ИЗКЛЮЧВАЩ СПИСЪК
Не могат да се установяват и поддържат бизнес отношения с клиенти, занимаващи се с някоя от следните
дейности:
Производство или дейности, включващи увреждащи или експлоатационни форми на принудителен труд/ увреждащ детски
труд1, дискриминационни практики или практики, възпрепятстващи упражняването от страна на персонала на законните му
права на сдружаване и колективно договаряне;
b) Производство или търговия със стоки или дейности, определени за незаконни съгласно местните закони и наредби или
международните споразумения и спогодби, включително, но не само, закони или конвенции свързани с опазването на
биологичните видове2 или културното наследство;
c) Производство или търговия с наркотици3
d) Производство или търговия с оръжие (включително ловни оръжия) и боеприпаси 4;
e) Хазарт (включително онлайн хазарт), казина и подобни дейности5;
f) Предоставяне на онлайн платежни услуги и издаване на електронни пари;
g) Търговия с видове и продукти от дивата природа, регулирани от CITES6;
h) Производство или търговия с радиоактивни материали (включително съхранение и обработка на радиоактивни отпадъци),
дейности в областта на ядрената енергетика или ядрените материали 7;
i)
Производство или търговия с азбестови влакна или използване на несвързани такива или продукти със съдържание на
азбест8;
j)
Производство или търговия с продукти със съдържание на полихлорирани бифенили 9;
k) Производство или търговия с фармацевтични продукти, пестициди/хербициди и други опасни вещества обект на
международни забрани или в процес на извеждане от употреба 10;
l)
Производство или търговия с вещества, разрушаващи озоновия слой, обект на изваждане от употреба в международен
план11;
m) Дърводобив или закупуване на оборудване за дърводобив в девствени влажни тропически гори; добив и търговия с дървен
материал или други горски продукти, освен такива, добивани от горски масиви обект на устойчиво управление;
n) Промишлен морски риболов с използването на мрежи с дължина над 2,5 км;
o) Превоз на петрол или други опасни вещества в танкери, не отговарящи на изискванията на Международната Морска
Организация (IMO)12;
p) Дейности свързани с разпространение на генно модифицирани организми в природната среда без разрешение от
съответните власти, или където съответните органи са декларирали недопустимост на генно модифицирани организми13;
q) Дейности, извършвани в рамките на, в съседство с, или над земи обитавани от племенно коренно население и/или уязвими
групи в неравностойно положение, като например земи и речни корита, използвани за дейности свързани с препитанието на
тези хора, като паша на добитък, лов или риболов;
r) Дейности, извършвани в рамките на, в съседство с, или над обозначени защитени територии по силата на националното
законодателство или международни конвенции; места от научен интерес; местообитания на редки/застрашени видове и
девствени/стари гори с екологична значимост14;
s) Дейности, които биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху обекти от културна или археологическа значимост;
t) Дейности включващи принудително изселване;
u) Транс-гранично транспортиране на отпадъци, забранено по силата на международното право15;
v) Строителство на (мини-)хидро каскади без необходимата екологична оценка;
w) Проституция и други дейности, при който основната дейност е свързана с порнография;
x) Експлоатация на диамантни мини и търговия с диаманти, произведени в държави, неспазващи споразумението Кимбърли
(Схемата за сертифициране на търговията с диаманти, приета в рамките на процеса Кимбърли) или други подобни
международни споразумения в областта на добиването на подземни ресурси.
a)

Не се финансират клиенти, занимаващи се с някоя от следните дейности:
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Основна дейност – производство или търговия с алкохолни напитки (с изключение на бира и вино)
16
Основна дейност – производство или търговия с тютюн и тютюневи изделия

Включително всички дейности, свързани с трафик на хора. Принудителен труд означава всеки вид работа или услуга, извършена не доброволно, която е получена от
индивида под заплаха със сила или наказание. Увреждащ труд е наемането на работа на деца, което представлява икономическа експлоатация, или би могло да
увреди или възпрепятства образованието на детето, или да застраши неговото здраве и физическо, умствено, духовно, морално или социално развитие. За
допълнителни пояснения: Международна Финансова Корпорация (IFC) (виж Политика на IFC/MIGA за Принудителен труд и Вреден детски труд); Декларация за
фундаментални принципи и права на работа на Международната Организация на Труда и принципите, залегнали в следните конвенции: Конвенция № 29 и 105 на
МОТ (принудителен труд и премахване на принудителния труд); Конвенция №87 (синдикална свобода и закрилата на правото на синдикално организиране);
Конвекция № 98(право на организиране и колективно договаряне): Конвенция № 100 и 111 (дискриминация в областта на труда и професиите); Конвенция №138
(минимална възраст за наемане на работа); Конвенция № 182 (забрана и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детски труд);
Международна декларация за човешките права.
Приложимите международни конвенции за биологично разнообразие включват, но не само: Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска
конвенция); Конвенция по влажните зони с международно значение, по специално като местообитания за водни птици (конвенция Рамсар); Конвенция за опазване на
дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция); Конвенция за световното наследство; Конвенция за биологичното
разнообразие.
Понятието “наркотици” се отнася до нелегални естествени или синтетични наркотични и психотропни вещества. За допълнителна справка моля вижте Единната
конвенция за упойващите вещества на ООН, както и Жълтия списък на Международния съвет за контрол на наркотиците (INCB).
Тази точка не касае охранителни фирми, закупуващи леко стрелково оръжие и муниции за собствени нужди и без цел продажба.
Тази точка не касае организирането на благотворителните лотарии, приходите от които се инвестират изключително в благотворителни дейности от обществена
полза, както и юридически или физически лица, по-малко от 25% от приходите на които са с произход организиране на хазарт.
CITES: Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора. Списък на включените в CITES е на разположение от
Международната Финансова Корпорация или Европейската Банка за Възстановяване и Развитие. За да видите видовете, включени в списъка, посетете сайта:
www.cites.org или проверете в базата данни за видовете на CITEs на http://cites.org/eng/resources/species.html
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Не касае закупуването на медицинско оборудване, както и оборудване за контрол (и измерване) на качеството и такова, при което радиоактивният източник е с
незначително излъчване и/или с надеждна защита.
Не касае закупуване и употреба на циментови елементи със свързани азбестови влакна, при които съдържанието на азбест е <20%.
Полихлорирани бифенили: група силно токсични химикали с най-често приложение при маслените електро-трансформатори, кондензатори и превключватели,
произведени в периода 1950-1985 г.
Списък на продуктите обект на изваждане от употреба или забрана се поддържа от Международната Финансова корпорация или ЕБВР. Референтните документи
включват: Регламент на Европейския съюз (ЕЕС) № 2455/92 на Европейския съюз относно вноса и износа на опасни химични вещества и измененията към него;
Консолидиран списък на ООН на продукти, чиято консумация и/или продажба е забранена, или са извадени от употреба, строго забранени или не са одобрени от
правителствата на държавите членки на ООН; Конвенция за процедурите по предварително одобрение на опасни химически вещества и пестициди в
международната търговия (Ротердамската конвенция); Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители на околната среда; Класификация на СЗО за
пестицидите по степен на опасност.
Вещества разрушаващи озоновия слой: Химически съединилия, които реагират с озона и намаляват съдържанието му в стратосферата, като предизвикват добре
известните „озонови дупки“. Монреалският протокол изрежда веществата, разрушаващи озоновия слой, както и планираните дати за намаляването и изваждането им
от употреба. Списък с химичните съединения регулирани с Монреалския протокол, включващ аерозоли, охладители, пенливи вещества, разтворители и
противопожарни вещества, както и подробности за подписалите го държави и датите за изваждане от употреба е на разположение от МФК или ЕБВР.
В тази категория се включват: танкери, които не притежават всички сертификати MARPOL SOLAS (включително и без ограничени съответствия с кодекса ISM);
танкери забранени от Европейския съюз или Парижкия меморандум за тълкуването на държавния пристанищен контрол (Париж MOU) и танкери, извадени от
употреба съгласно Наредба № 13G, Наредба №13Н от Анекс 1 на МАРПОЛ. Не е разрешено използването на едно-корпусни танкери, произведени преди повече от
25 години.
Важи за държавите, в които работи ЕБВР: дейности, който включват разпространяване на генно модифицирани организми в околната среда трябва да бъдат
отнасяни до ЕБВР и сравнявани с приложимите изисквания за изпълнение.
Основните документи за справка са Ръководствата на IUCN за защитените територии.

Документ и за справка: Регламент (ЕС) № 1013/2006 от 14 юни 2006 относно транспорта на отпадъци; Решение С(2001)107/Окончателно на Съвета на Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие относно поправката на Решение С(92)39/Окончателно по въпросите на контрола на транс-граничното движение на
отпадъци за рециклиране; Базелската конвенция от 22 март 1989 относно контрола на транс-граничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. За
16 допълнителна информация и кратко ръководство за Базелската конвенция посетете: http://www.basel.int
Не касае клиенти/предприятия, за които съответната дейност не е основна. Дейността „не е основна“, когато същата е спомагателна на основните дейности на
клиента. Изключения се допускат с одобрение от IFC.

