strategin
bör överensstämma med kraven i modellstrategin för leveranskedjan i bilaga II till
vägledningen.
2. En tydlig och konsekvent förvaltningsprocess som säkerställer att risker hanteras på
lämpligt sätt. Företaget bör åta sig att följa de steg och rekommendationer för tillbörlig
aktsamhet som anges för de olika nivåerna i detta tillägg.

B. Organisera sina interna förvaltningssystem så att de stöder
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan. Företag i leveranskedjan bör göra
följande:
1. Ge personer i ledande befattning med nödvändig kunskap och erfarenhet befogenhet
och ansvar att övervaka processen för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.
2. Se till att de resurser som krävs för att stödja och övervaka processerna finns
tillgängliga.
3. Införa en organisationsstruktur och kommunikationsprocesser så att avgörande
information, inklusive företagets strategi, når berörda anställda och leverantörer. Lämplig
utbildning bör genomföras och företag kan överväga att använda utbildningsmoduler
som utarbetats av branschprogram eller institutionaliserade mekanismer.
4. Se till att det finns ett internt ansvar för att genomföra processen för tillbörlig aktsamhet i
leveranskedjan.

C. Inrätta ett system för öppenhet och insyn, insamling av uppgifter
och kontroll över leveranskedjan för guld.
1. Upprätta intern dokumentation och interna register över processer, resultat och
påföljande beslut för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan. I detta ingår steg 1 för tillbörlig
aktsamhet samt eventuella kompletterande åtgärder för tillbörlig aktsamhet för
leveranskedjan för guld från konfliktdrabbade områden och högriskområden (steg 2–5).
2. Upprätthålla intern inventarieförteckning och transaktionsdokumentation som kan tas
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fram och användas i efterhand för att identifiera inkommande och utgående guld
och/eller stödja ett kontrollkedjesystem (se steg 3 B). Det bör omfatta följande:
a) Uppgifter om form, typ och fysiska egenskaper hos guld och guldhaltigt material, t.ex.
guldmalm, guldkoncentrat, gulddoré, alluvialt guld, återvinningsbart guld, guld i
tackor/göt, insatsvaror och/eller produkter i smyckestillverkning, elektroniska
komponenter och lösningar för guldplätering osv. (se avsnittet ”Definitioner” i detta
tillägg).
b) Uppgifter från leverantören om vikt och guldhalt för guld och guldhaltiga
insatsmaterial och fastställande av vikt och guldhalt i ingående och utgående guld.
c) Uppgifter om leverantörer, inklusive uppgifter om tillbörlig aktsamhet när det gäller
kontroll av motparter i enlighet med de 40 rekommendationerna från arbetsgruppen
för finansiella åtgärder (FATF).

70

d) Unika referensnummer för allt ingående och utgående material.
e) Datum för allt ingående och utgående material, inköp och försäljningar.
3. Göra och ta emot betalningar för guld via det officiella banksystemet om det finns rimlig
tillgänglighet till det. Undvika, där så är möjligt, kontantinköp och säkerställa att det finns
verifierbar dokumentation av alla kontantinköp som inte kan undvikas.
4. Samarbeta fullt ut och öppet med brottsbekämpande organ rörande transaktioner med
guld. Ge tulltjänstemän tillgång till fullständiga uppgifter om alla sändningar som korsar
internationella gränser eller om annat som ingår i deras jurisdiktion.
5. Föra register över insamlade uppgifter i minst fem år, i första hand i en databas.

D.

Förstärka företagets samarbete med leverantörer. Företag i

leveranskedjan bör sträva efter att påverka sina leverantörer för att de ska åta sig att
följa en strategi för leveranskedjan som överensstämmer med bilaga II och processen
för tillbörlig aktsamhet i denna vägledning. För att uppnå detta bör företaget göra
följande:
1. Sträva efter att etablera långsiktiga relationer med leverantörer för att skapa ansvarsfulla
leveransförhållanden tillsammans med dem.
2. Informera leverantörerna om förväntningarna på tillbörlig aktsamhet för att säkra
ansvarsfulla leveranskedjor för guld från konfliktdrabbade områden och högriskområden,
i enlighet med bilaga II till vägledningen och detta tillägg. Framför allt bör företagen
upplysa om sina förväntningar på att leverantörerna fastställer en riskhanteringsstrategi
för risker som identifierats i leveranskedjan, i enlighet med bilaga II till vägledningen.

70 Se FATF 40 Recommendations (2003). Se även FATF, RBA Guidance for Dealers in
Precious Metals and Stones (2008).
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3. Införliva den strategi för leveranskedjan som beskrivs i denna vägledning i affärsavtal
och/eller skriftliga överenskommelser med leverantörer som kan tillämpas och
övervakas.

71

4. Överväga sätt att stödja och bygga upp leverantörers kapacitet att förbättra resultaten
och följa företagets strategi för leveranskedjan.

72

5. Åta sig att genomföra riskhantering, vilket kan omfatta utarbetande av mätbara planer för
förbättringar tillsammans med leverantörer och, om det bedöms relevant och nödvändigt,
med deltagande av lokala och centrala myndigheter, internationella organisationer och
det civila samhällets organisationer i samband med riskreduktion.

73

E. Inrätta ett varningsförfarande på företags- och/eller gruvnivå.
Beroende på placering i leveranskedjan bör företag göra följande:
1. Utveckla ett förfarande för att på ett tidigt stadium öka medvetenheten om risker som
möjliggör för varje berörd part (berörda personer eller personer som slår larm om
missförhållanden) att uttrycka oro över omständigheterna vid utvinning, handel,
hantering och export av guld i konfliktdrabbade områden och högriskområden. Det gör
att ett företag kan varnas om risker i leveranskedjan utöver företagets lägesbedömningar
och riskbedömningar.
2. Tillhandahålla en sådant förfarande själv eller se till att ett sådant inrättas genom
samarbete med andra företag eller organisationer såsom ett branschprogram eller en
institutionaliserad mekanism, eller genom att underlätta möjligheten att vända sig till en
extern expert eller ett externt organ (dvs. en ombudsman).

AVSNITT II – SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER
A. För medelstora och storskaliga guldbrytningsföretag och

hantverksmässiga och småskaliga gruvföretag:
1. Ge ett unikt referensnummer till varje utgående enhet, t.ex. tacka med gulddoré eller
behållare med alluvialt guld, och anbringa eller prägla referensnumret på ett sådant sätt
att det tydligt syns om det manipuleras eller avlägsnas.
2. Vidta fysiska säkerhetsåtgärder för guld, såsom förseglade säkerhetsboxar för
sändningar, så att manipulering eller avlägsnande av innehåll under transport tydligt
syns.

I

konfliktdrabbade

områden

och

högriskområden

bör

sådana

fysiska

säkerhetsåtgärder vara verifierbara för lämpliga och betrodda tredje parter (t.ex.
tullmyndigheter,

oberoende

granskare,

branschprogram

och

institutionaliserade

mekanismer).

71 Se steg 2–5 för information om övervakning av leverantörer och hantering av
underlåtenhet att uppfylla krav.
72 Se steg 3, ”Riskreduktion”.
73 Se steg 3, ”Riskreduktion”.
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3. Stödja genomförandet av de principer och kriterier som anges i utvinningsindustrins
initiativ för ökad öppenhet (EITI).

74

B. För lokala exportörer, återvinnare och internationella handlare av

brutet guld och återvinningsbart guld:
1. Ge unika referensnummer till alla ingående och utgående enheter, per tacka, göt
och/eller parti guld som tas emot och produceras, och anbringa och/eller prägla
referensnumret på alla utgående enheter på ett sådant sätt att det tydligt syns om det
manipuleras eller avlägsnas.
2. Samordna och stödja fysiska säkerhetsåtgärder som används av företag i tidigare led.
Rapportera utan dröjsmål alla tecken på manipulering av sändningar och bara använda
behörig personal för att bryta förseglingar och öppna sändningar.
3. Göra preliminära inspektioner av alla sändningar för att kontrollera överensstämmelsen
med de uppgifter som lämnats av leverantören om typ av guld, t.ex. alluvialt guld,
gulddoré, obearbetat återvinningsbart guld eller smält återvinningsbart guld. Verifiera
uppgifterna om vikt och kvalitet från guldproducenten och/eller avsändaren och upprätta
en affärshandling för varje sådan verifiering. Rapportera utan dröjsmål alla fall av
bristande överensstämmelse mellan den inledande inspektionen av en sändning och
uppgifterna från avsändaren till den interna säkerhetsenheten och de personer i
företaget som ansvarar för tillbörlig aktsamhet, och avvakta med ytterligare åtgärder till
dess att den bristande överensstämmelsen har lösts.
4. Avskilja och säkra fysiskt varje sändning där det förekommer olösta brister i
överensstämmelsen.
5. Sträva efter direkt kontakt med legitima utövare av hantverksmässig och småskalig
produktion eller deras företrädare där så är möjligt för att förhindra erbjudanden om guld
från personer som exploaterar dem.

C. För raffinaderier:
1. Ge unika referensnummer till alla ingående och utgående enheter, per tacka, göt
och/eller parti guld som tas emot och produceras, vilket bör överensstämma med alla
uppgifter som samlats in om detta ingående och utgående guld och som framkommit
genom åtgärderna för tillbörlig aktsamhet, inklusive uppgifter om leverantörer från
kontrollen av motparter samt guldets ursprung.
2. Samordna och stödja fysiska säkerhetsåtgärder som används av företag i tidigare led.
Rapportera utan dröjsmål alla tecken på manipulering av sändningar och bara använda
behörig personal för att bryta förseglingar och öppna sändningar.
3. Göra preliminära inspektioner av alla sändningar för att kontrollera överensstämmelsen
med de uppgifter som lämnats av leverantören om typ av guld, t.ex. alluvialt guld,

74 För information om EITI, se http://eiti.org/. För en vägledning om hur företag kan stödja
EITI, se http://eiti.org/document/businessguide.
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gulddoré, obearbetat återvinningsbart guld eller smält återvinningsbart guld. Verifiera
uppgifterna om vikt och kvalitet från guldproducent och/eller avsändare och upprätta en
affärshandling för varje sådan verifiering.
4. Rapportera utan dröjsmål alla fall av bristande överensstämmelse mellan den inledande
inspektionen av en sändning och uppgifter från avsändare till raffinaderiets
säkerhetsenhet och de personer i företaget som ansvarar för tillbörlig aktsamhet, och
avvakta med ytterligare åtgärder till dess att den bristande överensstämmelsen har lösts.
5. Avskilja och säkra fysiskt varje sändning där det förekommer olösta brister i
överensstämmelsen.
6. Registrera och göra alla producerade guldenheter identifierbara (t.ex. genom prägling av
guldprodukter och/eller märkning av förpackningsmaterial på så sätt att det blir
uppenbart om det manipuleras eller avlägsnas) med hjälp av följande information:
a) Raffinaderiets namn och/eller stämpel/logotyp.
b) Raffinerings-/produktionsår.
c) En unik referens för varje producerad enhet (t.ex. serienummer, elektronisk
identifiering eller annan lämplig metod).

D. För banker för investeringsguld:
1. Skapa inventarieförteckningar för allt guld som förvaras av banker för investeringsguld
75

med uppgift om när varje guldenhet togs emot och från vem. De bör innehålla uppgifter
om undantaget innehav.
2. Tillhandahålla, om möjligt, guld i enlighet med kunders önskemål om särskilda
raffinaderier vilkas åtgärder för tillbörlig aktsamhet enligt oberoende granskning
överensstämmer med vägledningen.
3. Föra register över uppgifter som finns präglade på guld och transaktionsnumren för när
guldet fysiskt levereras till företag i senare led.
4. På begäran lämna information om de uppgifter som finns präglade på guld och
transaktionsnummer för fysiska leveranser till företag i nästkommande led till vilka guldet
fysiskt levereras.

E. För alla övriga företag i senare led (t.ex. företag i senare led som
använder guld eller guldmaterial och tillverkare av artiklar som
innehåller guld):
1. Begära att leverantörer lämnar uppgift om identiteten på raffinaderier i tidigare led för
guldhaltiga material och produkter, antingen genom direkt anskaffning eller baserat på
eventuella stämplar på raffinerade guldprodukter, eller baserat på uppgifter från andra

75 Vanligtvis ingår följande uppgifter i inventarieförteckningarna: Partibeteckning.
Mottagningsdatum. Metall. Typ (t.ex. stora guldtackor). Serienummer. Good Delivery/ej
Good Delivery. Totalt antal pallar. Totalt antal artiklar. Nuvarande vikt. Pall. Tacka.
Raffinaderi. Bruttovikt. Guldhalt.
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produktleverantörer i senare led eller banker för investeringsguld.
2. Om guldraffinaderierna kan fastställas, begära kontroll av att raffinaderierna har
genomfört tillbörlig aktsamhet enligt detta tillägg. Om möjligt, försöka fastställa
hänvisningar till erkända granskningar som genomförts av branschprogram eller
institutionaliserade mekanismer som integrerar kraven och processerna i denna
vägledning i sina revisionsprogram.
3. Lämna vidare uppgifter till kunder i senare led om identiteten på guldraffinaderier för
guldhaltiga material och produkter i tidigare led.
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STEG 2: IDENTIFIERA OCH BEDÖMA RISKER I LEVERANSKEDJAN
MÅL: Att identifiera och bedöma risker i omständigheterna vid utvinning, konsolidering,
transport, handel och export av guld från konfliktdrabbade områden och högriskområden.
Företag i leveranskedjan för guld bör använda starka förvaltningssystem som inrättats
i steg 1 för att identifiera och bedöma risker för att guldet de producerar eller köper in via
sina leveranskedjor kan bidra till konflikter eller allvarliga kränkningar av mänskliga
rättigheter.
Alla företag kan samarbeta för att genomföra rekommendationerna i detta avsnitt
genom gemensamma initiativ. Företagen behåller dock själva det individuella ansvaret för
sin tillbörliga aktsamhet och bör säkerställa att allt arbete som genomförs gemensamt
beaktar de enskilda företagens särskilda omständigheter.

AVSNITT
I
–
RISKBEDÖMNING
FÖR
MEDELSTORA
OCH
STORSKALIGA GULDBRYTNINGSFÖRETAG OCH FÖR FÖRETAG SOM
BEDRIVER HANTVERKSMÄSSIG OCH SMÅSKALIG GRUBRYTNING
(”GULDPRODUCENTER”)
A. Fastställa om guldproducenten bryter eller transporterar guld i
ett konfliktdrabbat område eller högriskområde (” verksamhet
som utlöser varningssignaler”) För att uppnå detta, granska sammanhanget
för varje plats där guld kommer från eller har transporterats med stöd av underlag från
76

tillförlitliga källor

och göra uppriktiga ansträngningar för att fatta lämpliga beslut

baserat på definitionen av konfliktdrabbade områden och högriskområden i inledningen
till detta tillägg.
1. Om guldproducenten med stöd av uppgifterna som samlades in i steg 1 rimligen kan
anta att denne inte bedriver gruvbrytning eller genomför transporter av guld i ett
konfliktdrabbat område eller högriskområde krävs inga ytterligare åtgärder för tillbörlig
aktsamhet. Det förvaltningssystem som inrättades i steg 1 bör upprätthållas och ses över
regelbundet.
2. Om guldproducenten slår fast att den producerar eller transporterar guld i ett
konfliktdrabbat område eller högriskområde, fortsätt till steg 2 B.

76 Granska forskningsrapporter från regeringar, internationella organisationer, icke-statliga
organisationer och medier, kartor, FN-rapporter, FN:s säkerhetsråds sanktioner,
branschlitteratur om mineralutvinning och dess påverkan på konflikter, mänskliga
rättigheter eller skador på miljön i det potentiella ursprungslandet eller andra offentliga
uttalanden (t.ex. från etiska pensionsfonder). Företag bör också använda kriterier och
indikatorer på konfliktdrabbade områden och högriskområden som tagits fram av
flerpartsinitiativ, däribland pågående arbete som rör genomförande av denna
vägledning med stöd av OECD.
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B. Fastställa även huruvida guldproducenten köper guld (t.ex. guld från
hantverksmässig och småskalig gruvdrift) som kan komma från ett
konfliktdrabbat område eller högriskområde. Följande bör göras för att
fastställa detta:
1. Identifiera alla gruvor och/eller smälthus vid gruvorna där guldköpare köper brutet guld
från andra källor som kan innefatta guld från hantverksmässig och småskalig gruvdrift.
2. Granska uppgifter om dessa leverantörer från kontrollen av motparter i steg 1 och samla
in ytterligare uppgifter om ursprung och transport för de andra källorna till brutet guld,
med stöd av direkta uppgifter och tillförlitliga källor.
3. Göra uppriktiga ansträngningar för att fastställa huruvida någon av följande
varningssignaler förekommer i leveranskedjan för de andra källorna till brutet guld.

Ursprungs- eller transitländer för guld som innebär en varningssignal:
Guldet kommer från eller har transporterats via ett konfliktdrabbat område eller
högriskområde.
Guldet påstås komma från ett land med begränsade kända reserver eller lager,
sannolika tillgångar eller förväntade produktionsnivåer av guld (dvs. de angivna
volymerna av guld från landet överensstämmer inte med kända reserver eller
förväntade produktionsnivåer).
Guldet påstås komma från ett land genom vilket det är känt eller rimligen kan
misstänkas

att

guld från konfliktdrabbade områden och

högriskområden

transporteras.
Guldet påstås komma från återvinningsbart guld/guldskrot eller blandade källor
eller har raffinerats i ett land genom vilket det är känt eller rimligen kan misstänkas
att guld från konfliktdrabbade områden och högriskområden transporteras.
I vart och ett av dessa överväganden av platsbaserade varningssignaler ökar risken om
tillämpningen av lagar mot penningtvätt, korruption, lagar om tullkontroll och andra
relevanta

lagar

om

myndighetstillsyn

är

bristfällig,

det

förekommer

informell

bankverksamhet och användningen av kontanter är utbredd.

Leverantörer som ger upphov till varningssignaler:
Leverantörer eller andra kända företag i tidigare led är verksamma i ett av
ovannämnda ursprungs- eller transitländer för guld som innebär en varningssignal
eller har ägarintressen eller andra intressen i leverantörer av guld från ett av
ovannämnda ursprungs- eller transitländer för guld som innebär en varningssignal.
Man känner till att leverantörer eller andra kända företag i tidigare led under de
senaste 12 månaderna har anskaffat guld från ett ursprungs- eller transitland för
guld som innebär en varningssignal.
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Omständigheter som innebär en varningssignal:
Avvikelser eller ovanliga omständigheter kan fastställas med hjälp av de uppgifter
som samlas in i steg 1 och som ger upphov till en rimlig misstanke om att guldet
kan bidra till konflikter eller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter
förknippade med utvinning och transport av eller handel med guld.
a) Inga varningssignaler har identifierats: Om guldproducenten rimligen kan fastställa att
dessa varningssignaler inte finns i leveranskedjan krävs inga ytterligare åtgärder för
tillbörlig aktsamhet i den leveranskedjan. Det förvaltningssystem som inrättades i steg 1
bör upprätthållas och ses över regelbundet.
b) Varningssignaler har identifierats eller uppgifter saknas: Alla guldproducenter som
identifierar en varningssignal i leveranskedjan för guld, eller som inte rimligen kan
utesluta att en eller flera av dessa varningssignaler förekommer i leveranskedjan för
guld, bör fortsätta till steg 2 C nedan.

C. Kartlägga de faktiska omständigheterna kring den verksamhet
hos guldproducenten som ger upphov till varningssignaler och
kring andra guldkällor, befintliga eller planerade.
1. Genomföra en fördjupad granskning av sammanhanget för alla platser som ger upphov
till varningssignaler och åtgärderna för tillbörlig aktsamhet hos leverantörer som ger
upphov till varningssignaler:
a) Granska forskningsrapporter, t.ex. från regeringar, internationella organisationer,
icke-statliga organisationer och medier, kartor, FN-rapporter, FN:s säkerhetsråds
sanktioner, branschlitteratur om guldutvinning och dess påverkan på konflikter,
mänskliga rättigheter eller skador på miljön i det potentiella ursprungslandet eller
andra offentliga uttalanden (t.ex. från etiska pensionsfonder).
b) Samråda med en kombination av lokala och centrala myndigheter, lokala
organisationer i det civila samhället, kontaktnät i lokalsamhället, enheter från FN:s
fredsbevarande styrkor och lokala leverantörer. Besvara specifika frågor eller
begäranden om klargörande från samarbetande företag.
c) Fastställa

(t.ex.

guldleverantörer,

genom

skrivbordsundersökningar,

riskbaserad

undersökning

av

besök

på

slumpmässiga

plats
urval

hos
av

inköpshandlingar och en granskning och bedömning av förfaranden och direktiv när
det gäller bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, om tillämpligt)
om leverantörer i tidigare led har strategier och förvaltningssystem som
överensstämmer

med

denna

vägledning

och

att

dessa

strategier

och

förvaltningssystem är i kraft.
2. Inrätta bedömningsgrupper på plats. Guldproducenter med verksamhet eller andra källor
till brutet guld som ger upphov till varningssignaler bör inrätta en bedömningsgrupp på
plats (nedan kallad bedömningsgrupp) för att ta fram och föra register över uppgifter om
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omständigheterna för utvinning, handel, hantering, raffinering och export av guld (se
nedan). Guldproducenter förblir individuellt ansvariga för att säkerställa att nödvändiga
uppgifter samlas in men kan vilja underlätta detta genom att inrätta en sådan grupp
gemensamt i samarbete med sina kunder eller andra företag i tidigare led i
leveranskedjan som anskaffar råvaror från eller bedriver verksamhet i dessa områden,
eller via ett branschprogram eller en institutionaliserad mekanism. Om det inte är möjligt
med gemensamma grupper, eller om företag föredrar att inte arbeta tillsammans, bör de
genomföra egna bedömningar på plats. Företag och andra berörda aktörer som inrättar
bedömningsgrupper på plats bör göra följande:
a) Ta hänsyn till följande faktorer när de bidrar till gemensamma bedömningar på plats
tillsammans med andra företag: storleken på det bidragande företaget och de
resurser som finns för att genomföra tillbörlig aktsamhet, varje företags möjlighet att
få tillgång till uppgifter på platsen och deras placering i leveranskedjan samt hur
tillförlitliga företagets åtgärder för tillbörlig aktsamhet är, baserat på dubbelkontroll av
företagets uppgifter om allt inkommande guld.

77

b) Säkerställa att bedömare är oberoende av den verksamhet som bedöms och att det
inte föreligger någon intressekonflikt.

78

Företagets bedömare måste åta sig att

rapportera sanningsenligt och korrekt och upprätthålla högsta yrkesmässiga och
etiska standarder samt utöva vederbörlig professionell omsorg.
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c) Säkerställa lämplig kompetensnivå genom att anlita experter med kunskaper och
färdigheter i så många som möjligt av följande områden: den bedömda
verksamhetens sammanhang (t.ex. språkkunskaper, kulturell hänsyn), sakområdet
för konfliktrelaterade risker (t.ex. kraven i bilaga II, mänskliga rättigheter,
internationell humanitär rätt, korruption, ekonomisk brottslighet, konflikter och
finansiering av parter i en konflikt, öppenhet och insyn), typ och form av
leveranskedja för guld samt kraven och processerna i denna vägledning.
d) Ge bedömningsgrupper tillträde till gruvor, mellanhänder, konsoliderare och/eller
transportörer som står under företagets kontroll eller inflytande, såsom
i) fysiskt tillträde till anläggningar, inklusive i andra länder där det är sannolikt att
omlastning eller ommärkning sker,
ii) tillgång till bokföring, register eller andra uppgifter om inköpsrutiner, betalning av
skatter, avgifter och royaltyer samt exportdokumentation,
iii)

lokalt logistisk stöd och assistans, säkerhet för

bedömningsgruppen och dess uppgiftslämnare.

77 För guld från större guldgruvor kan t.ex. guldproducenten vara den som är bäst lämpad
att samla in relevanta uppgifter vid utvinningsplatsen, medan andra företag i tidigare led
säkerställer att uppgifterna samlas in och registreras i enlighet med denna vägledning
och bör samla in kompletterande uppgifter om omständigheterna mellan
guldproducenterna och raffinaderierna.
78 Artikel 4.4 i ISO 19011: 2002
79 Artikel 4.4 i ISO 19011: 2002
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e) Där så är lämpligt, inrätta eller stödja skapandet av nätverk för övervakning av det
omgivande samhället och/eller informationsenheter med flera berörda parter för att
förse bedömningsgruppen med information. Granska, komplettera eller om möjligt
skapa interaktiva kartor som anger var gruvor, väpnade grupper, handelsrutter,
vägspärrar och flygfält finns.
3. FÖR GULD FRÅN MEDELSTOR OCH STORSKALIG UTVINNING (SOM ANTINGEN BRYTS AV
MEDELSTORA OCH STORSKALIGA GRUVFÖRETAG MED VERKSAMHET SOM GER UPPHOV
TILL VARNINGSSIGNALER ELLER GULD FRÅN MEDELSTOR OCH STORSKALIG UTVINNING
SOM KÖPS FRÅN ANDRA KÄLLOR), för att fastställa riskerna, få underlag om de faktiska
omständigheterna för utvinning, bearbetning, handel, hantering, transport och export (i
förekommande fall), vilket kan omfatta följande:
a) Platsen för och namnet på alla guldgruvor för varje producerad enhet.
b) Platser där guld bearbetas, t.ex. konsolideras, blandas, krossas, mals och smälts till
gulddoré eller produkter av alluvialt guld.
c) Metoder för bearbetning och transport av guld.
d) Hur guld transporteras och bearbetas på plats för att säkerställa integriteten, med
vederbörlig hänsyn till säkerheten.
e) Platsen för transportrutter, handelsplatser för guld samt export- och importpunkter där
gränser korsas (i förekommande fall).
f) Nuvarande

produktion

och

80

kapacitet

hos

gruvan/gruvorna,

en

analys

av

gruvkapaciteten jämfört med den registrerade gruvproduktionen och uppgift om
eventuella avvikelser.
g) Nuvarande bearbetningsproduktion och bearbetningskapacitet hos smälthus vid
gruvorna och en analys av bearbetningskapaciteten jämfört med den registrerade
bearbetningsproduktionen samt uppgift om eventuella avvikelser.
h) Identiteten på och uppgifter från kontrollen av motparter för alla externa
tjänsteföretag som hanterar guldet (t.ex. logistik-, bearbetnings- och transportföretag)
eller som tillhandahåller säkerhet vid utvinningsplatser och längs transportrutter.
Fastställandet av identiteten bör omfatta följande åtgärder, men i vilken mån åtgärderna
vidtas bör avgöras på grundval av en riskanalys:
i) Uppgift om ägarskap (även verkligt ägarskap) och företagsstruktur för företagen,
inklusive namnen på ledande befattningshavare och direktörer.

80 Om transportörer inte vill lämna dessa uppgifter av säkerhetsskäl bör företag i tidigare
led se till att transportörer gör en riskbedömning för dessa transportrutter i enlighet med
vägledningen. Företag i tidigare led bör begära en rapport från transportörer som i
detalj beskriver resultatet av riskbedömningen av transportrutter (dvs. de risker som
identifierats och åtgärder som vidtagits för att hantera riskerna). Företag i tidigare led
bör rapportera om dessa risker enligt beskrivningen i steg 5. Om företag i tidigare led
inte använder transportörer eller kan få uppgifter om transportrutter bör de själva göra
riskbedömningen av transportrutter och rapportera om dessa risker enligt beskrivningen
i steg 5.
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ii) Uppgift om närstående verksamheter, dotterbolag, moderbolag, anknutna företag.
iii) Kontroll av företagens identitet med hjälp av tillförlitliga, oberoende källdokument eller
källuppgifter (t.ex. företagsregister, utdrag, registreringsbevis).
iv) Kontroll av uppgifter i regeringars bevakningslistor (t.ex. FN:s sanktionslistor, Ofacs
”svarta listor”, World-Check osv.). v) Uppgift om eventuella kopplingar mellan företaget
och regeringen, politiska partier, militären, kriminella nätverk eller icke-statliga väpnade
grupper, inklusive alla rapporterade kopplingar till icke-statliga väpnade grupper
och/eller offentliga eller privata säkerhetsstyrkor.
i) Verksamhetstillstånd, t.ex. för gruvdrift, export osv.
j) Alla skatter, avgifter och royaltyer som betalas till regeringar i samband med utvinning,
handel, transport och export av guld.
k) Alla betalningar eller ersättningar som betalas ut till statliga myndigheter och
myndighetspersoner i samband med utvinning, handel, transport och export av guld.
l) Alla betalningar till offentliga eller privata säkerhetsstyrkor eller andra väpnade grupper
vid alla punkter i leveranskedjan från och med utvinningen, om de inte är förbjudna
enligt gällande lagstiftning.
m) De säkerhetstjänster som tillhandahålls vid utvinningsplatserna, transportrutterna och
alla platser där guld handlas eller bearbetas.
n) Utbildningen av säkerhetspersonal och dess överensstämmelse med de frivilliga
principerna för säkerhet och mänskliga rättigheter.
o) Urvalsförfarande och riskbedömning för all säkerhetspersonal i enlighet med de frivilliga
principerna för säkerhet och mänskliga rättigheter.
p) Militarisering av utvinningsplatser, transportrutter och platser där guld handlas eller
exporteras.
q) Bevis på eventuella allvarliga kränkningar (tortyr, grym, omänsklig och förnedrande
behandling, tvångsarbete, de värsta formerna av barnarbete, grova brott mot de
mänskliga rättigheterna, krigsförbrytelser eller andra grova brott mot internationell
humanitär rätt, brott mot mänskligheten eller folkmord) som utförts av någon part i
gruvorna, vid transportrutterna eller på de platser där guld handlas och/eller bearbetas.
r) Uppgift om eventuellt direkt eller indirekt stöd till icke-statliga väpnade grupper eller
offentliga eller privata säkerhetsstyrkor (se avsnittet ”Definitioner”).
s) Om tillämpligt, antalet och namnet på utvinningsplatser där utövare av hantverksmässig
och småskalig gruvbrytning bedriver verksamhet inom guldproducentens koncession,
en uppskattning av antalet gruvarbetare och en bedömning av om de kan anses
bedriva hantverksmässig och småskalig gruvbrytning (se avsnittet ”Definitioner”).
t) Om tillämpligt, förekomst av konflikter eller spänningar i relationen mellan å ena sidan
utövare av medelstor och storskalig gruvbrytning och å andra sidan utövare av
hantverksmässig och småskalig gruvbrytning.
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u) Om tillämpligt, förekomst av eller rapporter eller misstanke om att guld från
hantverksmässig och småskalig gruvbrytning, eller guld från andra källor, förs in i
guldproducentens bearbetningsprocesser (t.ex. smälthus vid gruvorna) utan att denne
känner till det och/eller att det på ett vilseledande sätt uppges ha utvunnits av
guldproducenten.
4. FÖR GULD FRÅN HANTVERKSMÄSSIG OCH SMÅSKALIG UTVINNING (SOM
ANTINGEN BRYTS AV HANTVERKSMÄSSIGA OCH SMÅSKALIGA GRUVFÖRETAG
MED VERKSAMHET SOM GER UPPHOV TILL VARNINGSSIGNALER ELLER SOM
KÖPS FRÅN MEDELSTORA OCH STORSKALIGA GULDBRYTNINGSFÖRETAG), för att
få underlag om de faktiska omständigheterna för utvinning, bearbetning, handel, hantering,
transport och export (i förekommande fall). Företag bör komplettera sina nuvarande
åtgärder för att successivt samla in följande uppgifter med hänvisning till steg 3 C och
appendixet i detta tillägg, i syfte att stödja och göra det möjligt för utövare av
hantverksmässig och småskalig gruvdrift att skapa säkra, transparenta och verifierbara
leveranskedjor:
a) Identiteten på leverantörerna för alla andra källor till brutet guld med stöd av tillförlitliga,
oberoende källdokument eller källuppgifter, uppgift om eventuella kopplingar mellan
regeringen, politiska eller militära intressen och dessa leverantörer, inklusive särskilt
alla rapporterade kopplingar till icke-statliga väpnade grupper och/eller offentliga eller
privata säkerhetsstyrkor, samt det geografiska ursprungsområdet för leverantörerna.
b) Ursprungsgruvan/-gruvorna, transportrutter och handelsplatser för guld.
c) Den grupp eller sammanslutning som ägnar sig åt hantverksmässig gruvbrytning och
en bedömning av om den kan anses utöva legitim hantverksmässig och småskalig
gruvbrytning (se avsnittet ”Definitioner”).
d) Metoder för bearbetning och transport av guld.
e) Skatter, avgifter och royaltyer som betalas
myndighetspersoner.
f)

till

statliga

myndigheter

och

Identiteten på och uppgifter från kontrollen av motparter för alla externa tjänsteföretag
som hanterar guldet (t.ex. logistik-, bearbetnings- och transportföretag) eller som
tillhandahåller säkerhet vid utvinningsplatser och längs transportrutter. Fastställandet av
identiteten bör omfatta följande åtgärder, men i vilken mån åtgärderna vidtas bör
avgöras på grundval av en riskanalys:
i) Uppgift om ägarskap (även verkligt ägarskap) och företagsstruktur, inklusive namnen
på ledande befattningshavare och direktörer.
ii) Uppgift om närstående verksamheter, dotterbolag, moderbolag, anknutna företag.
iii) Kontroll av företagens identitet med hjälp av tillförlitliga, oberoende källdokument eller
källuppgifter (t.ex. företagsregister, utdrag, registreringsbevis).
iv) Kontroll av uppgifter i regeringars bevakningslistor (t.ex. FN:s sanktionslistor, Ofacs
”svarta listor”, World-Check osv.).
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v) Uppgift om eventuella kopplingar mellan företaget och regeringen, politiska partier,
militär, kriminella nätverk eller icke-statliga väpnade grupper, inbegripet i synnerhet
alla rapporterade kopplingar till icke-statliga väpnade grupper och/eller offentliga eller
privata säkerhetsstyrkor.
g) Militarisering av utvinningsplatser, transportrutter och platser där guld handlas eller
exporteras.
h) Bevis på eventuella allvarliga kränkningar (tortyr, grym, omänsklig och förnedrande
behandling, tvångsarbete, de värsta formerna av barnarbete, grova brott mot de
mänskliga rättigheterna, krigsförbrytelser eller andra grova brott mot internationell
humanitär rätt, brott mot mänskligheten eller folkmord) som utförts av någon part i
gruvorna, vid transportrutterna eller på de platser där guld handlas och/eller
bearbetas.
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i) Uppgift om eventuellt direkt eller indirekt stöd till icke-statliga väpnade grupper eller
offentliga eller privata säkerhetsstyrkor genom utvinning, transport, handel, hantering
eller export av guld.
j) Förekomst av konflikter eller spänningar i relationen mellan å ena sidan utövare av
medelstor och storskalig gruvbrytning och å andra sidan utövare av hantverksmässig
och småskalig gruvbrytning.
k) Förekomst av eller rapporter eller misstankar om att guld från andra källor oavsiktligt
förs in i leveranskedjan för guld och/eller att vilseledande uppgifter lämnas.

D. Bedöma risker i leveranskedjan.

Bedöma de uppgifter som samlats in genom

att kartlägga de faktiska omständigheter i företagets leveranskedjor som ger upphov till
varningssignaler. Företaget bör bedöma som ”risk” varje rimlig brist på överensstämmelse
mellan uppgifter som inhämtats och följande:
1. Företagets strategi för leveranskedjan, i enlighet med bilaga II till denna vägledning.

82

2. De krav och processer för tillbörlig aktsamhet som beskrivs i denna vägledning samt alla
uppgifter som inhämtas genom steg 1 i denna vägledning.
3. Nationella lagar i de länder där företaget har sitt säte eller är börsnoterat (i
förekommande fall), i de länder som guldet sannolikt kommer från samt i transit- och
återexportländer.
4. Rättsliga instrument som reglerar företags verksamhet och affärsförbindelser, såsom
finansieringsavtal, entreprenörsavtal och leverantörsavtal.
5. Andra relevanta internationella instrument, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella
företag, internationell människorättslagstiftning och humanitär rätt samt internationella
rekommendationer och vägledning om bekämpning av penningtvätt.

81 Se punkt 1 i bilaga II till OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet (2011).
82 Se steg 1 A ovan och bilaga II.
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AVSNITT II – RISKBEDÖMNING FÖR LOKALA EXPORTÖRER,
ÅTERVINNARE, INTERNATIONELLA HANDLARE AV BRUTET
GULD/ÅTERVINNINGSBART GULD OCH RAFFINADERIER
A. Fastställa guldets ursprung.

Riskbedömningen i en leveranskedja börjar med

ursprunget för guldet. Olika ursprung medför olika risker och kräver olika typer av
riskbedömningar (se Figur 1 – Risker i leveranskedjan för guld från konfliktdrabbade
områden och högriskområden i inledningen till tillägget). All bedömning av gulds
ursprung bör baseras på rimliga och uppriktiga ansträngningar hos företaget, med stöd
av uppgifter från steg 1 och av kompletterande direkta uppgifter (som samlats in genom
samarbete med leverantörer samt genom skrivbordsundersökningar) och tillförlitliga
källor.

83

Lokala guldexportörer, internationella guldhandlare och raffinaderier bör

bedöma och kontrollera uppgifter från leverantörer genom riskbaserade åtgärder

83 Granska forskningsrapporter från regeringar, internationella organisationer, icke-statliga
organisationer och medier, kartor, FN-rapporter, FN:s säkerhetsråds sanktioner,
branschlitteratur om mineralutvinning och dess påverkan på konflikter, mänskliga
rättigheter eller skador på miljön i det potentiella ursprungslandet eller andra offentliga
uttalanden (t.ex. från etiska pensionsfonder). Företag bör även studera eventuella
kriterier för och indikatorer på konfliktdrabbade områden och högriskområden som
tagits fram genom flerpartsinitiativ.
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för att med rimlig säkerhet kunna fastställa guldets ursprung.
1. För brutet guld är ursprunget själva gruvan, oavsett om brytningen vid gruvan sker
genom hantverksmässig och småskalig gruvdrift eller genom medelstor eller storskalig
gruvdrift.
a) En undantag från detta är biprodukter från gruvbrytning, t.ex. guld som erhållits från
kopparbrytning, en mineral som inte omfattas av denna vägledning.
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Ursprunget för

guld som biprodukt från gruvbrytning bör anses vara den punkt vid vilken spåren av
guld först separeras från den ursprungliga mineralmalmen (dvs. raffinaderiet).
Raffinaderiets åtgärder för tillbörlig aktsamhet bör säkerställa att vilseledande
uppgifter inte lämnas för att dölja ursprunget för nybrutet guld från biprodukter från
gruvbrytning.
2. För återvinningsbart guld är ursprunget den punkt vid vilken det blir återvinningsbart
(dvs. när guldet samlas in för att skickas tillbaka in i guldindustrin för att återvinna dess
metallvärde), t.ex. när det för första gången säljs tillbaka till en guldåtervinnare/ett
raffinaderi. Vid den punkt där guldet blir återvinningsbart bör dess nya ursprung som
återvinningsbart guld granskas genom ett raffinaderis åtgärder för tillbörlig aktsamhet för
att utesluta vilseledande uppgifter för att dölja ursprunget för nybrutet guld.
3. För undantaget innehav, som genom ett ”verifierbart datum” kan påvisas ha producerats
i sin nuvarande form före den 1 januari 2012, krävs ingen uppgift om ursprung. Endast
förekomsten av ”leverantörer som ger upphov till varningssignaler” (se nedan) bör utlösa
kompletterande åtgärder för tillbörlig aktsamhet när det gäller leverantörer för att
säkerställa att handeln med och försäljningen av undantaget innehav inte strider mot
FN:s sanktionsresolutioner eller möjliggör penningtvätt till följd av eller med koppling till
försäljning av guldreserver i konfliktdrabbade områden och högriskområden.

B. Identifiera varningssignaler i leveranskedjan för guld.

På grundval av

uppgifterna om guldets ursprung och uppgifterna från steg 1 (inklusive alla uppgifter om
leverantörer från kontrollen av motparter) bör företag fastställa förekomsten av var och
en av följande varningssignaler i leveranskedjan för brutet guld, återvinningsbart guld
eller undantaget innehav av guld:

Ursprungs- eller transitländer för guld som innebär en varningssignal:
Guldet kommer från eller har transporterats via ett konfliktdrabbat område eller
högriskområde.

84 Till exempel leder inte förekomsten av spår av guld i kopparhaltig sulfatmalm till att guld
produceras i en form som är självständig från och oberoende av malmen förrän
kopparen helt raffinerats till 99,99-procentigt ren katodkoppar. Vid den punkten har
guldet koncentrerats i slammet från kopparelektrolysen till en nivå på kanske 2 %, och
detta slam säljs till guldraffinaderier p.g.a. sitt guldinnehåll.
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Guldet påstås komma från ett land med begränsade kända reserver eller lager,
sannolika tillgångar eller förväntade produktionsnivåer av guld (dvs. de angivna
volymerna av guld från landet överensstämmer inte med kända reserver eller
förväntade produktionsnivåer).
Guldet påstås komma från ett land genom vilket det är känt eller rimligen kan
misstänkas

att

guld från konfliktdrabbade

områden och

högriskområden

transporteras.
Guldet påstås komma från återvinningsbart guld/guldskrot eller blandade källor
eller har raffinerats i ett land genom vilket det är känt eller rimligen kan misstänkas
att guld från konfliktdrabbade områden och högriskområden transporteras.
I vart och ett av dessa överväganden av platsbaserade varningssignaler ökar risken om
tillämpningen av lagar mot penningtvätt, korruption, lagar om tullkontroll och andra relevanta
lagar om myndighetstillsyn är bristfällig, det förekommer informell bankverksamhet och
användning av kontanter är utbredd.

Leverantörer som utgör varningssignaler:
Leverantörer eller andra kända företag i tidigare led är verksamma i ett av
ovannämnda ursprungs- eller transitländer för guld som innebär en varningssignal
eller har ägarintressen eller andra intressen i leverantörer av guld från ett av
ovannämnda ursprungs- eller transitländer för guld som innebär en varningssignal.
Man känner till att leverantörer eller andra kända företag i tidigare led under de
senaste 12 månaderna har anskaffat guld från ett ursprungs- eller transitland för
guld som innebär en varningssignal.

Omständigheter som innebär en varningssignal:
Avvikelser eller ovanliga omständigheter kan fastställas med hjälp av de uppgifter
som samlas in i steg 1 och som ger upphov till en rimlig misstanke om att guldet
kan bidra till konflikter eller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter
förknippade med utvinning och transport av eller handel med guld.
a) Inga varningssignaler har identifierats: Om den lokala guldexportören, internationella
guldhandlaren eller raffinaderiet rimligen kan fastställa att dessa varningssignaler inte
förekommer i leveranskedjan krävs inga ytterligare åtgärder för tillbörlig aktsamhet i den
leveranskedjan. Det förvaltningssystem som inrättades i steg 1 bör upprätthållas och ses
över regelbundet.
b) Varningssignaler har identifierats eller uppgifter saknas: Alla lokala guldexportörer,
internationella guldhandlare eller raffinaderier som identifierar en varningssignal i
leveranskedjan för guld, eller som inte rimligen kan utesluta att en eller flera av dessa
varningssignaler förekommer i leveranskedjan för guld, bör fortsätta till steg 2 C nedan.
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C. Kartlägga de faktiska omständigheterna kring företagets
leveranskedjor som ger upphov till varningssignaler, befintliga
eller planerade.
1. Genomföra en fördjupad granskning av sammanhanget för alla platser som ger upphov
till varningssignaler och åtgärderna för tillbörlig aktsamhet hos leverantörer som ger
upphov till varningssignaler:
a) Granska forskningsrapporter, t.ex. från regeringar, internationella organisationer,
icke-statliga organisationer och medier, kartor, FN-rapporter, FN:s säkerhetsråds
sanktioner, branschlitteratur om guldutvinning och dess påverkan på konflikter,
mänskliga rättigheter eller skador på miljön i det potentiella ursprungslandet eller
andra offentliga uttalanden (t.ex. från etiska pensionsfonder).
b) Samråda med en kombination av lokala och centrala myndigheter, lokala
organisationer i det civila samhället, kontaktnät i lokalsamhället, enheter från FN:s
fredsbevarande styrkor och lokala leverantörer. Besvara specifika frågor eller
begäranden om klargörande från samarbetande företag.
c) Fastställa

(t.ex.

guldleverantörer,

genom

skrivbordsundersökningar,

riskbaserad

undersökning

av

besök

på

slumpmässiga

plats
urval

hos
av

inköpshandlingar och en granskning och bedömning av förfaranden och direktiv när
det gäller bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, om tillämpligt)
om leverantörer i tidigare led har strategier och förvaltningssystem som
överensstämmer

med

denna

vägledning

och

att

dessa

strategier

och

förvaltningssystem är i kraft.
2. FÖR BRUTET GULD, inrätta bedömningsgrupper på plats. Lokala guldexportörer,
internationella guldhandlare eller raffinaderier med identifierade varningssignaler förblir
individuellt ansvariga för att samla in uppgifterna om de faktiska omständigheterna för de
av företagets leveranskedjor som ger upphov till varningssignaler. Lokala guldexportörer,
internationella guldhandlare eller raffinaderier med identifierade varningssignaler i sina
leveranskedjor bör inrätta bedömningsgrupper på plats för att samla in och registrera
uppgifter om leverantörer (i förekommande fall) och omständigheterna för utvinning,
handel, hantering, raffinering och export av mineraler. Företag i tidigare led kan inrätta
en sådan grupp gemensamt i samarbete med andra företag i tidigare led som anskaffar
råvaror

från

eller

bedriver

verksamhet

i

dessa

områden,

eller

via

branschmekanismer/-initiativ eller mekanismer/initiativ med flera berörda parter. Om det
inte är möjligt med gemensamma grupper eller om företag föredrar att inte arbeta
tillsammans bör de genomföra egna bedömningar på plats. Företag och andra berörda
aktörer som inrättar bedömningsgrupper på plats bör göra följande:
a) Ta hänsyn till följande faktorer när de bidrar till gemensamma bedömningar på plats:
storleken på de samarbetande företagen och de resurser som finns för att genomföra
tillbörlig aktsamhet, möjligheten att få tillgång till uppgifter på platsen och företagets
placering i leveranskedjan, kvaliteten hos bedömningsgrupper på plats som sedan
tidigare inrättats av andra företag i tidigare led, inklusive guldproducenter, samt hur
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tillförlitliga företagets åtgärder för tillbörlig aktsamhet är, baserat på dubbelkontroll av
företagets uppgifter om allt inkommande guld.

85

b) Säkerställa att bedömare är oberoende av den verksamhet som bedöms och att det
inte föreligger någon intressekonflikt.

86

Företagets bedömare måste åta sig att

rapportera sanningsenligt och korrekt och upprätthålla högsta yrkesmässiga och
etiska standarder samt utöva vederbörlig professionell omsorg.
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c) Säkerställa lämplig kompetensnivå genom att anlita experter med kunskaper och
färdigheter i så många som möjligt av följande områden: den bedömda
verksamhetens sammanhang (t.ex. språkkunskaper, kulturell hänsyn), sakområdet
för konfliktrelaterade risker (t.ex. kraven i bilaga II, mänskliga rättigheter, internationell
humanitär rätt, korruption, ekonomisk brottslighet, konflikter och finansiering av parter
i en konflikt, öppenhet och insyn), typ och form av leveranskedja för guld samt kraven
och processerna i denna vägledning om tillbörlig aktsamhet.
d) Ge bedömningsgrupper tillträde till gruvor, mellanhänder, konsoliderare och/eller
transportörer som står under företagets kontroll eller inflytande, såsom
i) fysiskt tillträde till anläggningar, inklusive i andra länder där det är sannolikt att
omlastning eller ommärkning sker,
ii) tillgång till bokföring, register eller andra uppgifter om inköpsrutiner, betalning av
skatter, avgifter och royaltyer samt exportdokumentation,
iii) lokalt logistisk stöd och assistans,
iv) säkerhet för bedömningsgruppen och dess uppgiftslämnare.
e) Där så är lämpligt, inrätta eller stödja skapandet av nätverk för övervakning av det
omgivande samhället och/eller informationsenheter med flera berörda parter för att
förse bedömningsgruppen med information. Granska, komplettera eller om möjligt
skapa interaktiva kartor som anger var gruvor, väpnade grupper, handelsrutter,
vägspärrar och flygfält finns.
3. FÖR BRUTET GULD, fastställa om det brutna guldet kommer från medelstor och
storskalig gruvdrift eller hantverksmässig och småskalig gruvdrift.
a) För guld från medelstor och storskalig gruvdrift, samarbeta med medelstora och
storskaliga guldproducenter för att, om det är tillämpligt för företagets plats i
leveranskedjan, samla in uppgifter om de faktiska omständigheterna för utvinning,
handel, hantering och export av guld, vilket kan innefatta följande:
i) Platsen för och namnet på alla guldgruvor för varje producerad enhet.
ii) Platser där guld bearbetas, t.ex. konsolideras, blandas, krossas, mals och smälts
85 För guld från större guldgruvor kan t.ex. guldproducenten vara den som är bäst lämpad
att samla in relevanta uppgifter vid utvinningsplatsen, medan andra företag i tidigare led
säkerställer att uppgifterna samlas in och registreras i enlighet med denna vägledning
och bör samla in alla tillgängliga kompletterande uppgifter om omständigheterna mellan
guldproducenterna och raffinaderierna.
86 Artikel 4.4 i ISO 19011: 2002
87 Artikel 4.4 i ISO 19011: 2002
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till gulddoré eller produkter av alluvialt guld.
iii) Metoder för bearbetning och transport av guld.
iv) Platsen för transportrutter, handelsplatser för guld samt export- och importpunkter
där gränser korsas (i förekommande fall).
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v) Nuvarande produktion och kapacitet hos gruvan/gruvorna, om möjligt en analys av
gruvkapaciteten jämfört med den registrerade gruvproduktionen och registrera
eventuella avvikelser.
vi) Nuvarande bearbetningsproduktion och bearbetningskapacitet hos smälthus vid
gruvorna och om möjligt en analys av bearbetningskapaciteten jämfört med den
registrerade bearbetningsproduktionen och uppgift om eventuella avvikelser.
vii) Identiteten på alla aktörer i leveranskedjan i tidigare led och uppgifter från
kontrollen av motparter, inklusive, men inte begränsat till, mellanhänder,
guldhandlare, guldexportörer och guldåterexportörer, samt externa tjänsteföretag
som hanterar guldet (t.ex. logistik-, bearbetnings- och transportföretag) eller
tillhandahåller säkerhet vid utvinningsplatser eller transportrutter. Fastställandet av
identiteten bör omfatta följande åtgärder, men i vilken mån åtgärderna vidtas bör
avgöras på grundval av en riskanalys:
1. Uppgift

om

ägarskap

företagsstruktur,

(även

inklusive

verkligt

namnen

på

ägarskap)
ledande

företagen

och

befattningshavare

av

och

direktörer.
2. Uppgift om närstående verksamheter, dotterbolag, moderbolag, anknutna
företag.
3. Kontroll av företagens identitet med hjälp av tillförlitliga, oberoende
källdokument

eller

källuppgifter

(t.ex.

företagsregister,

utdrag,

registreringsbevis).
4. Kontroll av uppgifter i regeringars bevakningslistor (t.ex. FN:s sanktionslistor,
Ofacs ”svarta listor”, World-Check osv.).
5. Uppgift om eventuella kopplingar mellan företaget och regeringen, politiska
partier, militär, kriminella nätverk eller icke-statliga väpnade grupper, inklusive
alla rapporterade kopplingar till icke-statliga väpnade grupper och/eller
offentliga eller privata säkerhetsstyrkor.

88 Om transportörer inte vill lämna dessa uppgifter av säkerhetsskäl bör företag i tidigare
led säkerställa att transportörer gör en riskbedömning för dessa transportrutter i enlighet
med vägledningen. Företag i tidigare led bör begära en rapport från transportörer som i
detalj beskriver resultatet av riskbedömningen av transportrutter (dvs. de risker som
identifierats och åtgärder som vidtagits för att hantera riskerna). Företag i tidigare led
bör rapportera om dessa risker enligt beskrivningen i steg 5. Om företag i tidigare led
inte använder transportörer eller kan få uppgifter om transportrutter bör de själva göra
riskbedömningen av transportrutter och rapportera om dessa risker enligt beskrivningen
i steg 5.
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viii) Verksamhetstillstånd, t.ex. för gruvdrift, export osv.
ix)

Alla skatter, avgifter och royaltyer som betalas till regeringar i samband med
utvinning, handel, transport och export av guld.

x)

Alla betalningar eller ersättningar som betalas ut till statliga myndigheter och
myndighetspersoner i samband med utvinning, handel, transport och export av
guld.

xi)

Alla betalningar till offentliga eller privata säkerhetsstyrkor eller andra väpnade
grupper vid alla punkter i leveranskedjan från och med utvinningen, om de inte
är förbjudna enligt gällande lagstiftning.

xii)

De

säkerhetstjänster

som

tillhandahålls

vid

utvinningsplatserna,

transportrutterna och alla platser där guld handlas eller bearbetas.
xiii) Utbildningen av säkerhetspersonal och dess överensstämmelse med de frivilliga
principerna för säkerhet och mänskliga rättigheter.
xiv) Urvalsförfarande och riskbedömning för all säkerhetspersonal i enlighet med de
frivilliga principerna för säkerhet och mänskliga rättigheter.
xv)

Militarisering av utvinningsplatser, transportrutter och platser där guld handlas
eller exporteras.

xvi) Bevis på eventuella allvarliga kränkningar (tortyr, grym, omänsklig och
förnedrande behandling, tvångsarbete, de värsta formerna av barnarbete, grova
brott mot de mänskliga rättigheterna, krigsförbrytelser eller andra grova brott mot
internationell humanitär rätt, brott mot mänskligheten eller folkmord) som utförts
av någon part i gruvorna, vid transportrutterna eller på de platser där guld
handlas och/eller bearbetas.
xvii) Uppgift om eventuellt direkt eller indirekt stöd till icke-statliga väpnade grupper
eller offentliga eller privata säkerhetsstyrkor (se avsnittet ”Definitioner”).
xviii) Om tillämpligt, antalet och namnet på utvinningsplatser där utövare av
hantverksmässig och småskalig gruvbrytning bedriver verksamhet inom
guldproducentens koncession , en uppskattning av antalet gruvarbetare och en
bedömning av om de kan anses bedriva hantverksmässig och småskalig
gruvbrytning (se avsnittet ”Definitioner”).
xix) Om tillämpligt, förekomst av konflikter eller spänningar i relationen mellan å ena
sidan utövare av medelstor och storskalig gruvbrytning och å andra sidan
utövare av hantverksmässig och småskalig gruvbrytning.
xx) Om tillämpligt, förekomst av eller rapporter eller misstanke om att guld från
hantverksmässig och småskalig gruvbrytning, eller guld från andra källor, förs in i
guldproducentens bearbetningsprocesser (t.ex. smälthus vid gruvorna) utan att
denne känner till det och/eller att det på ett vilseledande sätt uppges ha utvunnits
av guldproducenten.
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b) För guld från utövare av hantverksmässig och småskalig gruvdrift, samla in uppgifter
om de faktiska omständigheterna för utvinning, handel, hantering och export av guld.
Företag bör komplettera sina nuvarande åtgärder för att successivt samla in följande
uppgifter med hänvisning till steg 3 C och appendixet, i syfte att stödja och göra det
möjligt för utövare av hantverksmässig och småskalig gruvdrift att skapa säkra,
transparenta och verifierbara leveranskedjor:
i)

Identiteten

på

den

lokala

guldexportörens

leverantörer

av

guld

från

hantverksmässig och småskalig gruvdrift, med stöd av tillförlitliga, oberoende
källdokument eller källuppgifter, uppgift om eventuella kopplingar mellan
regeringen, politiska eller militära intressen och dessa leverantörer, inklusive
särskilt alla rapporterade kopplingar till icke-statliga väpnade grupper och/eller
offentliga eller privata säkerhetsstyrkor, samt det geografiska ursprungsområdet
för leverantörerna.
ii)

Ursprungsgruvan/-gruvorna, transportrutterna och handelsplatser för guld.

iii)

Den grupp eller sammanslutning som ägnar sig åt hantverksmässig gruvbrytning
och en bedömning om den kan anses utöva legitim hantverksmässig och
småskalig gruvbrytning (se avsnittet ”Definitioner”).

iv) Metoderna för bearbetning och transport av guld.
v) Skatter, avgifter och royaltyer som betalas till statliga myndigheter och
myndighetspersoner.
vi) Identiteten på och uppgifter från kontrollen av motparter (i förekommande fall) för
guldexportören och alla aktörer i leveranskedjan från guldexportören till
raffinaderiet, inklusive internationella guldhandlare och alla externa tjänsteföretag
som hanterar guldet (t.ex. logistik-, bearbetnings- och transportföretag) eller som
tillhandahåller

säkerhet

vid

utvinningsplatser

och

längs

transportrutter.

Fastställandet av identiteten bör omfatta följande åtgärder, men i vilken mån
åtgärderna vidtas bör avgöras på grundval av en riskanalys:
1. Uppgift om ägarskap (även verkligt ägarskap) och företagsstruktur, inklusive
namnen på ledande befattningshavare och direktörer.
2. Uppgift om närstående verksamheter, dotterbolag, moderbolag, anknutna
företag.
3. Kontroll av företagens identitet med hjälp av tillförlitliga, oberoende
källdokument

eller

källuppgifter

(t.ex.

företagsregister,

utdrag,

registreringsbevis).
4. Kontroll av uppgifter i regeringars bevakningslistor (t.ex. FN:s sanktionslistor,
Ofacs ”svarta listor”, World-Check osv.).
5. Uppgift om eventuella kopplingar mellan företaget och regeringen, politiska
partier, militär, kriminella nätverk eller icke-statliga väpnade grupper, inklusive
särskilt alla rapporterade kopplingar till icke-statliga väpnade grupper och/eller
offentliga eller privata säkerhetsstyrkor.
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vii) Militarisering av utvinningsplatser, transportrutter och platser där guld handlas
eller exporteras.
viii) Bevis på eventuella allvarliga kränkningar (tortyr, grym, omänsklig och
förnedrande behandling, tvångsarbete, de värsta formerna av barnarbete, grova
brott mot de mänskliga rättigheterna, krigsförbrytelser eller andra grova brott mot
internationell humanitär rätt, brott mot mänskligheten eller folkmord) som utförts
av någon part i gruvorna, vid transportrutterna eller på de platser där guld handlas
och/eller bearbetas.
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ix) Uppgift om eventuellt direkt eller indirekt stöd till icke-statliga väpnade grupper
eller offentliga eller privata säkerhetsstyrkor genom utvinning, transport, handel,
hantering eller export av guld (se avsnittet ”Definitioner”).
x)

Förekomst av eller rapporter eller misstankar om att guld från andra källor
oavsiktligt förs in i leveranskedjan för guld och/eller att vilseledande uppgifter
lämnas.

xi) Om tillämpligt, förekomst av konflikter eller spänningar i relationen mellan å ena
sidan utövare av medelstor och storskalig gruvbrytning och å andra sidan utövare
av hantverksmässig och småskalig gruvbrytning.
4.

90

FÖR ÅTERVINNINGSBART GULD, samla in kompletterande uppgifter

(inklusive genom skrivbordsundersökningar, besök på plats hos guldleverantörer och
riskbaserad undersökning av slumpmässiga urval av inköpshandlingar) om
återvinningsbart guld från leveranskedjor för återvinningsbart guld som ger upphov till
91

varningssignaler med hjälp av en riskbaserad metod som prioriterar personer, platser
och transaktioner som innebär högre risker. En viktigt led i ett riskbaserat förfarande för
tillbörlig aktsamhet är att leverantörer och transaktioner identifieras och registreras på
alla nivåer. Dessa riskfaktorer inkluderar, men är inte begränsade till, följande:
a) Värdet på en transaktion. Det bör finnas en första tröskel på 15 000 US-dollar

92

för

alla transaktioner med återvinningsbart guld utanför ett konfliktdrabbat område eller
högriskområde. Värden som överstiger tröskeln bör åtföljas av åtgärder för tillbörlig
aktsamhet som står i proportion till det ökande värdet. Transaktioner i eller i närheten
av utvinningsområden kan dock omfatta mycket små belopp, t.ex. ett gram guld. Alla

89 Se punkt 1 i bilaga II till OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet (2011).
90 Återvunnet material är i sig själv inte ett problem när det gäller att bidra till konflikter,
men återvunnet material är en möjlig metod för att tvätta guld som har brutits i
konfliktdrabbade områden och högriskområden i syfte att dölja dess ursprung.
91 Även om dessa uppgifter inte nödvändigtvis åtföljer material under förflyttningen genom
leveranskedjan bör de finnas tillgängliga för senare spårning och kontroll. Regeringar
och företag i leveranskedjor för guld hänvisas till arbetsgruppen för finansiella åtgärders
(FATF) 40 rekommendationer för bekämpning av penningtvätt och finansiering av
terrorism, och särskilt RBA Guidance for Dealers in Precious Metals and Stones
(juni 2008).
92 Se arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF), FATF 40 Recommendations (2003)
och RBA Guidance for Dealers in Precious Metals and Stones, 17 juni 2008.
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transaktioner

med

återvinningsbart

guld

i

ett

konfliktdrabbat

område

eller

högriskområde bör därför påkalla noggrannare kontroll oavsett värde.
b)

Platsen för en transaktion. Guld är värdefullt i små kvantiteter och lätt att

transportera, så det finns ingen plats som är helt riskfri. Risken är dock högre för
platser där guld transporteras och exporteras som inte på ett rimligt sätt
överensstämmer med den angivna ursprungsplatsen för guldet, för platser med enkel
tillgång till konkurrenskraftiga marknader eller bearbetningsverksamheter som ligger
närmare den angivna ursprungsplatsen för guldet, för platser där tillämpningen av
lagar för bekämpning av penningtvätt och kamp mot finansiering av terrorism, lagar
mot korruption, lagar om tullkontroll och andra relevanta lagar om myndighetstillsyn
är bristfällig, samt för platser där det förekommer informell bankverksamhet, inklusive
kontantbaserade ekonomier.93
c) Typ av material. Sannolikheten för att obearbetat återvinningsbart guld används för
att tvätta guld som brutits i konfliktdrabbade områden och högriskområden är inte lika
stor som för smält återvinningsbart guld (se avsnittet ”Definitioner”), men det
förekommer att obearbetat guld från områden där det är vanligt att guldprodukter
tillverkas direkt från brutet guld används som en metod för skatteflykt eller tvätt av
guld. Det är osannolikt att brutet guld som har producerats i ett konfliktområde med
en hög koncentration (t.ex. en renhet på 90 % från alluvialt guld) tvättas med hjälp av
material av lägre värde som kräver betydligt fler processer för uppgradering och
raffinering och betydligt längre tid för produktion av guld med marknadsmässig
kvalitet. Exempel på material av lågt värde som inte lämpar sig för tvätt av guld är
elektronikskrot eller elektrolysslam från raffinering av andra metaller. Guldsmycken
med hög koncentration kan emellertid ha liknande fysiska egenskaper som
konfliktguld.
d) Ovanliga omständigheter. För material som påstås vara återvunnet bör man beakta
rimligheten i sammanhanget. Till exempel bör en plötslig ovanlig ökning av mängden
högrent material från en leverantör eller ett område förklaras. Om smycken som
används i ett land vanligtvis har en guldhalt på 14K (58 %) bör ett erbjudande om
återvunna smycken med en koncentration på 90 % ifrågasättas.
e) Leverantör. Olika leverantörer av återvunnet guld medför olika risknivåer för
guldtvättsliknande verksamhet. Guld som produceras vid en kontrollerad anläggning
under tillverkning/bearbetning innebär till exempel lägre risker än det återvunna guld
som en mellanhand anskaffat från flera olika källor. Andra högriskfaktorer är rimliga
brister i överensstämmelsen mellan de processer för tillbörlig aktsamhet som
rekommenderas i denna vägledning och leverantörernas rutiner, eller om det finns ett
”betydande och oförklarat geografiskt avstånd” mellan en leverantör och en motpart i
leveranskedjan.

93 Se även arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF), RBA Guidance for Dealers in
Precious Metals and Stones, 17 juni 2008, punkt 109.
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5. FÖR ÅTERVINNINGSBART GULD, samla in följande uppgifter om de transaktioner som
kräver noggrannare kontroll, inklusive skrivbordsundersökningar, besök på plats hos
guldleverantörer, riskbaserad undersökning av slumpmässiga urval av inköpshandlingar
och en mer djupgående granskning och bedömning av förfaranden och direktiv när det
gäller inköp och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, om tillämpligt:
a) Huruvida det finns tillverkningsanläggningar där skrot kan uppstå.
b) Huruvida det finns betydande innehav och omsättning av privatägda guldsmycken.
c) Fastställ genom besök på plats och genomgång av dokument en ungefärlig rimlig
nivå på verksamheten när det gäller återvinningsbart guld/guldskrot, med beaktande
av att den kommer att variera beroende på guldpriset och ekonomiska förhållanden.

D. Bedöma risker i leveranskedjan. Bedöma de uppgifter som samlats in genom
att kartlägga de faktiska omständigheter i företagets leveranskedjor som ger upphov till
varningssignaler.

Företaget

bör

bedöma

som

”risk”

varje

rimlig

brist

på

överensstämmelse mellan uppgifter som inhämtats och följande:
1. Kraven i företagets strategi för leveranskedjan, enligt bilaga II.
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2. Kraven och processerna för tillbörlig aktsamhet i denna vägledning.
3. Nationella lagar i de länder där företaget har sitt säte eller är börsnoterat (i
förekommande fall), i de länder som guldet sannolikt kommer i från, samt i transit- och
återexportländer.
4. Rättsliga instrument som reglerar företags verksamhet och affärsförbindelser, såsom
finansieringsavtal, entreprenörsavtal och leverantörsavtal.
5. Andra relevanta internationella instrument, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella
företag, internationell människorättslagstiftning och humanitär rätt samt internationella
rekommendationer och vägledning om bekämpning av penningtvätt.

AVSNITT III – RISKBEDÖMNING FÖR FÖRETAG I SENARE LED
Företag i senare led bör kartlägga riskerna i leveranskedjan genom att bedöma raffinaderiers
förfaranden för tillbörlig aktsamhet utifrån denna vägledning.

A. Göra
sitt
bästa
för
att
identifiera
guldraffinaderiet/guldraffinaderierna i sin leveranskedja. Företag i
senare led bör sträva efter att identifiera de guldraffinaderier som producerar det
raffinerade guld som används i deras leveranskedja. Guldraffinaderierna kan på
begäran identifieras genom kedjan med leverantörer i senare led, men företagen i
senare led bör bedöma och kontrollera leverantörernas uppgifter genom åtgärder som
står i proportion till riskerna. I vissa fall finns raffinaderiets stämpel redan präglad på
tackan, myntet, tråden eller någon annan produkt av raffinerat guld.

94 Se steg 1 A ovan och bilaga II.
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1. Raffinaderier identifierade – fortsätt till steg 2, avsnitt III B.
2. Raffinaderier kan inte identifieras trots ansträngningar – fortsätt till steg 3, avsnitt II.

B. Samla in preliminära uppgifter om raffinaderiets åtgärder för
tillbörlig aktsamhet för att avgöra om det har identifierat eller
rimligen borde ha identifierat varningssignaler i sina
leveranskedjor. All bedömning av huruvida raffinaderier har eller rimligen borde ha
identifierat varningssignaler i sina leveranskedjor bör baseras på rimliga och uppriktiga
ansträngningar hos företaget, med stöd av uppgifter från steg 1 och av eventuella
kompletterande uppgifter (som samlats in genom samarbete med leverantörer och
genom skrivbordsundersökningar). Företag bör göra en riskbaserad kontroll av
uppgifter från leverantörer mot externa uppgiftskällor för att göra rimliga bedömningar.
1. Raffinaderiet har inte identifierat några varningssignaler: Om ett företag i senare led i
leveranskedjan för guld rimligen kan fastställa att dessa varningssignaler inte
förekommer i raffinaderiets leveranskedja krävs inga ytterligare åtgärder för tillbörlig
aktsamhet i den leveranskedjan. Det förvaltningssystem som inrättades i steg 1 bör
upprätthållas och ses över regelbundet.
2. Raffinaderiet har identifierat varningssignaler i leveranskedjan för guld eller saknar
kännedom:
Alla företag i senare led som identifierar en varningssignal i raffinaderiets leveranskedja
för guld, eller som inte rimligen kan utesluta att en eller flera av dessa varningssignaler
förekommer i raffinaderiets leveranskedja för guld, bör fortsätta till steg 2, del III C.

C. Bedöma riskerna genom att utvärdera åtgärderna för tillbörlig
aktsamhet hos raffinaderier med leveranskedjor som ger upphov
till varningssignaler. För att göra riskbedömningar bör företag bedöma om
raffinaderier med leveranskedjor som ger upphov till varningssignaler har genomfört
alla delar av de åtgärder för tillbörlig aktsamhet för att säkerställa ansvarsfulla
leveranskedjor för guld från konfliktdrabbade områden och högriskområden som
rekommenderas i denna vägledning. Företag i senare led bör göra följande:
1. Samla in underlag om raffinaderiets åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för
guld.
2. Granska de uppgifter som tagits fram av eventuella riskbedömningsgrupper.
3. Dubbelkontrollera uppgifter om raffinaderiets åtgärder för tillbörlig aktsamhet mot
strategin för leveranskedjan och de processer för tillbörlig aktsamhet som beskrivs i
denna vägledning. Företaget bör betrakta alla rimliga brister i överensstämmelsen
mellan leverantörernas åtgärder för tillbörlig aktsamhet och företagets strategi för
leveranskedjan (i enlighet med bilaga II) som en risk som bör hanteras i steg 3.
4. Fastställa huruvida raffinaderiets åtgärder för tillbörlig aktsamhet har granskats gentemot
någon standard som överensstämmer med denna vägledning och inhämta resultatet av
granskningen. Om raffinaderiets åtgärder för tillbörlig aktsamhet inte har granskats mot
en standard som överensstämmer med denna vägledning eller om det konstateras
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brister i överensstämmelsen mellan raffinaderiets åtgärder för tillbörlig aktsamhet och
kraven och processerna i denna vägledning, bör företag i senare led sträva efter att
hantera riskerna enligt steg 3 och försöka anskaffa sina råvaror från raffinaderier som
har granskats i enlighet med steg 4 i denna vägledning.

STEG 3: UTFORMA OCH GENOMFÖRA EN STRATEGI FÖR ATT
HANTERA
IDENTIFIERADE RISKER
MÅL: Att utvärdera och hantera identifierade risker i syfte att förhindra eller mildra negativa
konsekvenser. Företag kan samarbeta för att genomföra rekommendationerna i detta
avsnitt genom gemensamma initiativ. Företagen behåller dock själva det individuella
ansvaret för att visa tillbörlig aktsamhet och bör säkerställa att allt arbete som genomförs
gemensamt beaktar de enskilda företagens särskilda omständigheter.

AVSNITT I – RISKHANTERING FÖR FÖRETAG I TIDIGARE LED
A. Rapportera resultatet till utsedda personer i ledande befattning,
med en beskrivning av de uppgifter som samlats in och de faktiska och potentiella risker
som har identifierats i riskbedömningen av leveranskedjan.

B. Förstärka samarbetet med leverantörer och de interna systemen
för öppenhet och insyn, insamling av uppgifter och kontroll över
leveranskedjan för guld från steg 1 C. Företag i tidigare led bör göra
följande:
1. Inrätta en kontrollkedja eller ett system för spårbarhet som samlar in och registrerar
disaggregerade uppgifter som beskrivs i steg 2, avsnitt I och II, C för allt ingående och
utgående guld från en leveranskedja som ger upphov till varningssignaler.
2. Förstärka

de

fysiska

säkerhetsförfarandena

på

lämpligt

sätt

med

tanke

på

omständigheterna (t.ex. säkerheten vid transport, försegling i förpackningar som inte går
att manipulera osv.) om avvikelser har konstaterats mellan gruvproduktion och
gruvkapacitet, bearbetningsproduktion och bearbetningskapacitet eller i uppgifterna från
leverantörer om guldtransporter.
3. Avskilja och säkra fysiskt varje sändning för vilken en risk för koppling till konflikter eller
allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter har identifierats.
4. Införliva rätten att utföra oanmälda inspektioner på plats hos leverantörer och att få
tillgång till deras dokumentation i affärsavtal och/eller skriftliga överenskommelser som
kan tillämpas och övervakas.
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5. Dela för allt ingående guld följande uppgifter som samlats in och registrerats av
bedömningsgruppen i leveranskedjan i tidigare led:

95 Se steg 2–5 för information om övervakning av leverantörer och hantering av
underlåtenhet att uppfylla krav.
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a) Ursprungsgruvan, med största möjliga noggrannhet.
b) Platser där guld eller guldhaltigt material konsolideras, blandas, krossas, mals,
smälts och raffineras.
c) Utvinningsmetod (hantverksmässig och småskalig eller medelstor och storskalig
gruvdrift) samt datum för anrikning, smältning och raffinering.
d) Vikt och proberade kvalitetsegenskaper.
e) Identiteten på alla leverantörer och relevanta tjänsteleverantörer som hanterar guldet
i tidigare led i leveranskedjan, från ursprungsgruvan till raffinaderiet. Ägarskap (även
verkligt ägarskap). Företagsstruktur, inklusive namnen på ledande befattningshavare
och direktörer. Företagets och dess ledande befattningshavares kopplingar till
företag, regeringar, eller politiska eller militära intressen i konfliktdrabbade områden
och högriskområden.
f) Alla skatter, avgifter och royaltyer som betalas till regeringar i samband med
utvinning, handel, transport och export av guld.
g) Alla

skatter

eller

ersättningar

som

betalas

till

statliga

myndigheter

och

myndighetspersoner i samband med utvinning, handel, transport och export av guld.
h) Alla betalningar till offentliga eller privata säkerhetsstyrkor eller andra väpnade
grupper vid alla punkter i leveranskedjan från och med utvinningen, om de inte är
förbjudna enligt gällande lagstiftning.
i) Hur guld transporteras och bearbetas på plats för att säkerställa integriteten, med
vederbörlig hänsyn till säkerheten.
6. För raffinaderier, göra uppgifter från processerna för tillbörlig aktsamhet tillgängliga för
granskare

i

syfte

att

följa

branschprogram

96

eller

regionala

eller

globala

institutionaliserade mekanismer som inrättas med mandat att samla in och behandla
uppgifter om guld från konfliktdrabbade områden och högriskområden. Om det inte finns
ett sådant program eller en sådan mekanism, göra relevanta uppgifter tillgängliga för
köpare i senare led.

C. Utforma och anta en riskhanteringsplan.

Företag

bör

anta

en

riskhanteringsplan för leveranskedjan som beskriver företagets hantering av de risker
som har identifierats i steg 2, i enlighet med bilaga II till vägledningen. Företag kan
hantera risker genom att antingen i) fortsätta handeln under tiden som mätbara
riskreducerande åtgärder genomförs, ii) tillfälligt upphöra med handeln under tiden som
mätbara riskreducerande åtgärder genomförs, eller iii) avbryta samarbetet med en
leverantör om företaget anser att riskreduktion inte är möjlig eller är oacceptabel. För att
fastställa och utforma en riskhanteringsstrategi bör företag göra följande:
1. Granska modellstrategin för leveranskedjan för guld från konfliktdrabbade områden och
96 Se exempelvis London Bullion Market Association, Responsible Gold Guidance,
Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) och Global e-Sustainability Initiative
(GeSI), Conflict-Free Smelter Program och Responsible Jewellery Council,
Chain-of-Custody Certification, i den mån de överensstämmer med denna vägledning.
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högriskområden i bilaga II till vägledningen för att avgöra om de identifierade riskerna
bör reduceras genom att fortsätta, tillfälligt upphöra med eller avbryta förbindelserna med
leverantörer.
2. Hantera risker som inte kräver att förbindelserna med en leverantör avbryts genom
mätbar riskreduktion. Mätbar riskreduktion bör syfta till att främja en betydande och
mätbar förbättring senast sex månader efter antagandet av riskhanteringsplanen. När
företag utarbetar en strategi för riskreduktion bör de göra följande:
a) Skapa och/eller utöva inflytande över de aktörer i leveranskedjan som effektivast och
mest direkt kan reducera riskerna för att bidra till konflikter. Företag i tidigare led har
eventuellt redan faktiskt eller potentiellt inflytande över andra aktörer i tidigare led i
leveranskedjan. Företag i tidigare led bör hitta sätt att på ett konstruktivt sätt
samarbeta med leverantörer och berörda parter och uppvisa betydande och mätbara
förbättringar i strävan att undanröja risken senast sex månader efter antagandet av
riskhanteringsplanen.

97

b) Samråda med leverantörer och berörda parter och enas om en strategi för mätbar
riskreduktion i riskhanteringsplanen. Mätbar riskreduktion bör anpassas till företagets
särskilda leverantörer och omständigheterna för deras verksamhet, ange tydliga
resultatmål

som

ska

uppnås

senast

sex

månader

efter

antagandet

av

riskhanteringsplanen och innehålla kvalitativa och kvantitativa indikatorer för att mäta
förbättringar.

98

Företag ska ge berörda parter tillräckligt med tid för att granska

riskbedömningen och riskhanteringsplanen och besvara och ta vederbörlig hänsyn till
frågor, farhågor och alternativa förslag till riskhantering.
c) Där så är lämpligt delta i eller stödja branschprogram eller institutionaliserade
mekanismer för ansvarsfull hantering av leveranskedjor samtidigt som de säkerställer
att initiativen tar vederbörlig hänsyn till den sociala och ekonomiska inverkan de kan
ha på utvecklingsländer och till befintliga erkända internationella standarder.

99 100 101

97 Företag hänvisas till bilaga III till vägledningen för den rekommenderade
riskhanteringsstrategin. Bilaga III innehåller förslag till åtgärder för riskreduktion och
vissa rekommenderade indikatorer för att mäta förbättringar. Mer detaljerad vägledning
om riskreduktion förväntas komma under vägledningens genomförandefas.
98 Se bilaga III till vägledningen, Förslag till riskreducerande åtgärder och indikatorer för att
mäta förbättringar.
99 OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011), kapitel II B 2.
100 Företag bör tillfälligt upphöra med eller avbryta samarbetet med leverantören i minst
tre månader om ingen mätbar förbättring som förhindrar eller reducerar den
identifierade risken har gjorts senast sex månader efter att riskhanteringsplanen har
antagits.
101 En förändring av omständigheterna bör avgöras baserat på risker genom en fortlöpande
övervakning av företagets dokumentation av kontrollkedjan och med hänsyn till
sammanhanget för de konfliktdrabbade områden som mineralerna kommer från eller
där de transporteras. Sådana förändringar av omständigheterna kan omfatta byte av
leverantör eller aktör i kontrollkedjan, ursprungsort, transportrutter eller exportpunkt. De
kan även omfatta faktorer som är specifika för sammanhanget, såsom ökad konflikt i
vissa områden, ändring av militär personal som kontrollerar ett område eller
förändringar i kontrollen av ursprungsgruvan.
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i) Alla guldproducenter med verksamhet som ger upphov till varningssignaler samt
andra företag i tidigare led som anskaffar råvaror från hantverksmässig och
småskalig gruvbrytning bör stödja och möjliggöra för legitima utövare av
hantverksmässig och småskalig gruvbrytning (se avsnittet ”Definitioner”) att skapa
säkra, transparenta och verifierbara leveranskedjor för guld, i enlighet med
appendixet.
ii) Alla andra guldproducenter med verksamhet som ger upphov till varningssignaler
samt övriga företag i tidigare led uppmanas att stödja de föreslagna åtgärderna i
appendixet.

D. Genomföra riskhanteringsplanen, övervaka och följa upp
effekten av riskreduktion, rapportera tillbaka till utsedda
personer i ledande befattning och överväga att tillfälligt upphöra
med eller avbryta samarbetet med en leverantör efter
misslyckade försök till riskreduktion, i enlighet med de
rekommenderade riskhanteringsstrategier som beskrivs i bilaga
II.44 Företag i tidigare led bör genomföra, övervaka och följa upp effekten av
riskreduktion i samarbete och/eller samråd med lokala och centrala myndigheter,
företag i tidigare led, internationella organisationer eller det civila samhällets
organisationer samt berörda tredje parter, i förekommande fall. Företag i tidigare led
kan vilja inrätta eller stödja skapandet av nätverk för övervakning av det omgivande
samhället för att övervaka eller följa upp effekten av riskreduktion.

E. Vidta ytterligare lägesbedömningar och riskbedömningar för
risker
som
behöver
reduceras
eller
efter
det
att
45
omständigheterna förändrats. Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan är en
dynamisk

process

och

kräver

fortlöpande

riskövervakning.

Efter

att

riskreduktionsstrategin har genomförts bör företag upprepa steg 2 för att säkerställa att
risker hanteras effektivt. Alla förändringar i företagets leveranskedja kan också innebära
att vissa steg behöver upprepas för att förhindra eller mildra negativa konsekvenser.

AVSNITT II – RISKHANTERING FÖR FÖRETAG I SENARE LED
A. Rapportera resultatet till utsedda personer i ledande befattning,
med en beskrivning av de uppgifter som samlats in och de faktiska och potentiella
risker som har identifierats i riskbedömningen av leveranskedjan.

B. Förstärka interna system för öppenhet och insyn, insamling av
uppgifter och kontroll över leveranskedjan för guld från steg 1 C.
Inkludera disaggregerad och regelbundet uppdaterad information som följer upp
identiteten på raffinaderier (om dessa har identifierats) och resultatet av åtgärder för
tillbörlig aktsamhet i steg 2, avsnitt III.
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C. Utforma och anta en riskhanteringsplan.

Företag

bör

anta

en

riskhanteringsplan som beskriver företagets hantering av de risker som har identifierats
i steg 2. Denna strategi kommer att variera beroende på om raffinaderier i
leveranskedjan har identifierats eller inte:
1. Raffinaderier kan inte identifieras – Om företag trots rimliga åtgärder och uppriktiga
ansträngningar i steg 1 och 2 fortfarande inte kan identifiera raffinaderier i
leveranskedjan bör de utforma och anta en riskhanteringsplan som möjliggör för dem att
göra detta. Företag i senare led bör kunna uppvisa betydande mätbara framsteg i sina
ansträngningar för att identifiera raffinaderierna i sin leveranskedja. Företag i senare led
kan identifiera raffinaderier i sin leveranskedja genom individuella insatser eller
gemensamma branschsystem:
a) Företag i senare led bör identifiera raffinaderier genom konfidentiella diskussioner
med leverantörer i föregående led, genom att införliva konfidentiella krav på att
leverantörer lämnar uppgifter i leverantörsavtal och/eller genom att använda system
för delning av konfidentiell information.
b) Företag i senare led som (på grund av sin storlek eller andra faktorer) kan ha svårt
att identifiera aktörer i tidigare led än deras direkta leverantörer kan aktivt samarbeta
med andra medlemmar i branschen som använder samma leverantörer (eller med
företag i senare led med vilka de har affärsförbindelser) för att identifiera de
raffinaderier som finns i leveranskedjan och bedöma deras åtgärder för tillbörlig
aktsamhet. De kan även använda branschgemensamma valideringssystem för att
identifiera de raffinaderier som uppfyller kraven i denna vägledning för att anskaffa
sina råvaror från dem.
2. Identifierade raffinaderier med leveranskedjor som ger upphov till varningssignaler –
Företag i senare led kan hantera risker genom att antingen i) fortsätta handeln med
raffinaderiet under tiden som det genomför mätbara riskreducerande åtgärder i enlighet
med bilaga II till vägledningen, ii) tillfälligt upphöra med handeln med raffinaderiet under
tiden som det genomför mätbara riskreducerande åtgärder, eller iii) avbryta samarbetet
med ett raffinaderi om riskreduktion inte tycks vara möjlig eller om raffinaderiet inte har
hanterat risker i enlighet med den riskhanteringsstrategi som beskrivs i bilaga II:
a) Vidta omedelbara åtgärder för att avbryta samarbetet med ett raffinaderi (direkt eller
genom underleverantörer), om raffinaderiet inte omedelbart tillfälligt har upphört med
eller avbrutit sitt samarbete med leverantörer där det föreligger en rimlig risk för
förekomst av allvarliga kränkningar (se punkterna 1 och 2 i bilaga II) eller direkt eller
indirekt stöd till icke-statliga väpnade grupper (se punkterna 3 och 4 i bilaga II).
b) Om raffinaderier genomför riskreduktion enligt bilaga II

102

eller om raffinaderier

fortfarande arbetar med att helt genomföra de rekommendationer om tillbörlig

102 Se punkterna 10 och 14 i bilaga II till vägledningen om riskhantering för direkt eller
indirekt stöd till offentliga eller privata säkerhetsstyrkor, mutor och vilseledande
uppgifter om mineralers ursprung, penningtvätt och betalning av skatter, avgifter och
royaltyer till regeringar.
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aktsamhet som finns i denna vägledning, bör företag i senare led säkerställa att
raffinaderier uppvisar betydande och mätbara förbättringar senast sex månader efter
att de har antagit sina riskhanteringsplaner. När företag i senare led utarbetar sina
riskhanteringsplaner bör de göra följande:
i) Skapa och/eller utöva inflytande över de raffinaderier med varningssignaler i sina
leveranskedjor som effektivast och mest direkt skulle kunna reducera riskerna för
att bidra till konflikter. Företag i senare led kan utöva inflytande över raffinaderier
genom att införliva åtgärder för tillbörlig aktsamhet i avtal (om tillämpligt) eller
genom att använda sig av branschsammanslutningar och flerpartsinitiativ, samtidigt
som de säkerställer att dessa initiativ tar vederbörlig hänsyn till den sociala och
ekonomiska inverkan de kan ha på utvecklingsländer och till internationellt erkända
standarder.

103

ii) Inrikta insatserna på att förbättra resultatet av raffinaderiets åtgärder för tillbörlig
aktsamhet genom värdeorientering eller utbildning. Företag i senare led bör också
uppmuntra sina egna branschorganisationer och branschorganisationer i senare led
att utveckla och genomföra utbildningsmoduler för förbättrad förmåga att tillämpa
tillbörlig aktsamhet i samarbete med relevanta internationella organisationer,
icke-statliga organisationer, berörda parter och andra experter.
iii) Samråda med raffinaderier och andra vanliga leverantörer för att komma överens
om mätbar riskreduktion i riskhanteringsplanen. Mätbar riskreduktion bör anpassas
till företagets särskilda leverantörer och omständigheterna för deras verksamhet,
ange tydliga resultatmål som ska uppnås senast sex månader efter antagandet av
riskhanteringsplanen och innehålla kvalitativa och kvantitativa indikatorer för att
mäta förbättringar.

D. Genomföra riskhanteringsplanen, övervaka och följa upp
effekten av riskreduktion, rapportera tillbaka till utsedda
personer i ledande befattning och överväga att tillfälligt upphöra
med eller avbryta samarbetet med ett raffinaderi efter
misslyckade försök till riskreduktion (i enlighet med punkterna 10
och 14 i bilaga II till vägledningen) eller vidta korrigerande
åtgärder för att genomföra rekommendationerna om tillbörlig
aktsamhet i denna vägledning.48
E. Vidta kompletterande lägesbedömningar och riskbedömningar
för risker som behöver reduceras eller efter det att
omständigheterna förändrats.49 Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan är en
dynamisk

process

och

kräver

fortlöpande

riskövervakning.

Efter

att

riskreduktionsstrategin har genomförts bör företag upprepa steg 2 för att säkerställa att
risker hanteras effektivt. Alla förändringar i företagets leveranskedja kan också innebära

103 Kapitel II B 2 i OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011).
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att vissa steg behöver upprepas för att förhindra eller mildra negativa konsekvenser.

104

105

STEG 4: UTFÖRA OBEROENDE EXTERN GRANSKNING
AV ÅTGÄRDER FÖR TILLBÖRLIG AKTSAMHET HOS RAFFINADERIER
MÅL: Att utföra en oberoende extern granskning av raffinaderiets åtgärder för tillbörlig
aktsamhet för att säkra ansvarsfulla leveranskedjor för guld från konfliktdrabbade områden
och högriskområden samt bidra till förbättrade åtgärder för tillbörlig aktsamhet hos
raffinaderier och i tidigare led, inklusive genom en institutionaliserad mekanism eller ett
branschprogram.
Rekommendationerna i detta avsnitt är inte avsedda att användas som en
revisionsstandard, utan beskriver vissa grundläggande principer, omfattning, kriterier och
andra

grundläggande

uppgifter

som

företag,

branschprogram

eller

eventuella

institutionaliserade mekanismer kan överväga när de beställer en oberoende extern
granskning av de åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan som raffinaderiet har
genomfört, antingen genom en ny eller en redan befintlig revisionsordning. Granskare kan
utgå från granskningsslutsatser från andra oberoende externa granskningar som
genomförts för punkter i leveranskedjan i tidigare led (t.ex. kontroll av motparter eller
granskningar av transportörer av guldtackor), under förutsättning att granskningarna
omfattar de områden som beskrivs nedan och överensstämmer med internationellt erkända
revisionsstandarder för granskning av förvaltningssystem.

50

A. Planera en oberoende extern granskning för att kontrollera
genomförandet av raffinaderiets åtgärder för tillbörlig aktsamhet
för att säkra ansvarsfulla leveranskedjor för guld från
konfliktdrabbade områden och högriskområden. Granskningen bör ha
följande omfattning, kriterier, principer och aktiviteter:

51

1. Granskningens omfattning: Granskningen bör omfatta alla verksamheter, processer och
system

som

raffinaderiet

använder

för

att

genomföra

tillbörlig

aktsamhet

i

leveranskedjan för guld från konfliktdrabbade områden och högriskområden. Det

104 Företag bör tillfälligt upphöra med eller avbryta samarbetet med raffinaderiet (direkt eller
genom underleverantörer) i minst tre månader, om det senast sex månader efter att
riskhanteringsplanen har antagits inte har skett någon mätbar förbättring i) för att
förhindra eller reducera den identifierade risken såsom anges i punkterna 10 och 14 i
bilaga II, eller ii) i form av korrigerande åtgärder för att genomföra rekommendationerna
om tillbörlig aktsamhet i denna vägledning.
105 En förändring av omständigheterna bör avgöras baserat på risker genom en fortlöpande
övervakning av företagets dokumentation av kontrollkedjan och med hänsyn till
sammanhanget för de konfliktdrabbade områden som mineralerna kommer från eller
där de transporteras. Sådana förändringar av omständigheterna kan omfatta byte av
leverantör eller aktör i kontrollkedjan, ursprungsort, transportrutter eller exportpunkt. De
kan även omfatta faktorer som är specifika för sammanhanget, såsom ökad konflikt i
vissa områden, ändring av militär personal som kontrollerar ett område eller
förändringar i kontrollen av ursprungsgruvan.
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innefattar, men är inte begränsat till, relevanta strategier och förfaranden, raffinaderiets
kontroll över leveranskedjan för guld, kommunikation med aktörer i leveranskedjan för
guld, de uppgifter som lämnas till företag i senare led om leverantörer, kontrollkedjan
och

övriga

spårbarhetsuppgifter,

raffinaderiets

riskbedömning

uppgiftsinsamling på plats, samt raffinaderiets riskhanteringsstrategier.
2. Granskningskriterierna: Granskningen bör fastställa huruvida

inklusive

106 107

genomförandet av

raffinaderiets åtgärder för tillbörlig aktsamhet är förenliga med en revisionsstandard
baserad på denna vägledning.
3. Granskningsprinciperna:
a) Oberoende: För att granskningen

ska

vara

neutral

och

opartisk

ska

granskningsorganisationen och alla medlemmar i granskningsgruppen (nedan kallade
granskare) vara oberoende av raffinaderiet och av raffinaderiets dotterföretag,
licensinnehavare, uppdragstagare, leverantörer och företag som samarbetar i den
gemensamma granskningen. Det innebär framför allt att det inte får finnas någon
intressekonflikt

mellan

granskarna

och

den

granskade

enheten,

inbegripet

affärsförbindelser eller finansiella förbindelser med den granskade enheten (i form av
delägande, lån, värdepapper), och att granskarna inte heller har tillhandahållit tjänster
till det granskade företaget som rör utformning, upprättande och genomförande av
raffinaderiets åtgärder för tillbörlig aktsamhet och/eller av åtgärder för tillbörlig
aktsamhet hos aktörerna i den leveranskedja som granskas, under en period på
24 månader före granskningstillfället.
b) Kompetens: Granskare måste ha de personliga egenskaper och kompetenser inom
granskningsområdet som krävs för att genomföra den externa granskningen. Företag
kan hänvända sig till internationellt erkända revisionsstandarder

108

för detaljerade krav

på granskarnas kompetens när de upprättar nya eller reviderar befintliga
revisionsstandarder. Personliga egenskaper bör omfatta, men är inte begränsade till,
integritet, objektivitet, konfidentialitet, öppenhet och professionalism. Kompetenser
inom granskningsområdet omfattar, men är inte begränsade till, följande:
i) Revisionsprinciper, revisionsrutiner och revisionsteknik.

109

ii) Principer, förfaranden och teknik för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.
iii)Inköpspraxis för guld och leveranskedjor för guld.
iv) Det sociala, kulturella och historiska sammanhanget för det konfliktdrabbade
område som guldet kommer från eller där det transporteras, inklusive relevanta

106 Exempel på internationellt erkända redovisningsstandarder är ISO19011, SA8000, ISAE
3000 och SSEA100.
107 Företag hänvisas till den internationella standarden ISO 19011: 2002 (nedan kallad ISO
19011) för detaljerade krav på revisionsprogram (inklusive programansvar, rutiner,
dokumentation, övervakning och granskning) och en stegvis överblick över
granskningsaktiviteterna.
108 Exempel på internationellt erkända redovisningsstandarder är ISO19011, SA8000, ISAE
3000 och SSEA100.
109 Företag kan ta hänsyn till befintliga ackrediteringar för förvaltningssystem och
genomförda revisionsutbildningar, såsom ISO9001 eller SA8000.
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språkkunskaper och lämplig kulturell hänsyn för genomförande av granskningar.
v)

OECD:s

vägledning

och

tillägg

om

guld,

inklusive

modellstrategin

för

leveranskedjan för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden
(bilaga II).
c) Ansvarighet:

Ett

branschprogram

eller

en

institutionaliserad

mekanism

bör

regelbundet granska och övervaka granskarnas möjlighet att genomföra granskningen
i enlighet med ett granskningsprogram, på grundval av granskningens mål, omfattning
och kriterier jämfört med dokumentation av granskningsprogrammet.
4. Granskningsaktiviteterna:
a) Granskningsförberedelser: Mål, omfattning, språk och kriterier för granskningen bör
tydligt ha meddelats granskarna och alla oklarheter mellan den granskade enheten
och granskarna ha retts ut innan granskningen påbörjas.

110

Granskarna bör fastställa

om granskningen går att genomföra baserat på den tid, de resurser och den
information som finns till förfogande och samarbetet från berörda parter.

111

b) Undersökningar på plats: Innan undersökningar på plats inleds bör granskare ta fram
en granskningsplan

112

och alla arbetsdokument.

113

Granskare bör samla in ytterligare

underlag och kontrollera informationen genom lämpliga intervjuer (inklusive intervjuer
med ledning och bedömningsgrupper), observationer och dokumentgranskning (se
nedan). Utredningar på plats bör omfatta följande:
i) Raffinaderiets anläggningar och platser där raffinaderiet genomför åtgärder för
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för guld från konfliktdrabbade områden och
högriskområden.
ii) Ett urval av raffinaderiets leverantörer (inklusive guldproducenter, lokala exportörer,
internationella

guldhandlare

och

återvinnare)

i

enlighet

med

kraven

i

revisionsstandarden.
iii)Samråd med bedömningsgruppen/-grupperna, som kan genomföras på distans, för
att granska standarder och metoder för att samla in verifierbara, tillförlitliga och
aktuella uppgifter.
iv) Samråd med relevanta lokala och centrala myndigheter, och, i förekommande
fall, FN:s expertgrupper, FN:s fredsbevarande styrkor och det lokala civilsamhället,
enligt vad granskaren beslutar vara lämpligt med hänsyn till omständigheterna och
risker som identifierats i leveranskedjan för guld.
c) Dokumentgranskning: Urval av den dokumentation som raffinaderiet tagit fram som
en del av åtgärderna för tillbörlig aktsamheten i leveranskedjan för guld från
konfliktdrabbade områden bör granskas för att avgöra om systemet, såsom det är
dokumenterat, är förenligt med revisionskriterierna.

114

Detta omfattar, men är inte

110 Se kapitel 6.2 i ISO 19011.
111 Ibid.
112 Se 6.4.1 i ISO 19011.
113 Se 6.4.3 i ISO 19011.
114 Se 6.3 i ISO 19011.
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begränsat till, dokumentation av interna kontroller i leveranskedjan (ett urval av
dokumentationen

av

kontrollkedjan,

betalningsdokumentation),

relevant

kommunikation och relevanta avtalsvillkor med leverantörer, dokumentation av
uppgifter som lämnats till företag i senare led, uppgifter från raffinaderiets
riskbedömningar (inklusive alla uppgifter om affärspartner och leverantörer, intervjuer
och bedömningar på plats) och all dokumentation av riskhanteringsstrategier (t.ex.
avtal med leverantörer om förbättringsindikatorer). Dokumentationen bör väljas ut
slumpmässigt av granskarna under undersökningen på plats. Urvalet bör göras med
hänsyn till risker förknippade med leverantörer och/eller leveranskedjor för guld,
hög- och lågsäsonger under året och mängden material som anskaffas från varje
leverantör. Den dokumentation som granskas bör innefatta urval från varje leverantör
och öka i omfattning i proportion till risknivån för varje affärspartner, leverantör eller
ursprungsland för guldet. Omfattningen av urvalet bör öka om granskaren identifierar
problem i samband med raffinaderiets åtgärder för tillbörlig aktsamhet.
d) Granskningsslutsatser: Granskare ska ta fram resultat som, baserat på det underlag
som samlats in, fastställer om raffinaderiets åtgärder för tillbörlig aktsamhet för att
säkra ansvarsfulla leveranskedjor för guld från konfliktdrabbade områden och
högriskområden är förenliga med den revisionsstandard som överensstämmer med
rekommendationerna

i

detta

avsnitt

av

vägledningen.

Granskare

bör

ge

rekommendationer i granskningsrapporten om hur raffinaderiet kan förbättra sina
åtgärder för tillbörlig aktsamhet. Granskare bör också ta fram en sammanfattande
granskningsrapport för offentliggörande i enlighet med steg 5.

B. Genomföra granskningen i enlighet med den omfattning och de
kriterier, principer och aktiviteter för granskningen som anges
ovan. Alla aktörer i leveranskedjan bör samarbeta för att säkerställa att granskningen
utförs i enlighet med den omfattning och de kriterier, principer och aktiviteter som anges
ovan.

Det

rekommenderas

att

de

gör

detta

genom

branschprogram

eller

institutionaliserade mekanismer för att utföra vissa eller samtliga av följande aktiviteter:
1. Upprätta revisionsstandarder i enlighet med rekommendationerna i denna vägledning.
2. Ackreditera granskare.
3. Övervaka granskningsprogrammet, inklusive regelbunden granskning och övervakning
av

granskarnas

möjlighet

att

genomföra

granskningen

i

enlighet

med

granskningsprogrammet.
4. Offentliggöra sammanfattande granskningsrapporter för raffinaderier, med vederbörlig
hänsyn till affärshemligheter och andra konkurrens- eller säkerhetsfrågor. En
sammanfattande granskningsrapport bör omfatta
a) uppgifter om raffinaderiet, datumet för granskningen och granskningsperioden,
b) granskningsaktiviteter och granskningsmetod, enligt definitionen i steg 4 A 4,
c) granskningsslutsatserna, enligt definitionen i steg 4 A 4, i den mån de hänför sig till
stegen i denna vägledning.
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5. SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER – För alla företag i tidigare led
a) Ge tillträde till företagets anläggningar och relevant dokumentation och relevanta
uppgifter om åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, i enlighet med denna
vägledning.
b) Underlätta kontakter och logistik med transportörer och leverantörer som valts ut av
granskningsgruppen, och eventuella samråd med berörda parter som granskaren
pekar ut.
c) Om det krävs besök på platsen, underlätta kontakter och logistik.
6. SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER – För alla företag i senare led
a) Det rekommenderas att företag i senare led deltar i och stöder den oberoende externa
granskningen av raffinaderiets åtgärder för tillbörlig aktsamhet, och de uppmanas att
göra detta via branschprogram för att göra genomförandet av denna vägledning
effektivare. Det kan omfatta att definiera revisionsstandarder som överensstämmer
med rekommendationerna i denna vägledning. Små och medelstora företag
uppmanas att delta i eller skapa partnerskap med sådana branschorganisationer.
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STEG 5: RAPPORTERA ÅRLIGEN
OM TILLBÖRLIG AKTSAMHET I
LEVERANSKEDJAN
MÅL: Att offentligt rapportera om tillbörlig aktsamhet för att säkra ansvarsfulla
leveranskedjor för guld från konfliktdrabbade områden och högriskområden i syfte att
skapa ett förtroende hos allmänheten för de åtgärder som företaget vidtar.

A. Rapportera årligen eller i årliga hållbarhetsrapporter eller
rapporter om företagens sociala ansvar införliva kompletterande
uppgifter om tillbörlig aktsamhet för att säkra ansvarsfulla
leveranskedjor för guld från konfliktdrabbade områden och
högriskområden, med vederbörlig hänsyn till affärshemligheter
och andra konkurrens- eller säkerhetsfrågor.115
A.1 För alla företag i tidigare led
1. Företagets förvaltningssystem: Rapportera om åtgärder som vidtagits för att genomföra
steg 1. Inom ramen för denna rapportering bör företag beskriva sin strategi för tillbörlig
aktsamhet i leveranskedjan, beskriva den förvaltningsstruktur som ansvarar för tillbörlig
aktsamhet i företaget och vem i företaget som är direkt ansvarig, beskriva de interna
systemen för öppenhet och insyn, insamling av uppgifter och kontroll över
leveranskedjan för guld från steg 1 C och steg 3 B, förklara hur de fungerar och hur de
har

stärkt

företagets

åtgärder

för

tillbörlig

aktsamhet

under

den

aktuella

rapporteringsperioden, beskriva företagets databas och system för registrering, och
förklara metoderna för identifiering av alla leverantörer, ner till den enskilda
ursprungsgruvan, och metoderna för att dela uppgifterna om tillbörlig aktsamhet med
hela leveranskedjan, lämna uppgifter om betalningar som gjorts till regeringar i linje med
kriterierna och principerna i utvinningsindustrins initiativ för ökad öppenhet (EITI), i
förekommande fall.
2. Företagets riskbedömning i leveranskedjan: Rapportera om åtgärder som vidtagits för att
genomföra steg 2. Inom ramen för denna rapportering bör företag beskriva hur de
identifierat verksamheter eller leveranskedjor som ger upphov till varningssignaler,
inklusive den riskbaserade verifieringen av uppgifter från leverantörer, beskriva de
varningssignaler som identifierats i leveranskedjan för guld, beskriva de åtgärder som
vidtagits för att kartlägga de faktiska omständigheterna för de verksamheter och

115 Med affärshemligheter och andra konkurrens- och säkerhetsfrågor avses, utan att detta
hindrar en framtida förändring av tolkningen, prisinformation, identiteten på leverantörer
och leverantörsrelationer (uppgift om identiteten på raffinaderier och lokala exportörer
som är belägna på platser som ger upphov till varningssignaler bör dock alltid lämnas,
förutom i de fall samarbetet avbryts), transportrutter och identiteten på
informationskällor och personer som slår larm om missförhållanden och som befinner
sig i konfliktdrabbade områden och högriskområden, om röjande av deras identitet
skulle hota deras säkerhet. Alla uppgifter kommer att lämnas till eventuella regionala
eller globala institutionaliserade mekanismer som inrättas med mandat att samla in och
behandla uppgifter om mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden.
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leveranskedjor som ger upphov till varningssignaler, beskriva den metod och de
förfaranden och uppgifter som har framkommit genom bedömningsgruppen på plats,
inklusive om och hur företaget har samarbetat med andra företag i tidigare led, och hur
företaget säkerställt att allt arbete som genomförs gemensamt vederbörligen beaktar de
enskilda företagens särskilda omständigheter, samt lämna uppgift om de faktiska eller
potentiella risker som har identifierats. För tydlighets skull bör företag inte rapportera om
risker som identifierats för företag med vilka de inte gjort några affärer.
3. Riskhantering: Rapportera om åtgärder som vidtagits för att genomföra steg 3. Inom
ramen för denna rapportering bör företag beskriva hur deras interna kontrollsystem,
såsom kontrollkedjor och system för spårbarhet, har förstärkts för att samla in och
registrera tillförlitliga, aktuella uppgifter om leveranskedjor för guld som ger upphov till
varningssignaler, beskriva de åtgärder som vidtagits för att hantera risker, inklusive ge
en sammanfattande rapport om strategin för riskreduktion i riskhanteringsplanen, och
beskriva eventuella utbildningsåtgärder samt berörda parters deltagande, lämna uppgift
om åtgärder som företaget vidtagit för att övervaka och följa upp effekterna av
riskreduktion och alla fall av och resultat av uppföljningar efter sex månader för att
utvärdera betydande och mätbara förbättringar. Lämna uppgift om alla fall där företag
har beslutat att avbryta samarbete med leverantörer och/eller leveranskedjor, i enlighet
med bilaga II, utan att röja identiteten på dessa leverantörer, förutom om företaget
bedömer att det är godtagbart att göra detta i enlighet med tillämpliga lagar. Företag bör
sträva efter att rapportera alla fall av avbrutet samarbete till relevanta internationella och
nationella utredningsorgan och/eller brottsbekämpande myndigheter, med beaktande av
den skada rapporteringen kan medföra, i enlighet med tillämpliga lagar.

A.2 För raffinaderier: Utöver vad som anges ovan bör raffinaderier även

göra följande:
1.

Granskningar:

Offentliggöra

de

sammanfattande

granskningsrapporterna

för

raffinaderier, med vederbörlig hänsyn till affärshemligheter och andra konkurrens- eller
säkerhetsfrågor. Den sammanfattande granskningsrapporten bör omfatta
a) uppgifter om raffinaderiet och datumet för granskningen,
b) granskningsaktiviteter och granskningsmetod, enligt definitionen i steg 4 A 4, om ett
branschprogram eller en institutionaliserad mekanism i överensstämmelse med
denna vägledning och i enlighet med definitionen i steg 4 B 2 inte har publicerat
dessa uppgifter,
c) granskningsslutsatserna, enligt definitionen i steg 4 A 4, i den mån de hänför sig till
stegen i denna vägledning.

A.3 För alla företag i senare led
1. Företagets förvaltningssystem: Rapportera om åtgärder som vidtagits för att genomföra
steg 1. Inom ramen för denna rapportering bör företag beskriva sin strategi för tillbörlig
aktsamhet i leveranskedjan, beskriva den förvaltningsstruktur som ansvarar för tillbörlig
aktsamhet i företaget och vem i företaget som är direkt ansvarig, beskriva
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kontrollsystemen för leveranskedjan för guld som företaget inrättat och förklara hur de
fungerar och hur de har stärkt företagets åtgärder för tillbörlig aktsamhet under den
aktuella rapporteringsperioden samt beskriva företagets databas och system för
registrering.
2. Riskbedömning: Rapportera om åtgärder som vidtagits för att genomföra steg 2. Inom
ramen för denna rapportering bör företag beskriva de åtgärder de vidtagit för att
identifiera raffinaderier i sin leveranskedja, beskriva bedömningen av deras åtgärder för
tillbörlig aktsamhet, förklara företagets metod för riskbedömning av leveranskedjan, samt
lämna uppgift om de faktiska eller potentiella risker som har identifierats.
3. Riskhantering: Rapportera om åtgärder som vidtagits för att genomföra steg 3.

116

Inom

ramen för denna rapportering bör företag beskriva de åtgärder som vidtagits för att
hantera risker, inklusive ge en sammanfattning av strategin för riskreduktion i
riskhanteringsplanen, och beskriva eventuella utbildningsåtgärder samt berörda parters
deltagande, lämna uppgift om åtgärder som företaget vidtagit för att övervaka och följa
upp effekterna av riskreduktion och alla fall av och resultat av uppföljningar efter
sex månader för att utvärdera betydande och mätbara förbättringar.

116 Offentliggöra kompletterande granskningsrapporter eller sammanfattningar, om sådana
finns eller krävs enligt tillämplig lagstiftning, av åtgärder för tillbörlig aktsamhet hos
företaget i senare led, med vederbörlig hänsyn till affärshemligheter och andra
konkurrens- eller säkerhetsfrågor.
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APPENDIX

Förslag till åtgärder för att skapa ekonomiska
möjligheter och utvecklingsmöjligheter för utövare
av hantverksmässig och småskalig gruvbrytning
I konfliktdrabbade områden och högriskområden är utövare av hantverksmässig och
småskalig gruvbrytning särskilt utsatta för negativa konsekvenser och allvarliga kränkningar
förknippade med utvinning, transport, handel, hantering och export av guld. Utsattheten hos
utövare av hantverksmässig och småskalig gruvbrytning ökar om denna verksamhet
bedrivs i avsaknad av en rättslig miljö som främjar ansvarsfull, konfliktkänslig
guldproduktion och laglig handel.
Avsikten med detta appendix är att minimera risken för marginalisering av sektorn för
hantverksmässig och småskalig gruvbrytning, framför allt på grund av att utövarna faller
offer för utpressning, genom att främja konfliktfria leveranskedjor för guld för att på så sätt
skapa ekonomiska möjligheter och utvecklingsmöjligheter för utövare av hantverksmässig
och småskalig gruvbrytning. Appendixet innehåller förslag till åtgärder för att skapa säkra,
transparenta och verifierbara leveranskedjor för guld, från gruva till marknad, och
möjliggöra åtgärder för tillbörlig aktsamhet för legitim hantverksmässig och småskalig
guldbrytning, bland annat genom insatser för att formalisera och legalisera verksamheten.
Regeringar, internationella organisationer, givare, företag i leveranskedjan och det
civila samhällets organisationer kan överväga möjligheterna till olika former av samarbete
för att utnyttja de föreslagna alternativen eller andra kompletterande tillvägagångssätt som
de anser lämpliga i enlighet med nationella lagar och strategier.
1. Bedömning av utvinningsplatser i enlighet med kraven i bilaga II till OECD:s vägledning
om tillbörlig aktsamhet:

61

a) Skapa, delta i och stödja lokala flerpartskommittéer bestående av kontaktpunkter från
det civila samhället, branschen och lokala och centrala myndigheter, i syfte att
övervaka bedömningsprocessen för utvinningsplatsen:
i)

62

Ta fram tydliga parametrar för att bedöma utvinningsplatser, transportrutter

och handelsplatser för guld, i enlighet med kraven i bilaga II till OECD:s vägledning
om tillbörlig aktsamhet, och offentliggöra parametrarna.

63

ii) Upprätta grupper med företrädare från flerpartskommittéerna för att bedöma
utvinningsplatserna baserat på dessa parametrar och offentliggöra resultatet.
iii)Kontaktpunkterna från flerpartskommittéerna bör samla in uppdaterade uppgifter
genom sina nätverk på plats om förhållandena vid utvinningsplatser, transportrutter
och handelsplatser för guld. Uppgifterna bör lagras i ett centralt clearing house.
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Uppgifterna bör göras tillgängliga för bedömningsgrupper, myndighetsorgan och
företag i tidigare led som anskaffar råvaror från områdena.
b) Göra följande i samband med överväganden om lämpliga säkerhetsalternativ vid
utvinningsplatser:
i) Sprida denna vägledning och göra säkerhetsstyrkor medvetna om straffrättsliga
och andra påföljder för olagligt deltagande i utvinning, handel, hantering och export
av guld.
ii) Stödja formalisering av säkerhetsarrangemang mellan grupper som bedriver
hantverksmässig och småskalig gruvdrift, lokala myndigheter och offentliga eller
privata säkerhetsstyrkor, i samarbete med det civila samhällets organisationer och
internationella organisationer i förekommande fall, för att säkerställa att all
betalning sker frivilligt och står i proportion till den tjänst som tillhandahålls,
tydliggöra insatsregler i överensstämmelse med de frivilliga principerna för säkerhet
och

mänskliga

rättigheter,

FN:s

uppförandekod

för

tjänstemän

inom

brottsbekämpande myndigheter och FN:s grundläggande principer om användning
av våld och vapen av tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter.
64

2. Formalisering av verksamheter, inklusive genom följande:
a) Kännedom om orsakerna till bristande formalisering i befintliga system för
hantverksmässig produktion och handel, i syfte att fastställa de bästa strategierna för
att skapa incitament för och möjliggöra formalisering.
b) Ge tekniskt stöd för att bidra till formaliseringen av hantverksmässig och småskalig
gruvdrift.
c) Erkänna

117 118 119 120

mångfalden

i

fråga

om

den

hantverksmässiga

och

småskaliga

gruvbrytningens typ och omfattning.
d) Skapa och delta i samarbetsinitiativ för att etablera formerna och finansieringen av
stödfonder för att stödja formaliseringsprocessen.
3. Legalisering av verksamheter.

66

65

Ge utövare av hantverksmässig och småskalig

gruvbrytning stöd för att erhålla brytningsrättigheter och andra relaterade tillstånd via
lagliga

processer.

Överväga

andra

lagstiftningsåtgärder

för

att

legalisera

117 I området kring de stora sjöarna bör detta göras via de nationella certifieringsprogram
som tillämpar det certifieringssystem som den internationella konferensen om området
kring de stora sjöarna har tagit fram. Se även Vision for Responsible Artisanal and
Small-scale Mining in Alliance for Responsible Mining (Echavarria, C. m.fl. red.), (2008)
The Golden Vein - A guide to responsible artisanal and small-scale mining. Alliance for
Responsible Mining, Series on Responsible ASM nr 1. Medellín.
118 Se den internationella konferensen om området kring de stora sjöarna, ICGLR Regional
Certification Manual (2011).
119 Se appendix 3 och 4 till ICGLR Regional Certification Manual (2011).
120 Se Felix Hruschka och Cristina Echavarría, Rock-Solid Chances for Responsible
Artisanal Mining, Alliance for Responsible Mining (2011), som finns på
http://www.communitymining.org/index.php/ en/arm-publications. I området kring de
stora sjöarna, se det fjärde verktyget i ICGLR Regional Initiative against the Illegal
Exploitation of Natural Resources, ”Formalisation of the Artisanal Mining Sector”.
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hantverksmässig och småskalig gruvbrytning. Om det förekommer problem med olaglig
gruvbrytning inom gruvkoncessioner uppmuntras alla berörda parter att stödja en
konstruktiv dialog mellan rättighetshavare och hantverksmässiga och småskaliga
producenter, om dessa parter agerar med ärligt uppsåt. Vid tvister om rättigheter bör
förhandlingslösningar eftersträvas i samarbete med myndigheter och andra berörda
parter.
4. Bedömning av handelsplatser och regelbunden kartläggning av transportrutter:
a) Upprätta och delta i grupper med företrädare från flerpartskommittéerna (se ovan) för
att göra årliga bedömningar av handelsplatser för guld och transportrutter baserat på
de parametrar som beskrivs ovan.

121 122

b) Bygga och upprätthålla säkra depåer vid större handelsplatser för guld för att undvika
potentiell sammanblandning av olika anskaffningskällor. Med hänsyn till lämpliga
säkerhetsalternativ vid olika handelsplatser för guld och längs transportrutter:
i) Sprida denna vägledning och göra säkerhetsstyrkor medvetna om straffrättsliga
och andra påföljder för olagligt deltagande i utvinning, handel, hantering och export
av guld.
ii) Stödja formalisering av säkerhetsarrangemang mellan grupper som bedriver
hantverksmässig och småskalig gruvdrift, lokala myndigheter och offentliga eller
privata säkerhetsstyrkor, i samarbete med det civila samhällets organisationer och

121 Se Responsible Jewellery Council, Standards Guidance, ”COP 2.14 Artisanal and
Small-Scale Mining”, som anger följande gemensamma möjligheter till initiativ för
storskalig gruvdrift respektive hantverksmässig och småskalig gruvdrift: tillhandahålla
finansiering (lån) för tekniska och andra förbättringar, stödja och utbilda gruvbrytarna i
en rad frågor (t.ex. arbetsmiljö, materialåtervinning, metoder för gruvbrytning och
bearbetning, mervärdesprocesser, organisationsförvaltning och ekonomisk förvaltning,
hantering av sprängämnen), stöd till gruvbrytare för att fastställa mineraltillgångar (i
kombination med stöd för att få tillgång till finansiering), tillhandahålla räddningstjänster,
ge gruvbrytare tillgång till bearbetningstjänster eller bygga upp deras kapacitet att själva
etablera effektiva bearbetningsanläggningar med förbättrad teknik, upprätthålla
kontakter med myndigheter, icke-statliga organisationer, fackföreningar och
internationella organ för att erhålla ytterligare stöd, ge vägledning om marknadsföring
och kommersialisering, inklusive arrangemang för rättvis handel, ge proaktivt stöd till
alternativa försörjningskällor, ekonomisk utveckling och andra förbättringar i de
samhällen som är engagerade i hantverksmässig och småskalig gruvbrytning, stödja
det omgivande samhället genom att anskaffa så många varor och tjänster som möjligt
från lokala leverantörer, kräva avskaffande av barnarbete som en förutsättning för
engagemang i lokalsamhället, förbättra kvinnors villkor i grupper som bedriver
hantverksmässig och småskalig gruvdrift genom program för ökad medvetenhet om
jämställdhetsfrågor och ökade möjligheter för kvinnor.
122 Ansvarsfull hantverksmässig och småskalig gruvdrift följer nationella juridiska ramar.
Om gällande juridiska ramar inte tillämpas, eller om ramarna inte finns, bör man beakta
de uppriktiga ansträngningar som individer och företag som utövar hantverksmässig
och småskalig gruvdrift gör för att verka inom ramen för den gällande juridiska ramen
(om en sådan finns) samt deras engagemang i de formaliseringsmöjligheter som blir
tillgängliga (samtidigt som hänsyn tas till att utövare av hantverksmässig och småskalig
gruvdrift har mycket begränsad eller helt saknar kapacitet, teknisk förmåga eller
ekonomiska resurser att göra detta).
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internationella organisationer, i förekommande fall, för att säkerställa att all
betalning sker frivilligt och står i proportion till den tjänst som tillhandahålls,
tydliggöra insatsregler i överensstämmelse med de frivilliga principerna för säkerhet
och

mänskliga

rättigheter,

FN:s

uppförandekod

för

tjänstemän

inom

brottsbekämpande myndigheter och FN:s grundläggande principer om användning
av våld och vapen av tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter.
5. Inrättande av system för spårbarhet och/eller kontrollkedjor för att trygga säkerheten för
sändningar och möjliggöra insamling av data om alla utvinningsplatser som har bedömts.
Det rekommenderas att bedömningen av utvinningsplatser följs av ett omedelbart
inrättande av robusta system för kontrollkedjor eller spårbarhet. Genom system för
kontrollkedjor och/eller spårbarhet bör uppgifter om varje guldsändning och bedömd
utvinningsplats successivt samlas in.

123

6. Tillhandahållande av ekonomiskt stöd till i) flerpartskommittéer för att bedöma
utvinningsplatser, transportrutter och handelsplatser för guld och ii) system för
kontrollkedjor och/eller spårbarhet. Ekonomiskt stöd kan ges i flera olika former, bland
annat som direkt stöd till initiativ eller genom royaltyer eller premier på guld från
bedömda gruvor och transportrutter för vilka det har införts system för kontrollkedjor
och/eller spårbarhet.
7. Främja och delta i program för direkt och konkurrensmässig marknadsföring av guld från
hantverksmässig och småskalig gruvbrytning från bedömda utvinningsplatser. Underlätta
kontakter och bygga partnerskap mellan hantverksmässiga och småskaliga producenter
med

verksamhet

på

bedömda

utvinningsplatser,

smältverk/raffinaderier,

direkt

marknadsföring av guld från bedömda utvinningsplatser som transporteras längs säkra
och verifierbara transportrutter.
8. Stödja inrättandet av ett varningsförfarande, i enlighet med steg 1 E i detta tillägg, och
vidta åtgärder för att ge hantverksmässiga och småskaliga producenter tillgång till
förfarandet så att de kan varna företag och myndigheter om problem i samband med
utvinning, transport, handel, hantering och export av guld från konfliktdrabbade områden
och högriskområden.
9. Främjande av samarbete mellan tullmyndigheter i export- och importländer.

123 För en detaljerad förteckning över uppgifter som bör ingå i system för kontrollkedjor
och/eller spårbarhet för olika mineraler, se steg 2 C i Tillägg om guld.
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