
 

 

 

1 

ЕКОЛОГИЧНО УСТОЙЧИВА ПОЛИТИКА ОТНОСНО ПРИРОДНИЯ КАУЧУК  

ОБНОВЕНА ДЕКЕМВРИ 2021 

 

Pirelli активно насърчава, развива и прилага екологично устойчивото и отговорно придобиване и 

използване на природен каучук навсякъде, където се работи с него.  

Предвид очакваното увеличаване на търсенето на природен каучук в световен мащаб, екологично 

устойчивото ръководство на цялата верига за доставка на природен каучук става наложително, за да 

се запазят горите и биологичното разнообразие и да се гарантира дългосрочно развитие на местните 

общности и местната икономика.  

От източника до крайния потребител, веригата за доставка на природен каучук включва 

производители/фермери, търговци на дребно, преработващи заводи, търговски компании и 

производители. Pirelli, като производител на автомобилни гуми, се намира в края на веригата и не 

притежава нито плантации за добиване на природен каучук, нито преработващи заводи.  

В тази ситуация Pirelli се стреми да бъде активен участник в световните усилия за екологично 

устойчив добив и използване на природния каучук, като за целта възнамерява да работи със всички 

свои звена и съвместно с други организации в отрасъла за увеличаване на прозрачността и по-

нататъшно развитие на процесите и инструментите за повишаване на проследимостта чрез основан на 

риска подход. 

Pirelli изисква от своите съвместни предприятия, доставчици и техните подизпълнители, участващи в 

производството, преработката и маркетинга на естествения каучук, да разполагат с подходящи 

системи за управление, за да гарантират спазването на законите и разпоредбите и да се съобразят с 

принципите на тази политика. 

Политиката на Pirelli относно екологичната устойчивост на природния каучук се основава на:  

 

I. ГРИЖА ЗА ХОРАТА 

Защита на правата на човека и подкрепа за създаване на добри условия на работа  

Спазването на универсалните права на човека и защитата на здравето, безопасността и 

благосъстоянието на работниците са фундаментални и неоспорими принципи. Гаранциите се прилагат 

за всички работници, включително тези, наети на базата на трудов договор, временните работници и 

работници мигранти. 

Pirelli очаква от всички участници в своята верига за доставка: 

- да прилагат високи критерии за предотвратяване, оценка и управление на рисковете за 

здравословните и безопасни условия на труд; 

- да подкрепят различията и да не допускат дискриминация въз основа на пол, гражданско 

състояние, сексуална ориентация, религиозни или политически убеждения, членство в 

професионални съюзи, расова принадлежност, националност, възраст, социален произход, 

обществено положение, физически или умствени увреждания; 

- да спазват приложимите местни, национални и международни закони за човешки и трудови 

права и да поддържат Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека (UNGP); 

- да осигуряват подходящи условия на труд, в това число постоянни трудови договори, заплати, 

не по-ниски от минималните в съответната държава за същата дейност, законоустановено 

работно време, право за основаване или участие в професионални съюзи, право на колективно 
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трудово договаряне съгласно действащото национално и международно законодателство, 

подпомагане на живеещите на плантациите за получаване на достъп до необходимите ресурси 

за нормални условия на живот, съгласно Конвенция 110 на МОТ; 

- да проявяват нетърпимост към всички форми на трудова експлоатация, детския труд, 

принудителния или задължителен труд, както и към всички форми на малтретиране и 

психическа или физическа принуда спрямо собствените си работници и работниците, 

използвани чрез веригата на доставка.  

 

Насърчаване на развитието на местните общности и предотвратяване на конфликти, свързани 

със собствеността върху земята 

За икономическо и социално развитие на местните общности е необходимо да се създават работни 

места и да се увеличава трудовата заетост на местното население, да се повишава стандартът на живот 

и да не се допускат съзнателно действия, които пряко или косвено могат да нанесат вреда на местните 

общности или популации. 

Pirelli уважава правото на местното население и на зависещите от горите общности да разполагат със 

свободен достъп до горските ресурси и да могат да ги използват.  

Pirelli очаква от своите доставчици: 

- да спазват приложимите местни, национални и международни закони за използване на земята 

и да извършват действия в съответствие с Декларацията на ООН относно правата на коренното 

население (UNDRIP); 

- да постъпват отговорно, като подкрепят нормалните условия на живот на местните общности 

и не допускат излагането на риск на местните източници на продоволствие, предоставяйки 

справедливи компенсации на местните общности с цел предприемане на мерки за запазване 

или търговско използване на земята; 

- да спазват и защитават обичайните, традиционни и общински права за собственост върху 

земята; 

- да се стремят да не прилагат подходи, свързани със заграбване на земя; 

- да насърчават културното развитие на местните общности; 

- да подкрепят достъпа до образование на местните общности. 

Рискът за съзнателно, пряко или косвено подпомагане на действия, които биха могли да доведат до 

противозаконното присвояване на земя и/или до причиняване на вреди на местните общности или 

популации трябва да се ограничава; за целта се очаква доставчиците на Pirelli — и по-специално ако и 

когато създават или преобразуват плантации и/или промишлени обекти — да прилагат методите и 

насоките за доброволно, предварително и информирано съгласие (FPIC), разработени от програмата на 

ООН за намаляване на емисиите от обезлесяване и израждане на горите в развиващите се държави 

(UN-REDD), като по този начин включват компенсация или настаняване чрез подходящи и взаимно 

съгласувани мерки, когато действията засягат коренното население и правата на местните общности 

(КН/МО).  

Когато действията са причинили или допринесли за присвояването или вредата върху земите, 

териториите или ресурсите на КН/МО, без да е предоставено предварително и информирано съгласие, 

се очаква да бъдат взети мерки за предоставяне на средства за защита чрез взаимно съгласувани 

процедури. Прилагането се контролира съвместно с общността и/или от взаимно съгласувана/и 

трета/и страна/и. 
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II. ОПАЗВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ, ФЛОРАТА И ФАУНАТА 

Непрекъснатото подобряване на въздействията върху околната среда през целия цикъл на 

съществуване на даден материал предполага оценяване на състоянието, опазване и евентуално 

възстановяване на екосистемите, като същевременно се предотвратява, намалява или отстранява 

неблагоприятното въздействие върху природните ресурси, промяната на климата, екосистемите, 

растителния и животински свят.  

Следвайки този подход, Pirelli очаква от участниците в своята верига за доставка: 

- да спазват приложимите местни, национални и международни закони за опазване на околната 

среда; 

- да разработят подходящи земеустройствени планове с цел предотвратяване на прекомерната 

експлоатация на природните ресурси, опазване на повърхностните и подпочвени 

водоизточници, защитаване качеството на водата и предотвратяване на нейното замърсяване 

от селскостопански и промишлени химикали, ерозия и утаяване; 

- да защитават качеството на почвата, предотвратявайки ерозия, деградация на хранителните 

вещества, потъване и замърсяване; 

- да спазват законите и другите нормативни разпоредби относно използването на химични 

вещества в промишлеността, както и да осигурят безопасно боравене, транспортиране, 

съхранение, използване, рециклиране или изхвърляне на химичните вещества; 

- да управляват дейностите си като сведат до минимум процента на използване на енергия, 

минимизират и смекчават въглеродните емисии и увеличат ефективността на природните 

ресурси, както и да намалят, управляват и рециклират произведените отпадъци; 

- да използват подходящи процеси и технологии за намаляване на миризмата при смилане на 

каучука. 

 

III. НЕ НА ОБЕЗЛЕСЯВАНЕТО, УНИЩОЖАВАНЕТО НА ТОРФА И ОПОЖАРЯВАНЕТО 

Pirelli подкрепя защитата и опазването на първичните гори и екологично значимите зони, в това число 

ключовите екосистеми с находища на торф и девствените горски масиви, които може да се повлияят 

отрицателно от разширяващото се култивиране на растения за добив на каучук, и във връзка с това 

призовава участниците в своята верига за доставка: 

- да се въздържат от добив на каучук по какъвто и да е начин върху покрити с торф земи; 

- да се въздържат от използване на огън при подготвяне на нови плантации, насаждения или 

други разработки; 

- да прилагат международно приетите подходи за висока консервационна стойност (HCV) и 

високи въглеродни запаси (HCS). Pirelli счита тези подходи за надежден инструмент при 

постигане на целта за нулево обезлесяване, които същевременно насърчават устойчивото 

развитие на местните общности и акцентират върху честния и открит диалог със 

заинтересованите лица.  

Естествен каучук от обезлесени зони или такива, където консервационната стойност е влошена след 

крайната дата 1 април 2019 г., се счита за несъответстващ с тази политика. 

 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/possibly
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IV. ОПАЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ  

Pirelli се ангажира да използва природния каучук по качествен и ефикасен начин, като извършва 

изследвания и развойни дейности за намаляване на средната маса на автомобилните гуми, 

удължаване на срока на експлоатацията им и увеличаване на количеството на рециклирания 

материал.  

Pirelli подкрепя прилагането на същия качествен и ефикасен метод в своята верига за доставка, за да 

намали заплахите за биоразнообразието, да увеличи ефикасността на своите изделия и да намали 

разходите за изхвърляне на отпадъците. 

Подкрепата за веригата на създаване на стойността, предоставена на производителите на естествен 

каучук, включително дребните производители, с цел подобряване на добива и качеството на каучука 

се счита за приоритет. 

 

V. ЕТИЧЕН ПОДХОД 

Борба с корупцията  

Не се допуска толериране на активната и/или пасивна корупция, независимо от нейния образ и форма, 

независимо от юрисдикцията и дори на места, където в ежедневната практика такива действия са 

допустими, толерирани или не подлежат на съдебно преследване.  

 

VI. ПРОСЛЕДИМОСТ И КАРТОГРАФИРАНЕ НА РИСКА 

Pirelli проучва процедури за проследяване на своята верига за доставка на природен каучук и за целта 

си сътрудничи и работи с подизпълнители за разработване и прилагане на ефикасни и заслужаващи 

доверие социални и екологични инструменти за проследимост и картографиране на рискапо 

съответната верига, за да постигне пълна проследимост в средносрочен план. 

Pirelli не може точно да определи колко време ще отнеме този процес поради голямата раздробеност 

на веригата за доставка на природен каучук и сложността на процеса за осигуряване на проследимост 

и картографиране на риска. Pirelli ще публикува информация за напредъка в тази област съгласно 

раздел ХІ от настоящия документ. 

Резултатите от картографирането на риска, както и готовността на веригата за доставка при 

необходимост да участва във възстановителни действия ще се имат предвид, когато Pirelli приема 

решения за закупуване на природен каучук и прилагане на стратегии за развитие. 

 

VII. РЪКОВОДСТВО 

Pirelli очаква от своите доставчици на природен каучук: 

- да спазват принципите на настоящата политика; 

- да подпомагат прилагането й в съответната верига за доставка; 

- да разработват и прилагат система за надлежно добросъвестно отношение към веригата за 

доставка във връзка с настоящата политика;  

- да обмислят присъединяване към Глобалната платформазаустойчив естествен каучук (GPSNR), 

за да се възползват от споделеното усилие за стимулиране и постигане на напредък в 

устойчивото развитие на естествения каучук. 

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
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Тази политика включва в състава си вече поетите1 от Pirelli ангажименти за устойчиво развитие на 

своята верига за доставка, както и модела за развитие, която Pirelli прилага, а именно: 

- насърчаване на доставчиците непрекъснато да се усъвършенстват самостоятелно, със 

съдействието на Pirelli и в сътрудничество с други организации, посредством внедряване на 

методи за натрупване на знания и изпълнение на дейности за развитие на нови способности;  

- оценяване на възможните доставчици на природен каучук според тяхното екологично и 

социално поведение и търговска етика — от фазата преди хомологацията до проверки на 

място, извършвани от трета страна;  

- изискване доставчиците да подпишат договор, който включва клауза относно следваната от 

Pirelli политика за екологична устойчивост (клаузата преобразува посочените по-горе 

ангажименти на Pirelli в конкретни екологични, човешки и трудови права, както и изисквания 

към доставчиците за търговска етика) и спазване на антикорупционните принципи с 

официален ангажимент да прилагат същия модел за екологично устойчиво ръководство и в 

своята верига за доставка, като старателно контролират практическото му прилагане, за да се 

гарантира получаване на самоподдържащ се позитивен цикъл; 

- контролиране на изпълнението на клаузата относно прилаганата от Pirelli политика за 

екологична устойчивост чрез проверки на място, извършвани от трета страна, и набелязване 

на коригиращи мерки, когато е необходимо.  

При наличие на данни, доказващи съществено нарушаване на настоящата политика, или при отказ да 

се състави план за отстраняване на проблемите, или при неизпълнение на вече съгласуван и приет 

план е възможно Pirelli да прекъсне или прекрати търговските си отношения със съответния 

доставчик. 

Ако съществуват сериозни доказателства, че доставчик от ниво 2 във веригата на доставка на Pirelli 

нарушава настоящата политика, Pirelli ще обсъди най-подходящия начин на действие със съответния 

доставчик от ниво 1. Pirelli счита, че доказаната добросъвестност и проактивният подход към мерките 

за противодействие на нарушенията са изходната точка за отговорно съвместно решаване на 

проблемите, а не незабавното прекратяване на търговските отношения. 

 

VIII. СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И КОНСТРУКТИВНИЯТ ДИАЛОГ — КЛЮЧОВИ ЛОСТОВЕ 

Pirelli вярва, че глобалният проблем за постигане на екологична устойчивост на природния каучук 

изисква ангажиране, сътрудничество, диалог и партньорство между всички заинтересовани страни.  

В допълнение към работата със своите доставчици, Pirelli насърчава и подкрепя активното 

сътрудничество в отрасъла и между участниците в процеса, които имат важна роля във веригата на 

добиване и използване на природен каучук, тъй като счита, че ако индивидуалните ангажименти на 

корпорациите се съчетаят със съвместни действия може да се реализира по-значителен и бърз 

напредък за постигане в световен мащаб на екологична устойчивост на веригата за доставка на 

природен каучук. 

 

1 Извършва се позоваване на поетите от Предприятието ангажименти за устойчиво развитие на своята верига за доставка, по-

конкретно съгласно:  Ценностния и етичния кодекс на Pirelli, „Кодекса наповедение“, „Политикатазасоциална отговорност 

относно здравето, безопасността и правата на труд, и околнатасреда“, „Глобалната политика за праватана човека“, „Политика за 

стопанисване напродуктите“, „Политика заекологич носнабдяване“, „Политиказакачество“, „Политикатазаздравето, 

безопасността и околната среда“, „Антикорупционната програма“, доставчици на Pirelli „Клаузазаустойчивост“, „Справочникна 

доставчиците на Pirelli“ и съответната документация, Политиказасигнализиране на нередности.  

Всички посочени документи на Pirelli са публикувани на множество езици на уебсайта на Pirelli.  

Pirelli е също и член-основател на Глобалната платформа заустойчивестествен каучук (GPSNR). 

https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/the-ethical-code
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/code-of-conduct
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/global-human-rights-policy-
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/product-stewardship-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/product-stewardship-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-green-sourcing-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/quality-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/health-safety-and-environment-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/health-safety-and-environment-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/health-safety-and-environment-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/anti-corruption-program
http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=59887
https://psi-dotcom-prd.s3.eu-west-1.amazonaws.com/corporate/Supplierhandbook.pdf
https://psi-dotcom-prd.s3.eu-west-1.amazonaws.com/corporate/Supplierhandbook.pdf
https://psi-dotcom-prd.s3.eu-west-1.amazonaws.com/corporate/Supplierhandbook.pdf
https://psi-dotcom-prd.s3.eu-west-1.amazonaws.com/corporate/Supplierhandbook.pdf
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/whistleblowing-policy
https://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage
https://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage
https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
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Pirelli е член-основател на Глобалната платформа за устойчив естествен каучук (GPSNR) и се включва в 

национални и международни, правителствени, неправителствени, отраслови и академични 

инициативи за разработване на политики и принципи в световен мащаб за устойчив естествен каучук.  

Pirelli подкрепя дейностите на многостранното планиране, които поддържат принципите на GPSNR на 

ландшафтно, юрисдикционно и друго пространствено ниво. 

Естествен каучук, които е произведен и обработен в съответствие с политическата рамка на GPSNR 

ще бъде предпочетен. 

 

IX. МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ ФОРМИ НА СЕРТИФИЦИРАНЕ 

Pirelli приканва участниците в своята верига за доставка да прилагат международно признати, 

надеждни и проверявани от трети страни системи за сертифициране с цел осигуряване на устойчиво 

ръководство на екологичните и социални действия и търговска етика на всички нива на веригата за 

доставка — от плантациите, през търговците на дребно, преработващите заводи и търговските фирми 

до крайния процес на производство на автомобилни гуми от Pirelli. 

 

X. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА  

За да улесни изпълнението на настоящата политика, Pirelli състави специално 

Ръководствозаизпълнение и осигури специализирани курсове и материали за обучение на различни 

нива от своята верига за доставка на природен каучук, както и за своите работници, ангажирани с 

процеса.  

Pirelli поддържа и взема участие в инициативи за изграждане и развитие на нови способности с цел 

осигуряване на създаването на умела, квалифицирана и устойчива база за доставка на природен 

каучук. 

Поетите ангажименти са вградени в решенията на Pirelli свързани с набавянето на естествен каучук, 

както и в процесите и бизнес отношенията в цялата група, и се считат за дефиниция на показателите 

за изпълнение. 

Pirelli определя ограничени във времето и географски специфични цели и етапи със свързани 

индикатори/метрики и ги изисква и от партньорите си във веригата за доставка. 

 

XI. ОТЧИТАНЕ НА НАПРЕДЪКА  

Pirelli ще осигурява информация относно напредъка при изпълнение на настоящата политика чрез 

институционалните си канали, в това число чрез уебсайта на компанията и публикуване на годишен 

отчет.  

Когато е уместно, постигнатият напредък и срещнатите трудности ще се обсъждат на специални 

съвещания на заинтересованите страни, с цел да се подпомага изпълнението на политиката по най-

устойчив и ефикасен начин от съответните участници във веригата за доставка. 

 

XII. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ 

Налице е достъпен механизъм за подаване на сигнали, отговарящ на критерия за ефективност на 

UNGP и на насоките на ОИСР, посочени в Приложение 1, който позволява на заинтересованите страни 

да подават сигнали независимо и предоставя възможности за отстраняване на причиненото чрез 

производство или снабдяване неблагоприятно въздействие. 

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/psi-dotcom-prd/corporate/4423_Pirelli_Sustainable_Natural_Rubber_Implementation_Manual.pdf
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Настоящата политика подлежи на актуализиране в съответствие с резултатите и опита от 

практическото й прилагане. 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

и ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

Марко Тронкети Провера  

(Marco Tronchetti Provera) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

С цел пълно прилагане на политиката за устойчиво управление на естествен каучук (наричана по-долу 

за краткост „политика“) и гарантиране на значителен принос за намаляване и премахване на 

отрицателното въздействие Pirelli предоставя на своите заинтересовани страни2 механизъм за 

подаване на сигнали, чрез който да сигнализират за случаи на нарушения на политиката в обхвата на 

цялата верига за доставка на естествен каучук. 

Този документ показва механизма на подаване и управление на сигнали във връзка с нарушения или 

проблеми, които пряко или косвено имат отношение към Pirelli (напр. отнасящи се до пряк или косвен 

доставчик в обхвата на веригата за доставка на естествен каучук), и които дадено заинтересовано лице 

възнамерява да подаде до Pirelli с цел формулиране на решение. 

Механизмът за подаване на сигнали съответства на критерия за ефикасност, посочен в Ръководните 

принципи на Организацията на обединените нации за бизнеса и правата на човека и в частност 

Принцип 31 „Критерии за ефективност на извънсъдебния механизъм за подаване на сигнали“, в 

параграф IV от „Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия“ и Политическата 

рамка на Глобалната платформа за устойчив естествен каучук (GPSNR). 

 

2. ОБЩИ ПРИНЦИПИ  

Pirelli се ангажира да осигури непрекъснат диалог със своите доставчици и заинтересовани страни във 

веригата за доставка на естествен каучук, за да гарантира неговата устойчива доставка и употреба. 

Всички случаи на нарушения на политиката се управляват от специално назначен за тази цел 

персонал, който упражнява тази функция  в съответствие със специфични срокове и методи в 

зависимост от участието на: i) Pirelli пряко; ii) пряк доставчик на Pirelli; iii) косвен доставчик на Pirelli. 

По-конкретно:  

• В случай на пряк доставчик Pirelli се задължава да установи диалог с него с цел обсъждане на 

повдигнатите въпроси и определяне на корективни мерки, ако е необходимо. Ако доставчикът 

не сътрудничи или не се ангажира с прилагането на договорените мерки, Pirelli може да 

преразгледа взаимоотношенията си с него, в това число като преустанови или прекрати всички 

търговски взаимоотношения с него.  

• По отношение на области от веригата за доставка, с които няма преки взаимоотношения, Pirelli 

разглежда законосъобразно предоставените възможности за провеждане на подходящи 

разследвания и осигуряване прилагането на корективни мерки (напр. укрепване на 

взаимоотношенията с преки доставчици и посредством съответните механизми за подаване на 

сигнали, ако са налице такива). Ако субектът, за когото се подава сигнал, не прояви готовност 

за сътрудничество или не се ангажира с прилагането на договорените мерки, Pirelli може да 

поиска от своите преки доставчици да преустановят или прекратят всички търговски 

взаимоотношения с въпросния субект.  

Всички дейности, свързани с разследването и резултатите от него, ще бъдат документирани по 

съответния начин. 

 

 

2 Под „заинтересовани страни“ се разбира компонентите на корпоративните органи, работниците на групата, клиентите, 
доставчиците, партньорите, консултантите, акционерите и най-общо трети лица, които пряко или косвено участват във 

веригата за доставка на естествен каучук (напр. местни общности).  
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3. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАБРАНА НА РЕПРЕСИВНИ ДЕЙСТВИЯ 

При насърчаване на участниците да сигнализират своевременно за всяко неправомерно действие или 

нередности Pirelli гарантира поверителността на сигнала и на съдържащите се в него данни, както и 

анонимността на лицето, сигнализиращо за нередности, дори и в случай, че впоследствие се докаже, 

че той е неверен или необоснован. 

Няма да се толерира отправянето на каквито и да било заплахи, репресии, санкции или 

дискриминация срещу лицето, сигнализиращо за нередности или субекта, за когото се подава сигнал, 

или срещу лицата, оказали сътрудничество в последващите дейности по проверка на основателността 

на сигнала. 

Pirelli си запазват правото да предприемат подходящи дисциплинарни и/или законни мерки за защита 

на своите права, стоки и репутация:  

• срещу всяко лице, което подава злонамерени, фалшиви, необосновани или опортюнистични 

сигнали и/или с единствената цел да навреди на репутацията, да оклевети или причини вреда 

на лицето, за което се подава сигнал, или на други упоменати в сигнала лица.  

• срещу всяко лице, което предприема или заплашва да предприеме репресивни действия срещу 

тези, които са подали сигнала в съответствие с тази процедура, без да се засяга законното 

право на страните да се защитят, в случай че по отношение на подаващата сигнал страна бъде 

определена наказателна или гражданска отговорност, свързана с недостоверността на 

декларираната или докладваната информация.  

 

4. ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА  

4.1 ИЗПРАЩАНЕ НА СИГНАЛА 

Сигналът за нарушение, свързано с политиката за устойчиво управление на естествен каучук може да 

бъде подаван от заинтересованите страни до Pirelli посредство следните официални канали: 

- Електронна поща: grievance.naturalrubber@pirelli.com; 

- Писмо на хартиен носител, изпратено до обичайния пощенски адрес: Pirelli & C. S.p.A. – Viale 

Piero e Alberto Pirelli, 25 – Милано (Италия), на вниманието на Отдел за групови покупки – 

подаване на сигнали относно естествен каучук. 

В обхвата на сигнала е необходимо лицето, сигнализиращо за нередности, да предостави следната 

информация: 

- име и фамилия; 

- предприятие и свързана с него функция; 

- телефонен номер / адрес на електронна поща; 

- описание на нарушението, за което е узнал/а; 

- доказателство в подкрепа на предоставеното описание; 

Pirelli счита, че поддържането на пряк контакт с лицето, сигнализиращо за нередности е от основно 

значение за намирането на ефективно решение на повдигнатия въпрос; отделът, който се занимава с 

управление на сигналите (напр. Групови покупки) предоставя на лицето, сигнализиращо за 

нередности, актуална информация относно основните стъпки, включени в процеса (например 

поемането на отговорност за, приключване на проучвания, определение на план за действие и др.), 

както е описано в следните параграфи.  

Във всеки един случай Pirelli приема да разглежда и анонимни сигнали по отношение на предвидения 

механизъм, както е приложимо. 

mailto:grievance.naturalrubber@pirelli.com
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4.2 ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ 

Всички сигнали, получени посредством официалните и неофициалните канали на Pirelli се 

документират от Отдела за групови покупки, който информира Отдела за вътрешен одит. В срок от 

пет дни от получаването на сигнала на лицето, сигнализиращо за нередности, се изпраща уведомление 

за приемане.  

 

4.3 ПРОВЕРКА НА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА СИГНАЛА  

Отделът за групови покупки с подкрепата на Отдела за вътрешен одит разглежда получения сигнал, за 

да провери дали същият действително представлява сигнал за нарушение на политиката на 

предприятието за устойчиво управление на естествен каучук. При извършване на дейността, когато е 

необходимо, Отделът за групови покупки може да поиска намесата на други отдели на предприятието 

и да започне дискусия с лицето, сигнализиращо за нередности, ако е необходима допълнителна 

информация за целите на оценяването.  

Сигнали за нарушения на закони, наредби, принципи и процедури, които не са свързани с естествен 

каучук, се обработват от Отдела за вътрешен одит в съответствие с „Политиката за сигнализиране на 

нередности на Групата“. В този случай авторът на сигнала се информира за резултата от извършената 

оценка в срок от десет работни дни от момента на поемане на отговорност за подаването на сигнал. 

 

4.4 АНАЛИЗ НА СИГНАЛА (РАЗСЛЕДВАНИЯ) 

Ако полученият сигнал касае пряко Pirelli или един от неговите преки доставчици, Отделът за групови 

покупки провежда необходимите разследвания с подкрепата на Отдела за вътрешен одит и ако е 

необходимо и с други компетентни отдели на предприятието. Ако бъде счетено за необходимо, Pirelli 

също може да окаже подкрепа на специализираните външни консултанти.  

При провеждане на дейностите по разследване Pirelli може, ако бъде счетено за необходимо и 

осъществимо, да започне дискусия и сътрудничество с лицето, сигнализиращо за нередности и/или с 

други пряко или косвено ангажирани заинтересовани страни за конкретния случай, както е посочено в 

параграф 2.  

Всяка дейност по разследване трябва да бъде документирана по подходящ начин и приключена в срок 

от три месеца от подаването на сигнала, освен в случаите, които са особено и оправдано сложни.  

 

4.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ (ИЛИ АРХИВИРАНЕ) 

Ако бъде счетено, че сигналът е основателен и е необходимо да бъдат проведени специфични форми 

на разследване и/или приети мерки за отстраняване на щетите, Отделът за групови покупки, след 

дискусия с Отдела за вътрешен одит, приема с участващите субекти план за действие (в съответствие 

със съответните срокове и отговорности) в срок от един месец от крайния срок на разследването 

(освен в случаите, които са особено и оправдано сложни), за което авторът на сигнала се информира 

своевременно. 

Ако в резултат на анализирането на сигнала той бъде счетен за неоснователен, документацията се 

архивира и на лицето, сигнализиращо за нередности, се изпраща уведомление за приключване на 

процедурата за подаване на сигнал, включително описание на причините. 
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4.6 НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 

В съответствие с посочените в плана за действие срокове Pirelli (с подкрепата на външни консултанти, 

ако е необходимо) проверява дали договорените действия са приложени ефективно, както и чрез 

сътрудничество с преките и съответно с косвените доставчици. След проверката на прилагането на 

интервенциите, процедурата за подаване на сигнали се счита за приключена; на лицето, 

сигнализиращо за нередности, се изпраща уведомление за това. 

 

4.7 ОБЖАЛВАНЕ 

Ако лицето, сигнализиращо за нередности, не е удовлетворено от развитието и/или резултатите от 

процедурата за подаване на сигнали, описани по-горе, то може да използва механизма за подаване на 

сигнали на GPSNR в съответствие с методите, посочени в процедурата за подаване на сигнали на 

GPSNR. 

 

5. АРХИВИРАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ 

В рамките на цялата процедура за подаване на сигнали Отделът за групови покупки архивира цялата 

събрана и предоставена на лицето, сигнализиращо за нередности, информация и своевременно 

актуализира списъка с получени и анализирани сигнали, и съответните резултати, като подава 

информация и до Отдела за вътрешен одит.  

По отношение на получените сигнали и техните резултати Отделът за вътрешен одит периодично се 

обръща до Комисията на Pirelli & C. S.p.A. за одит, рискове, устойчивост и корпоративно управление, 

която се възползва, ако е необходимо, от подкрепата на Отдела за групови покупки.  

Освен това Pirelli редовно оповестява публично доклад за получените и анализирани сигнали.  

 

6. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Pirelli информира, че личните данни (включително чувствителни данни, касаещи раса и етническа 

принадлежност, религиозни, философски убеждения, политически възгледи, членство на политически 

партии, професионални съюзи, както и лични данни, които биха разкрили здравословно състояние и 

сексуална ориентация) на лицата, сигнализиращи за нередности, и на други лица, или получени с цел 

управление на сигнали, ще бъде обработвана в пълно съответствие с разпоредбите на действащите 

закони за защита на личните данни и във всеки един случай в съответствие с разпоредбите на 

Глобалната политика на Pirelli за защита на личните данни (публикувана на www.pirelli.com), и 

отнасящи се само до данни, необходими конкретно с цел обосновка и управление на сигнала. 

Обработването на лични данни ще се осъществява от Отдела за групови покупки , действащ в 

качеството на администратор на данни (освен в случаите, регулирани от специфични, касаещи 

предмета местни разпоредби), единствено с цел осъществяване на процедурите, установени в 

настоящата политика и следователно за правилното управление на получените сигнали, както и при 

пълно зачитане на поверителността, правата и основните свободи и достойнство на участващите. 

Операциите по обработване на данните ще бъдат възложени, под надзора на Отдела за групови 

покупки, на надлежно назначения персонал, който да изпълнява функцията и след специално 

обучение да осъществява процедурите за подаване на сигнали, особено по отношение на протоколите 

за сигурност и защита на поверителността на участващите и на съдържащата се в сигналите 

информация. 
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Съдържащата се в сигналите лична информация може да бъде съобщена от Отдела за групови покупки 

на корпоративните органи и на компетентните от време на време вътрешни отдели, както и на 

съдебните органи с цел започване на процедури, необходими за гарантиране, последващо докладване, 

подходяща съдебна и/или законна защита по отношение на субекта(ите), за когото/ито се подава 

сигнал, ако от събраните елементи и извършени проверки се установи, че първоначално докладваните 

обстоятелства са обосновани. 

В някои случаи данните могат да бъдат съобщени и на външни субекти, участващи в анализа на 

получените сигнали.  

В хода на дейностите по обосноваване на сигнала ще бъдат предприети всички мерки, необходими за 

защита на данните от случайно или незаконно унищожаване, загуба и неразрешено разпространение. 

Освен това свързаните със сигнала документи ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от срока, 

необходим за коректното финализиране на процедурите, заложени в политиката. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: МЕЖДУНАРОДНИ ОСНОВНИ РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ 

 
- Политическата рамка на Глобалната платформа за устойчив естествен каучук (GPSNR); 

- Международна харта на ООН за правата на човека, включваща Всеобща декларация за правата 

на човека, Международен пакт за гражданските и политическите права и Международен пакт 

за икономически, социални и културни права; 

- Десетте принципа на Глобалния договор на ООН; 

- Конвенция на ООН за правата на детето; 

- Декларация на ООН за правата на коренното население; 

- Конвенция на ООН срещу корупцията; 

- Цели за устойчиво развитие (ООН); 

- Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека (UNGP); 

- Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия; 

- Декларация на МОТ за основните принципи и права в областта на труда и съответните 

приложими конвенции; 

- Конвенции № 87 и 98 на МОТ относно свободата на сдружаване и колективно договаряне; 

- Конвенция № 29 на МОТ и нейният протокол от 2014 г. относно принудителния труд;  

- Конвенции № 111 и 100 на МОТ относно дискриминация и равно заплащане; 

- Конвенция № 105 на МОТ относно премахването на принудителния труд; 

- Конвенция № 110 на МОТ относно условията на труд на плантациите; 

- Конвенция № 131 на МОТ относно определянето на минимални заплати; 

- Конвенции № 138 и 182 на МОТ относно детския труд; 

- Конвенция № 184 на МОТ относно безопасността и здравето в селското стопанство; 

- Конвенция № 169 на МОТ относно коренното и племенно население; 

- Европейска конвенция за защита на правата на човека; 

- Програмата на ООН за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите (UN-

REDD); 

- Нюйоркска декларация за горите; 

- Декларация от Рио за околната среда и развитието; 

- „Принципи за отговорни инвестиции в селското стопанство и продоволствените системи“, 

утвърдени от Комитета по световната продоволствена сигурност; 

- Конвенция за биологичното разнообразие; 

- Конвенция относно международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и 

флора; 

- Доброволни насоки за отговорно управление на собствеността на земя, риболовни зони и гори 

(ФАО, ООН);  
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- Международен кодекс за поведение при разпространението и използването на пестициди 

(ФАО, ООН); 

- Насоки за екологична устойчивост на природния каучук (Китайска търговска камара на 

вносителите и износителите на метали, минерали и химични вещества);  

- Кръгла маса относно екологичната устойчивост на палмовото масло (RSPO) — принципи и 

критерии; 

- Интегриране на подходите за гори с висока консервационна стойност (HCV) и високи 

въглеродни запаси (HCS) с подхода за доброволно, предварително и информирано съгласие 

(FPIC) от Управляващата група на подхода HCS. 

- Насоките за оценка на околната среда и социалното въздействие (ESIA) от Световния бизнес 

Съвет за устойчиво развитие (WBCSD); 

- Стандартите за ефективност на Международната финансова корпорация (МФК).  


