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Обща информация

През май 2017 г. бе приет Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17.05.2017 г. за определяне на
задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите
на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони , за да фокусира вниманието върху
прозрачността по веригата за доставки. Новото законодателство се отнася до снабдяването с конфликтни минерали и засяга вноса
на  материали  и  вещества,  използвани  в  продукти,  които  са  предназначени  за  крайния  потребител  като  мобилни  телефони,
компютри, електрически крушки, медицински изделия и аксесоари на дребно. Заедно с Препоръка (ЕС) 2018/1149 на Комисията
от 10.08.2018 г. относно незадължителните насоки за установяване на засегнати от конфликти и високорискови зони и други
рискове за веригата на доставки, той определя задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от
Съюза на калай, тантал и волфрам, техните руди и злато, произхождащи от засегнати от конфликти и рискови зони. 
По-късно на 21 декември 2018 г., към тях е добавен и кобалт, тъй като е известно, че веригата за доставки на кобалт потенциално
включва сериозни нарушения на правата на човека. Понастоящем областите на потребление и приложение на кобалт са предимно
материали за производство на батерии,  супер топлоустойчиви сплави за части на двигатели на въздухоплавателни средства и
устойчиви на корозия / износване сплави, инструментални стомани, твърди сплави, магнитни материали. Кобалтът под формата на
съединения се използва главно като катализатори, сушители, реагенти, пигменти и оцветители.
Групата на слюдата  включва 37 вида минерали, със слоеста структура, която им позволява да се разделят на тънки люспи или
листове. Слюдата е до голяма степен известна с приложението си в козметични продукти и бои. Използва се също за изолация и
устойчивост на топлина и може да се намери в някои компоненти на електронни и автомобилни продукти. В двете големи страни,
производители  на  слюда,  Индия  и  Мадагаскар,  веригите  за  доставка  на  слюда  разчитат  в  голяма  степен  на  занаятчийско  и
дребномащабно извличане, както и на ръчна обработка. Докладите през последните години подчертават случаи на детски труд,
незаконни операции и опасни условия за здраве и безопасност при производството и преработката на слюда.
По тези причини много фирми вече се съобразяват дали и до каква степен техните продукти съдържат конфликтни минерали и
дали тези конфликтни минерали идват от държави в конфликт или високо-рискови региони по света. Тремол SMD ООД се стреми да
бъде  социално  отговорна  организация.  Въпреки,  че  нашата  позиция  във  веригата  на  доставки  е  като  „потребител  на  готови
изделия“ и суровините, използвани в нашите продукти, са придобити от доставчика ни, ние сме ангажирани с осигуряването на
здравето, безопасността и закрилата на хората, които влизат в контакт с нашите продукти и бизнес. Ние изискваме наличие на
високи социални, екологични и правозащитни стандарти от нашите доставчици. Управлението на задълженията ни по отношение
на  конфликтните  минерали  е  част  от  тази  корпоративна  отговорност.  Компанията спазва  изискванията  на  Инициативата  за
отговорни минерали (RMI), която беше създадена от Алианса за отговорен бизнес (RBA) и Глобалната инициатива за електронна
устойчивост, и работи в тясно сътрудничество с нашите доставчици за проследяване на новодобитите минерали обратно до техния
произход, за да се осигури отговорно снабдяване.

Ангажимент на Тремол SMD ООД
Ние  се  стремим  да  гарантиране,  че  нашите  продукти  не  съдържат  конфликтни  минерали,  които  са  доставени  от  мини,
финансиращи военни конфликти. Ето защо, се ангажираме да: 

 идентифицираме кои продукти на Тремол SMD ООД са повлияни и съответно да насочим нашите усилия;
 не купуваме продукти и материали, съдържащи конфликтни минерали, с произход конфликтни източници;
 изискваме  от  нашите  доставчици  да  гарантират,  че  всички  конфликтни  минерали,  които  се  съдържат  в  продуктите  и

материалите, доставени на Тремол SMD ООД, произхождат от безконфликтни източници;
 допринасяме за безконфликтна търговия като насърчаваме нашите доставчици да не дискриминират легитимни източници

на конфликтни минерали
В  допълнение,  ние  се  ангажираме  да  помагаме  на  нашите  клиенти  по  отношение  на  задълженията  им  за  разкриване  на
информация. 

Мерки на Тремол SMD ООД
Работейки, за да изпълним тези ангажименти, ние предприехме редица стъпки, които включват: 

 изискване от нашите доставчици да подкрепят усилията ни за провеждане на разумно проучване на страната за произход
(RCOI) и документиране на страните на произход за калай, тантал, волфрам, злато и кобалт, от които закупуват;

 изискване от нашите доставчици да гарантират, че не насърчават умишлено или неволно нарушенията на човешките права в
тези високорискови области;

 изискване от нашите доставчици да прилагат политика за разумно предотвратяване и намаляване на риска по отношение на
конфликтните минерали, да упражняват надлежна проверка, за да проучат източника на тези минерали и да предоставят мерките
си за надлежна проверка на разположение на клиентите при желание на клиента;

 сътрудничество и ангажиране с нашите доставчици, така че те да отговорят своевременно на нашите искания за доказателства
за съответствие. В бъдеще желанието на нашите доставчици да се съобразят с тази инициатива ще бъде фактор за нашите решения
за закупуване на материали;
Ние осъзнаваме, че ще отнеме време да съберем необходимата информация относно употребата на конфликтни минерали и за да
отговорим на опасенията на нашите клиенти,  но ние сме уверени в способността ни да постигнем съответствие с  настоящата
политика на ЕС. 
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