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ФИРМЕНА ПОЛИТИКА ЗА КОНФЛИКТНИ МИНЕРАЛИ
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.
В резултат на това, много фирми вече насочват вниманието си върху това 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.
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 мини;
▪ 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:
▪ да изискваме от нашите доставчици да въведат политика по отношение употребата на конфликтни минерали и да
полагат необходимата грижа при разследването на източниците на тези минерали;
▪ да си сътрудничим с доставчиците ни, за да може да реагират своевременно на нашите искания за доказателства
за съответствие. В бъдеще, готовността на нашите доставчици да се съобразят с тази инициатива, ще бъде фактор
в нашите решения относно снабдяването.
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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