Schéma fungovania náležitej starostlivosti podľa nariadenia
(EÚ) 2017/821
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Áno, ak je dovážaná komodita medzi položkami uvedenými v prílohe I nariadenia (EÚ)
2017/821 a súčasne ročný objem dovozu prevyšuje limit stanovený u každej položky
uvedený v prílohe I nariadenia (EÚ) 2017/821.
Náležitá starostlivosť nie je povinná v prípade recyklovaných kovov (dovozca však musí
uverejniť a primeraným spôsobom opísať dôkazy, na základe ktorých dospel k záveru, že
ide o dodávky z recyklovaných zdrojov) a zásob uskladnených pred 1. januárom 2013.

Oboznámte sa s potrebnými dokumentmi: nariadením (EÚ) 2017/821, Pokynmi OECD pre
náležitú starostlivosť v zodpovedných dodávateľských reťazcoch nerastných surovín z oblastí
postihntých konfliktmi a vysokorizikových oblastí, orientačným zoznamom konfliktných
oblastí a odporučaniami Komisie (EÚ) 2018/1149 o nezáväzných pokynoch pre určovanie
konfliktných oblastí.
Do vnútropodnikovej štruktúry riadenia zaveďte mechanizmus získavania a
vyhodnocovania informácií relevantných z hľadiska daných rizík.
Implementujte tento systém do zmluvných vzťahov s dodávateľmi.

Zabezpečte audit súladu vnúropodnikových procesov s relevantnou legislatívou nezávislým
audítorom.
Uskutočňovať audit nie je potrebné, ak:
je možné predložiť dôkazy, vrátane správ o audite uskutočnenom treťou stranou,
ktoré preukazujú, že všetky subjekty vo Vašom dodávateľskom reťazci zaoberajúce
sa tavením a rafináciou dodržujú nariadenie (EÚ) 2017/821 alebo
ste zásobovaní výlučne subjektmi zaoberajúcimi
sa tavením a rafináciou
uvedenými v zozname celosvetových zodpovedných subjektov zaoberajúcich sa
tavením a rafináciou (zoznam sa priebežne aktualizuje).

Pri riadnom zohľadnení obchodného tajomstva a iných aspektov týkajúcich sa
hospodárskej súťaže sprístupnite svojim odberateľom informácie získané z uplatňovania
náležitej starostlivosti.
Každoročne uverejnite v čo nejväčšom rozsahu, a to aj prostredníctvom internetu,
informácie o svojich politikách pre náležitú starostlivosť.

Ak budete vybraní kontrolným orgánom ako subjekt následnej kontroly, predložte
kontrolnému orgánu požadované dokumenty, vrátane prípadných auditov.
Spolupracujte s kontrolným orgánom na riešení prípadných nedostatkov zistených pri kontrole.
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