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A PIRELLI IRÁNYELVEI A FENNTARTHATÓ TERMÉSZETES GUMIRA VONATKOZÓAN  

– 2021. DECEMBER 

 

A Pirelli célja, hogy támogassa, erősítse és megvalósítsa a természetes gumi teljes értéklánc mentén 

történő fenntartható és felelős beszerzését, felhasználását.  

Az előrejelzések szerint a természetes gumi iránti kereslet világszinten növekedni fog, ezért elengedhetetlen, 

hogy fenntartható módon irányítsuk a természetes gumi ellátási láncát az erdők és a biológiai sokféleség 

megőrzése, valamint a helyi közösségek és gazdaságok hosszú távú fejlődésének biztosítása érdekében.  

A természetes gumi ellátási láncának upstream és downstream szereplői között találjuk a termelőket, a 

kereskedőket, a feldolgozóüzemeket, a kereskedelmi vállalatokat és a gyártókat. A Pirelli a lánc utolsó 

szereplője: olyan gumiabroncsgyártó, amely nem rendelkezik gumiültetvényekkel vagy 

feldolgozóüzemekkel.  

A Pirelli ilyen feltételek mellett törekszik arra, hogy aktívan részt vegyen a természetes gumi 

fenntarthatóságát célzó nemzetközi tevékenységekben, és ennek érdekében – értéklánca és az ipari ágazat 

szereplőivel közösen – dolgozik az átláthatóság növelésén, valamint a folyamatok és az eszközök 

továbbfejlesztésén, hogy így, kockázatalapú megközelítést alkalmazva javítsa a nyomonkövethetőséget. 

A Pirelli a természetes gumi előállításában, feldolgozásában és forgalmazásában részt vevő közös 

vállalkozásai, beszállítói és azok alvállalkozói részéről megköveteli, hogy megfelelő irányítási rendszerekkel 

rendelkezzenek a törvényeknek és rendeleteknek való megfelelés biztosítása érdekében, valamint hogy 

megfeleljenek a jelen irányelv elveinek. 

A Pirelli fenntartható természetes gumira vonatkozó irányelvei a következő pilléreken nyugszanak.  

 

I. GONDOSKODÁS AZ EMBEREKRŐL 

Az emberi jogok védelme és megfelelő munkakörülmények biztosítása  

Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a munkavállalók egészségének, biztonságának és 

jólétének védelme vitathatatlan alapelvek. A biztosítékok minden munkavállalóra vonatkoznak, beleértve a 

szerződéses, ideiglenes és migráns munkavállalókat is. 

A Pirelli az ellátási láncának összes szereplőjétől a következőket várja el: 

- munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos kockázatok magas szinten történő 

megelőzése, értékelése és kezelése; 

- a nemi alapon, a családi állapot miatt történő, a szexuális irányultságon alapuló, a vallási vagy 

politikai meggyőződés miatt történő, a szakszervezeti tagságon, a faji vagy etnikai származáson, 

illetve az állampolgárságon alapuló, az életkorhoz kötődő, a társadalmi háttér vagy helyzet miatti, 

továbbá a fizikai vagy szellemi fogyatékosság miatti megkülönböztetés elkerülése; 

- az emberi és munkajogokra vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi törvények betartása, valamint 

az ENSZ üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó elveinek (UNGP) betartása; 

- megfelelő munkakörülmények teremtése, beleértve a szabályos munkaszerződést, a legalább az 

országban érvényes minimálbérnek megfelelő bért az annak megfelelő munkáért, a törvényes 

munkaidőt, a szakszervezet szabad létrehozásának és a szakszervezethez vagy kollektív 

tárgyalásokhoz való szabad csatlakozás jogát a vonatkozó nemzeti és nemzetközi törvényeknek 

megfelelően, az ültetvényeken élők hozzáférésének támogatását a megfelelő életkörülményekhez 

szükséges erőforrásokhoz a 110. számú ILO-egyezmény szerint; 
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- zéró tolerancia a munkavégzési célú kizsákmányolás, a gyermekmunka, a kényszer- vagy kötelező 

munka minden formájával, valamint a közvetlen alkalmazottakkal és az ellátási láncban alkalmazott 

munkavállalókkal szembeni visszaélésekkel, illetve azok szellemi vagy fizikai kényszerítésével 

szemben.  

 

A helyi közösségek fejlesztésének elősegítése és a földtulajdonhoz kapcsolódó konfliktusok megelőzése 

A helyi közösségek gazdasági és társadalmi fejlődésének érdekében új munkahelyeket kell teremteni, 

növelni kell a helyi lakosság foglalkoztathatóságát, javítani kell az életszínvonalat, valamint kerülni kell a 

tudatos, közvetlen vagy közvetett részvételt minden olyan tevékenységben, amely árt a helyi 

közösségeknek vagy lakosságnak. 

A Pirelli elismeri az őslakos népek és az erdőtől függő közösségek jogát ahhoz, hogy igazságosan 

részesüljenek az erdei erőforrások nyújtotta előnyökből.  

A Pirelli a következőket várja el beszállítóitól: 

- a földhasználatra vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi jogszabályok betartása, és a 

műveleteknek az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozattal (UNDRIP) összhangban való 

végzése; 

- felelős eljárás a helyi élelmiszerellátás veszélyeztetése nélkül és a helyi közösségek méltányos 

ellentételezésével a természetvédelmi intézkedésekért vagy a földek kereskedelmi célú 

használatáért; 

- a szokásjogon alapuló földbirtoklási jogok tiszteletben tartása és védelme; 

- a földek felvásárlásának kerülése. 

- a helyi közösségek kulturális fejlődésének előmozdítása; 

- a helyi közösségek oktatáshoz való hozzáférésének támogatása. 

Úgy kell eljárni, hogy ne járuljunk hozzá tudatosan, közvetlenül vagy közvetetten olyan tevékenységekhez, 

amelyek a földek jogosulatlan eltulajdonításához vezetnek, és/vagy ártanak a helyi közösségeknek vagy 

lakosságnak. Ennek érdekében a Pirelli beszállítóival szemben elvárás – főként az ültetvények és/vagy ipari 

területek ki- és átalakítása során –, hogy az ENSZ REDD programjának keretében kifejlesztett szabad, 

előzetes és tájékozott hozzájárulás módszerét és irányelveit (FPIC) alkalmazzák, beleértve a megfelelő és 

kölcsönösen elfogadott intézkedéseken keresztül történő kártalanítást vagy alkalmazkodást, ha a műveletek 

sértik az őslakos népek és helyi közösségek (IP/LC) jogait.  

Ahol a műveletek korábban az FPIC biztosítása nélkül okoztak vagy járultak hozzá az IP/LC földjeinek, 

területeinek vagy erőforrásainak kisajátításához vagy károsításához, elvárás a közösen elfogadott 

eljárásokon keresztül történő orvoslásra irányuló intézkedések meghozatala. A végrehajtást a közösséggel 

közösen és/vagy kölcsönösen elfogadott harmadik fél(ek) felügyeli(k). 

 

II. AZ ÖKOSZISZTÉMÁK, A NÖVÉNY- ÉS ÁLLATVILÁG MEGÓVÁSA 

Az alapanyagok teljes életciklusa során a környezeti hatások folyamatos csökkentésére törekszünk. Ennek 

jegyében felmérjük, biztosítjuk és adott esetben helyreállítjuk az ökoszisztémákat, miközben elkerüljük, 

enyhítjük és helyrehozzuk az erőforrásokat, a klímaváltozást, az ökoszisztémákat, valamint a növény- és 

állatvilágot érő káros környezeti hatásokat.  

Ebben a szellemben a Pirelli ellátási láncának szereplőitől a következőket várja el: 

- a földhasználatra vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi jogszabályok betartása; 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/possibly
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- megfelelő földhasználati tervek kidolgozása a természeti erőforrások túlzott kiaknázásának 

elkerülése, a felszíni és felszín alatti vízforrások megóvása, valamint a termelt hulladék csökkentése, 

kezelése és hasznosítása érdekében; 

- a talajminőség védelme, az erózió, a tápanyaglebomlás, a talajsüppedés és a szennyeződés 

megelőzése; 

- a vegyi anyagok ipari felhasználására vonatkozó törvények és előírások betartása, valamint 

megfelelő eljárások a vegyi anyagok biztonságos kezelése, mozgatása, tárolása, felhasználása, 

hasznosítása és ártalmatlanítása érdekében; 

- az energiafelhasználás mértékének minimalizálása, a szén-dioxid-kibocsátás minimalizálása és 

mérséklése, a természeti erőforrások hatékonyságának maximalizálása, valamint a keletkező 

hulladék csökkentése, kezelése és hasznosítása; 

- megfelelő folyamatok és technológiák alkalmazása a gumi kitermelésével járó szagok csökkentése 

érdekében. 

 

III. AZ ERDŐIRTÁS, A TŐZEGPUSZTÍTÁS ÉS AZ ÉGETÉS MEGAKADÁLYOZÁSA 

A Pirelli számára fontos azon őserdők és nagy természeti értékű területek – köztük a tőzeges területek és az 

érintetlen erdőterületek kulcsfontosságú ökoszisztémáinak – védelme és megőrzése, melyekre a gumi 

előállítása negatív hatással lehet, ezért azt kéri ellátási láncának szereplőitől, hogy: 

- ne termeljenek gumit az ismert tőzeges területeken; 

- új ültetvények kialakításakor, újratelepítéskor és egyéb fejlesztések során ne használjanak tüzet; 

- használják a nemzetközileg elismert magas természetvédelmi érték (HCV) és jelentős kötöttszén-

készlet (HCS) kategóriákat. Ez utóbbi olyan megbízható eszköz, amellyel a Pirelli megvalósíthatja 

célját, az erdőirtás megszüntetését, miközben előmozdítja a helyi közösségek fenntartható 

fejlődését, illetve kiaknázza az érintett szereplőkkel folytatott tisztességes és nyílt párbeszéd 

nyújtotta előnyöket.  

Az olyan területekről származó természetes gumi, amelyeken a 2019. április 1-ei határnapot követően 

erdőirtás történt, vagy ahol a HCV-k leromlottak, ezen irányelvnek nem megfelelőnek minősül. 

 

IV. AZ ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE  

A Pirelli vállalja, hogy a természetes gumit a minőségi szempontokra koncentrálva és kiemelkedően 

hatékonyan használja fel úgy, hogy részt vesz a gumiabroncsok átlagos tömegének csökkentését, 

élettartamának növelését és az anyagok újrahasznosítását célzó kutatási és fejlesztési tevékenységben.  

A Pirelli a minőség és a hatékonyság terén hasonló elvárásokat támaszt ellátási láncának szereplőivel 

szemben, azzal a céllal, hogy csökkentse a biológiai sokféleségre nehezedő nyomást, növelje a termékek 

hatékonyságát, és csökkentse az ártalmatlanítással járó költségeket. 

A természetes gumitermelők, köztük a kisbirtokosok értéklánc-támogatása a hozam és a gumi 

minőségének javítása érdekében prioritást élvez. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 

V. ETIKAI ALAPELVEK 

Küzdelem a korrupció ellen  

Az aktív és/vagy passzív korrupció nem megengedett, történjen az bármilyen alakban vagy formában, illetve 

bármely joghatóság alatt, beleértve azokat a helyeket, ahol az ilyen tevékenység elfogadott gyakorlatnak 

számít, és mint ilyent eltűrik vagy nem büntetik.  

 

VI. NYOMONKÖVETHETŐSÉG ÉS A KOCKÁZATOK FELTÉRKÉPEZÉSE 

A Pirelli különböző módszereket vizsgált meg a természetes gumi ellátási láncának nyomonkövetésére. 

Ennek jegyében alvállalkozóival olyan társadalmi és környezetvédelmi eszközöket fejleszt és használ, 

amelyekkel megvalósítható a hatékony és megbízható nyomonkövethetőség és kockázati térkép az érintett 

ellátási lánc mentén, majd középtávon a teljes nyomonkövethetőség. 

A Pirelli nem jelölt ki pontos határidőt a folyamathoz. Ennek oka, hogy a természetes gumi ellátási lánca 

nagyon széttagolt, illetve a nyomonkövethetőség és a kockázati térkép kialakítása bonyolult feladat. A 

társaság a jelen irányelvek XI. szakasza szerint számol majd be az elért eredményekről. 

A kockázati térkép, valamint az ellátási lánc szereplőinek hajlandósága a helyreállítási tervekben történő 

részvételre befolyásolja majd a Pirelli természetes gumi beszerzésével kapcsolatos döntéseit és fejlődési 

stratégiáit. 

 

VII. IRÁNYÍTÁS 

A Pirelli a következőket várja el a természetes gumit biztosító beszállítóitól: 

- a jelen irányelveknek való megfelelés; 

- az irányelvek támogatása az adott ellátási láncban; 

- az irányelvekre vonatkozó, megfelelő gondosságon alapuló rendszer kialakítása és megvalósítása 

az ellátási lánc felé;  

- A természetes gumira vonatkozó Globális fenntarthatósági irány- és alapelvekhez (GPSNR) való 

csatlakozás megfontolása, hogy részesüljön a természetes gumi fenntartható fejlődésének 

előmozdítására irányuló közös erőfeszítések előnyeiből. 

Ezek az irányelvek magukban foglalják a Pirelli korábbi vállalásait1 ellátási láncának fenntartható irányítására 

vonatkozóan, valamint a Pirelli által alkalmazott irányítási modellt, nevezetesen: 

- a beszállítók ösztönzése a folyamatos fejlődésre a tudás fejlesztését lehetővé tevő lehetőségekkel 

és a felkészültség javítását célzó tevékenységekkel, melyek megvalósíthatók önállóan, a Pirellivel 

vagy más partnerekkel közösen;  

 

1 A társaság ellátási láncának fenntartható irányításával kapcsolatos vállalásaira hivatkozunk, nevezetesen a következők szerint: A 

Pirelli értékeiés etikai kódexe, Magatartási  kódex, Társadalmi felelősségvállalási irányelvek a munkahelyi egészség, biztonság és 

jogok, valamint a környezetvédelem érdekében, Nemzetközi emberi jogokra vonatkozó irányelvek, Termékgondozási irányelvek, Zöld 

energiaforrásokra vonatkozó irányelvek, Minőségbiztosítási irányelvek, Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi irányelvek, 

Korrupcióellenes program, A Pirelli beszállítóira Vonatkozó fenntarthatósági záradék, A Pirelli beszállítói kézikönyve  és a kapcsolódó 

dokumentumok, Visszaélés-jelentési irányelvek.  

A Pirelli jelzett dokumentumai több nyelven megtalálhatók a www.pirelli.com oldalon..  

A Pirelli alapító tagja is a Természetes gumira vonatkozó globális fenntarthatósági irány- és alapelveknek (GPSNR) . 

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/the-ethical-code
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
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
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-green-sourcing-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/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://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/whistleblowing-policy
https://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage
https://sustainablenaturalrubber.org/
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- a természetes gumi potenciális beszállítóinak értékelése környezetvédelmi, társadalmi és üzleti 

etikai teljesítményük alapján a jóváhagyást megelőző szakasztól a külső fél által végzett helyszíni 

auditokig;  

- a beszállítóknak alá kell írniuk a Pirelli fenntarthatósági szerződési záradékát (amely a Pirelli fenti 

vállalásait konkrét környezetvédelmi, emberi és munkajogok, valamint a szállítókra vonatkozó üzleti 

etikai és korrupcióellenes megfelelőségi követelmények formájában tartalmazza), melyet kiegészít 

az a hivatalos elvárás, hogy ugyanezt a fenntartható irányítási modellt alkalmazzák saját közvetlen 

ellátási láncukban is, valamint megfelelően felügyeljék annak megvalósítását, így létrehozva egy 

önmagát működtető folyamatot; 

- a beszállítók fenntarthatósági záradéknak történő megfelelőségének folyamatos ellenőrzése külső 

fél által végzett helyszíni auditok során, valamint szükség esetén javító intézkedések 

meghatározása.  

A jelen irányelvek súlyos megszegése, a helyreállítási terv összeállításának megtagadása vagy az elfogadott 

helyreállítási terv végrehajtásának elmaradása az adott szállító és a Pirelli közötti üzleti kapcsolatok 

felfüggesztéséhez vagy megszüntetéséhez vezethet. 

Amennyiben komoly bizonyíték áll rendelkezésre a Pirelli ellátási láncában lévő Tier 2 szintű beszállító 

megfelelőségének hiányára, a társaság meghatározza a legmegfelelőbb módot az érintett Tier 1 szintű 

beszállítóval történő együttműködésre. Az együttműködés azonnali megszüntetése helyett a Pirelli a 

bizonyított jóhiszeműséget és az ellenintézkedések proaktív meghozatalát megfelelő kiindulási pontnak 

tartja a probléma felelős és közös erővel történő megoldásához. 

 

VIII. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ÉPÍTŐ JELLEGŰ PÁRBESZÉD MINT FŐ MOZGATÓRUGÓK 

A Pirelli meggyőződése, hogy a természetes gumi fenntarthatóságával kapcsolatos globális kihívások az 

összes érintett szereplőtől megkívánják az elkötelezettséget, az együttműködést, a párbeszédet és a 

partnerséget.  

Beszállítói bevonása mellett a Pirelli elősegíti és támogatja az aktív együttműködést ágazati szinten és a 

természetes gumi értékláncában fontos szerepet játszó szereplők között abból a meggyőződésből, hogy a 

vállalatok egyéni erőfeszítésein túl a közös cselekvéssel nagyobb és gyorsabb lépést tehetünk a 

természetes gumi globális ellátási láncának fenntartható fejlődése felé. 

A Pirelli alapító tagja is a Természetes gumira vonatkozó globális fenntarthatósági irány- és alapelveknek 

(GPSNR) , és a természetes gumira vonatkozó globális fenntarthatósági irány- és alapelvek kialakítása 

érdekében együttműködik a kormányzati, civil-, ágazati és tudományos kezdeményezésekkel nemzeti és 

nemzetközi szinten egyaránt.  

A Pirelli támogatja a több érdekelt fél részvételével zajló tervezési tevékenységeket, amelyek a GPSNR 

elveit táji, joghatósági vagy más területi szinten követik. 

A GPSNR irányelvi keretrendszerrel összhangban és annak megfelelően előállított és feldolgozott 

természetes gumi előnyben részesül. 

 

IX. NEMZETKÖZILEG ELISMERT TANÚSÍTVÁNYOK 

A Pirelli arra ösztönzi ellátási láncának szereplőit, hogy csatlakozzanak a nemzetközileg elismert, külső fél 

által auditált tanúsítási rendszerekhez annak érdekében, hogy a környezetvédelmi, társadalmi és üzleti etika 

fenntartható irányítása megvalósuljon az ellátási lánc minden szintjén, az ültetvényektől kezdve a 

kereskedőkön át egészen a feldolgozóüzemekig és a Pirelli gumiabroncs-gyártási folyamatának legalsó 

szereplőiig. 

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
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X. AZ IRÁNYELVEK VÉGREHAJTÁSA  

A jelen irányelvek végrehajtásának elősegítésére a Pirelli végrehajtási kézikönyvet dolgozott ki, és a 

természetes gumi ellátási lánc különböző szintjein, valamint a folyamatban részt vevő alkalmazottai számára 

képzéseket tart és anyagokat bocsát rendelkezésre.  

A Pirelli támogatja a felkészültség kialakítását és javítását célzó kezdeményezéseket – melyek célja, hogy a 

természetes gumi beszállítói megfelelően képzettek és fenntarthatók legyenek –, illetve azokban tevékenyen 

részt vesz. 

A vállalt kötelezettségek beépülnek a Pirelli természetes gumi beszerzési döntéseibe, folyamataiba és üzleti 

kapcsolataiba az egész csoporton belül, és figyelembe veszik őket a teljesítménymutatók 

meghatározásakor. 

A Pirelli időhöz kötött és földrajzi specifikus célokat és mérföldköveket határoz meg a kapcsolódó 

mutatókkal/metrikákkal, valamint a Pirelli beszállítói lánc partnerei számára. 

 

XI. TÁJÉKOZTATÁS AZ ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL  

A Pirelli vállalati csatornáin – például weboldalán és éves jelentésében – számol be az irányelvek 

végrehajtása terén elért eredményekről.  

Adott esetben az elért fejlődésről és az azonosított akadályokról célzott párbeszédet kezdeményez az 

érintett felekkel azzal a céllal, hogy az ellátási lánc szereplői a lehető legfenntarthatóbb és leghatékonyabb 

módon hajthassák végre az irányelveket. 

 

XII. PANASZELJÁRÁS 

Az 1. mellékletben ismertetett, az UNGP hatékonysági kritériumainak és az OECD iránymutatásainak 

megfelelő, hozzáférhető panasztételi mechanizmus áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi az érdekeltek 

számára, hogy panaszaikat függetlenül fejezzék ki, és módot ad a termelés vagy a beszerzés által okozott 

káros hatások orvoslására. 

 

A gyakorlati alkalmazás során született eredmények és tapasztalatok függvényében az irányelvek a jövőben 

módosíthatók. 

 

 

ÜGYVEZETŐ ALELNÖK, VEZÉRIGAZGATÓ 

 

Marco Tronchetti Provera 

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/psi-dotcom-prd/corporate/4423_Pirelli_Sustainable_Natural_Rubber_Implementation_Manual.pdf
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1. MELLÉKLET: PANASZTÉTELI MECHANIZMUS 

 

1. BEVEZETÉS  

A természetes gumi fenntartható kezelési politikája (a továbbiakban: politika) maradéktalan végrehajtása és 

a negatív hatások csökkentése és megszüntetése érdekében a Pirelli panasztételi mechanizmust biztosít az 

érdekelt felek2 számára a politika megsértésének bejelentésére, a természetes gumi teljes ellátási láncán 

belül. 

Ez a dokumentum a Pirellit közvetlenül vagy közvetve érintő (azaz a természetes gumi ellátási láncon belüli 

közvetlen vagy közvetett beszállítóval kapcsolatos) jogsértésekként vagy problémaként értelmezett 

panaszbejelentések benyújtásával és kezelésével foglalkozik, amelyeket az érdekelt fél a Pirellivel szemben 

kíván felvetni a megoldás megtalálása érdekében. 

A panaszkezelési mechanizmus megfelel az Egyesült Nemzetek Szervezetének a vállalatokról és az emberi 

jogokról szóló irányadó elveiben, különösen a 31. számú alapelvben „A peren kívüli panaszmechanizmus 

hatékonyságának kritériumai szereplő hatékonysági kritériumoknak”, az „OECD multinacionális 

vállalatokra vonatkozó iránymutatásai” IV. bekezdésében és a gumira vonatkozó globális 

fenntarthatósági irány- és alapelvek (GPSNR) politikai keretrendszerében foglaltak szerint. 

 

2. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK  

A Pirelli vállalja, hogy folyamatos párbeszédet folytat beszállítóival és a természetes gumi ellátási láncában 

érintett felekkel, hogy biztosítsa a természetes gumi fenntartható szállítását és felhasználását. 

A politika megsértését elkötelezett munkatársak kezelik, meghatározott időkeretek és módszerek szerint, a 

következők bevonásától függően: (i) közvetlenül a Pirelli; ii) a Pirelli közvetlen beszállítója; iii) a Pirelli 

közvetett beszállítója. Nevezetesen:  

• Közvetlen beszállító esetén a Pirelli vállalja, hogy párbeszédet kezdeményez az említett beszállítóval 

a felmerült problémák megvitatása és szükség esetén korrekciós intézkedések meghatározása 

érdekében. Ha a beszállító nem működik együtt, vagy nem vállalja az elfogadott intézkedések 

végrehajtását, a Pirelli felülvizsgálhatja a beszállítóval való viszonyát, beleértve üzleti kapcsolataik 

felfüggesztését vagy megszüntetését is.  

• Az ellátási lánc azon területein, amelyekkel nem áll közvetlen kapcsolatban, a Pirelli értékeli a 

jogszerűen rendelkezésére álló lehetőségeket, hogy megfelelő vizsgálatokat folytasson, és 

biztosítsa korrekciós intézkedések végrehajtását (pl. a közvetlen beszállítókkal való kapcsolatok 

kiaknázása és megfelelő panaszkezelési mechanizmusok segítségével is, ha vannak ilyenek). Ha a 

bejelentett alany nem hajlandó együttműködni, vagy nem vállalja a megállapodás szerinti 

intézkedések végrehajtását, a Pirelli felkérheti közvetlen beszállítóit, hogy függesszék fel vagy 

szüntessék meg vele minden kereskedelmi kapcsolatukat.  

A vizsgálathoz kapcsolódó valamennyi tevékenységet és a vizsgálat eredményét a Pirelli megfelelően 

dokumentálja. 

 

3. TITOKTARTÁS ÉS A MEGTORLÁS TILALMA 

 

 2Az érdekelt felek a következők: a vállalati szervek alkotóelemei, a csoport alkalmazottai, a vevők, a beszállítók, a partnerek, a 

tanácsadók, a részvényesek és általában a természetes gumi ellátási láncában közvetlenül vagy közvetve érintett harmadik felek (pl. 

helyi közösségek).  
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A Pirelli, ösztönözve az érdekelt feleket az esetleges jogellenes magatartás vagy szabálytalanságok azonnali 

bejelentésére, garantálja a bejelentés és az abban foglalt adatok bizalmas kezelését, valamint a visszaélés 

bejelentőjének névtelenségét, még abban az esetben is, ha a bejelentés utólag tévesnek vagy 

megalapozatlannak bizonyul. 

Semmiféle fenyegetést, megtorlást, szankciót vagy megkülönböztetést nem tűrünk el a bejelentővel és a 

bejelentett személlyel, illetve azokkal szemben, akik együttműködtek a bejelentést követő 

tevékenységekben. 

A Pirelli fenntartja a jogot, hogy megfelelő fegyelmi és/vagy jogi intézkedéseket hozzon jogainak, 

termékeinek és imázsának védelme érdekében:  

• azokkal szemben, akik rosszhiszeműen hamis, megalapozatlan vagy opportunista  jelentést 

tesznek, és/vagy kizárólag azzal a céllal, hogy rágalmazzák, becsméreljék vagy kárt okozzanak a 

bejelentett félnek vagy a jelentésben említett más személyeknek;  

• bárkivel szemben, aki megtorolja vagy ezzel fenyegeti az eljárásnak megfelelően bejelentést tevő 

személyt. Ez nem sértheti az érintett felek jogi védelemhez való jogát, amennyiben a bejelentés 

valótlansága miatt büntetőjogi vagy polgári jogi felelősséget állapítottak meg. 

  

 

4. MŰKÖDÉSI ELJÁRÁSOK  

4.1 A JELENTÉS MEGKÜLDÉSE 

A természetes gumival való fenntartható gazdálkodási politika megsértését az érdekelt felek a következő 

hivatalos csatornákon keresztül jelenthetik be a Pirellinek: 

- E-mail: grievance.naturalrubber@pirelli.com; 

- Levélben az alábbi postai címre: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 – Milano 

(Olaszország), a Group Purchasing – Grievance Natural Rubber Department (Csoport Beszerzés – 

Panaszok, Természetes Gumi Osztály) figyelmébe). 

A jelentés keretében célszerű, ha a bejelentő vállalja a következő információk megadását: 

- családi és keresztnév; 

- társaság és beosztás; 

- telefonszám / e-mail cím; 

- a tudomására jutott jogsértés leírása; 

- a leírást alátámasztó bizonyítékok. 

A Pirelli véleménye szerint a bejelentővel való közvetlen kapcsolattartás alapvető fontosságú a felvetett 

probléma hatékony megoldásához; a bejelentés kezeléséért felelős részleg (azaz a csoport beszerzési 

osztály) tájékoztatja a bejelentőt a folyamat főbb lépéseiről (például a felelősségvállalás, a vizsgálatok 

lezárása, az intézkedési terv meghatározása stb.) a következő bekezdésekben leírtak szerint.  

A Pirelli vállalja, hogy az előirányzott mechanizmus tekintetében a névtelen bejelentéseket is figyelembe 

veszi. 

 

4.2  A JELENTÉSTÉTELÉRT VALÓ FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 

A Pirelli hivatalos és nem hivatalos csatornáin keresztül beérkező valamennyi jelentést a csoport beszerzési 

osztálya rögzíti, amely tájékoztatja a belső ellenőrzési osztályt. Az átvételi igazolást a kézhezvételtől 

számított öt munkanapon belül eljuttatják a bejelentőnek.  

 

mailto:grievance.naturalrubber@pirelli.com
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4.3 A JELENTÉS RELEVANCIÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE  

A csoport beszerzési osztálya a belső ellenőrzési osztály támogatásával megvizsgálja a beérkezett 

bejelentést, ellenőrizve, hogy valóban a társaság természetes gumi fenntartható kezelési politikájának 

megsértésére vonatkozó panaszbejelentés-e A csoport beszerzési osztálya szükség esetén kérheti a 

vállalat más részlegeinek közreműködését, és konzultálhat a bejelentővel, ha az értékeléshez további 

információkat igényel.  

A törvények, előírások, alapelvek és eljárások megsértésével kapcsolatos minden olyan bejelentést, amely 

nem a természetes gumival kapcsolatos, a belső ellenőrzési osztály a „csoport visszaélés-bejelentési 

irányelvének” megfelelően kezeli. Ebben az esetben a jelentés készítőjét a jelentéstételért való felelősség 

elfogadásától számított tíz munkanapon belül tájékoztatják az elvégzett értékelés eredményéről. 

 

4.4 A JELENTÉS ELEMZÉSE (VIZSGÁLATOK) 

Ha a kapott jelentés közvetlenül a Pirellit vagy valamelyik közvetlen beszállítóját érinti, a csoport beszerzési 

osztálya a belső ellenőrzési osztály és szükség esetén a vállalat más illetékes osztályainak támogatásával 

elvégzi a szükséges vizsgálatokat. Amennyiben hasznosnak ítéli, a Pirelli igénybe veheti külső tanácsadók 

támogatását is.  

A vizsgálat során a Pirelli, ha hasznosnak és megvalósíthatónak ítéli, konzultálhat és együttműködhet a 

bejelentővel és/vagy más, az adott ügyben közvetlenül vagy közvetve érintett felekkel, a (2) bekezdésben 

meghatározottak szerint.  

Minden vizsgálati tevékenységet megfelelően dokumentálni kell, és a bejelentéstől számított három 

hónapon belül le kell zárni, kivéve a különösen bonyolult és indokoltan összetett helyzeteket.  

 

4.5 CSELEKVÉSI TERV MEGHATÁROZÁSA (VAGY ARCHIVÁLÁS) 

Ha a jelentést megalapozottnak ítélik, és szükségesnek tartják a beavatkozás konkrét formáinak 

végrehajtását és/vagy korrekciós intézkedések elfogadását, a csoport beszerzési osztálya a belső 

ellenőrzési osztállyal egyeztetve a vizsgálatok határidejét követő egy hónapon belül (kivéve a különösen és 

indokoltan összetett helyzeteket) az érintett alanyokkal (a vonatkozó időkeretekkel és felelősségekkel 

összhangban) cselekvési tervet fogad el; erről a jelentés szerzőjét haladéktalanul értesítik. 

Ha a bejelentés elemzésének eredményeként a bejelentést megalapozatlannak ítélik, akkor a 

dokumentációt archiválják, és a panaszeljárás lezárásáról ennek indoklásával együtt értesítik a bejelentőt. 

 

4.6 A CSELEKVÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE 

A cselekvési tervben meghatározott időkereteknek megfelelően a Pirelli (szükség esetén külső tanácsadók 

támogatásával) ellenőrzi, hogy az elfogadott intézkedéseket a közvetlen, illetve közvetett beszállítókkal 

együttműködve is hatékonyan végrehajtották-e. A beavatkozások végrehajtásának ellenőrzését követően a 

panaszeljárás lezártnak tekintendő; erről értesítést küldenek a bejelentőnek. 

 

4.7 FELLEBBEZÉS 
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Ha a bejelentő nem fogadja el a fent leírt panasztételi eljárást és/vagy annak eredményét, akkor igénybe 

veheti a GPSNR panaszkezelési mechanizmusát az a GPSNR panaszkezelési eljárásában meghatározott 

módszerekkel összhangban. 

 

5. ARCHIVÁLÁS ÉS JELENTÉSTÉTEL 

A csoport beszerzési osztálya a panaszkezelési eljárás keretében archiválja az összes összegyűjtött és a 

bejelentőnek továbbított dokumentumot, haladéktalanul aktualizálja a beérkezett és elemzett panaszok 

listáját és eredményét, és erről tájékoztatja a belső ellenőrzési osztályt is.  

A beérkezett jelentésekkel és azok eredményeivel kapcsolatban a belső ellenőrzési osztály rendszeresen 

megkeresi a Pirelli & C. S.p.A. Audit, kockázati, fenntarthatósági és vállalatirányítási bizottságát, szükség 

esetén igénybe véve a csoport beszerzési osztályának támogatását.  

A Pirelli továbbá rendszeresen jelentést tesz közzé a beérkezett és elemzett panaszokról.  

 

6. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 

A Pirelli tájékoztat arról, hogy a bejelentők és a bejelentések kezelésében részt vevő vagy abba bevont 

egyéb személyek személyes adatait (beleértve a faji és etnikai hovatartozásra, vallási, filozófiai 

meggyőződésre, politikai véleményre, párttagságra, szakszervezeti tagságra, valamint az egészségi 

állapotra és szexuális irányultságra vonatkozó érzékeny adatokat) a hatályos adatvédelmi törvények 

rendelkezéseinek maradéktalan betartásával, és minden esetben a Pirelli globális személyesadat-védelmi 

politikájával összhangban kezelik (elérhető a www. pirelli.com oldalon), és a jelentés alátámasztásához és 

kezeléséhez szigorúan szükséges adatokra korlátozzák. 

A személyes adatok kezelését a csoport beszerzési osztálya, mint adatkezelő végzi (kivéve az erre 

vonatkozó külön helyi rendeletek által szabályozott eseteket), kizárólag a jelen politikában meghatározott 

eljárások végrehajtása céljából, a kapott bejelentések megfelelő kezelése és a jogi vagy szabályozási 

kötelezettségek teljesítése érdekében, az érintettekre vonatkozó titoktartás, jogaik, alapvető szabadságaik 

és méltóságuk maradéktalan tiszteletben tartása mellett. 

Az adatkezeléssel a feladat ellátására kijelölt és a panaszeljárások lefolytatására speciálisan kiképzett 

személyeket bízzák meg a csoport beszerzési osztályának felügyelete alatt, különös tekintettel a biztonsági 

protokollokra, valamint az érintettek és a jelentésekben foglalt információk bizalmas kezelésének 

védelmére. 

A jelentésekben szereplő személyes adatokat a csoport beszerzési osztálya közölheti a vállalati szervekkel 

és az esetenként illetékes belső szervezeti egységekkel, valamint az Igazságügyi Hatósággal, hogy a 

bejelentést követően a bejelentett alany(ok) megfelelő bírósági és/vagy jogi védelmének biztosításához 

szükséges eljárásokat kezdeményezzék, amennyiben az összegyűjtött adatokból és az elvégzett 

ellenőrzésekből kiderül, hogy az eredetileg bejelentett körülmények megalapozottak. 

Bizonyos esetekben az adatok a kapott jelentések elemzésében részt vevő külső alanyokkal is közölhetők.  

A jelentés alátámasztása érdekében végzett tevékenységek során minden szükséges intézkedést 

megtesznek az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülés, elvesztés és jogosulatlan terjesztés elleni 

védelme érdekében. Ezenkívül a jelentéssel kapcsolatos dokumentumokat annyi ideig őrzik meg, amely 

nem haladja meg a politikában meghatározott eljárások megfelelő lezárásához szükséges időt. 
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2. MELLÉKLET: FŐ NEMZETKÖZI REFERENCIADOKUMENTUMOK 

 
- A természetes gumira vonatkozó globális fenntarthatósági irány- és alapelvek (GPSNR) irányelvi 

keretrendszer; 

- Az Emberi Jogok Egyetemleges Nyilatkozata, ennek részei a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya; 

- Az ENSZ Globális Megállapodásában szereplő tíz alapelv; 

- Az Egyesült Nemzetek gyermekek jogairól szóló egyezménye; 

- Az Egyesült Nemzetek nyilatkozata az őslakos népek jogairól; 

- Az Egyesült Nemzetek korrupció elleni egyezménye; 

- Az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai; 

- Az Egyesült Nemzetek üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó elvei (UNGP); 

- OECD irányelvek a multinacionális vállalkozások számára; 

- A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) munkahelyi alapvető elvekről és jogokról szóló 

nyilatkozata és a vonatkozó egyezmények; 

- Az ILO 87. és 98. egyezménye az egyesülési szabadságról és a kollektív tárgyalásokról; 

- Az ILO 29. egyezménye és annak 2014-es jegyzőkönyve a kényszermunka tilalmáról;  

- Az ILO 111. és 100. egyezménye a megkülönböztetés elkerüléséről és az egyenlő díjazásról; 

- Az ILO 105. egyezménye a kényszermunka eltörléséről; 

- 110. számú ILO-egyezmény az ültetvényi munkavállalók foglalkoztatásának feltételeiről; 

- Az ILO 131. egyezménye a minimálbér megállapítására vonatkozó egyezményről; 

- A gyermekmunka tilalmáról szóló 138. és 182. ILO-egyezmény; 

- Az ILO 184. egyezménye a mezőgazdasági biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó 

egyezményről; 

- 169. számú ILO-egyezmény a bennszülött és törzsi népekről; 

- Az emberi jogok európai egyezménye; 

- Az Egyesült Nemzetek erdőirtásból és erdőpusztulásból eredő kibocsátások csökkentésére irányuló 

programja (UN-REDD) 

- Az erdőkről szóló New York-i Nyilatkozat; 

- A környezetről és fejlődésről szóló Riói Nyilatkozat; 

- „A mezőgazdasági és élelmezési rendszerekbe történő felelős befektetés alapelvei” (Világélelmezés-

biztonsági Bizottság); 

- A biológiai sokféleségről szóló egyezmény; 

- Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről; 

- Az ENSZ és a FAO önkéntes irányelvei a termőföld, a halászati területek és az erdők használatának 

felelősségteljes irányítására vonatkozóan;  
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- Az ENSZ FAO Nemzetközi magatartási kódexe a növényvédőszerek forgalmazásáról és 

felhasználásáról; 

- A kínai fém-, ásvány- és vegyianyag-importőrök és -exportőrök kereskedelmi kamarájának 

(CCCMC) irányelvei a fenntartható természetes gumira vonatkozóan;  

- Kerekasztal a fenntartható pálmaolajról (RSPO) – alapelvek és követelmények; 

- A magas természetvédelmi értéket (HCV) és a jelentős kötöttszén-készletet (HCS) tartalmazó erdők 

és a szabad, előzetes és tájékozott hozzájárulás (FPIC) integrációja (A HCS-megközelítési projekt 

irányítóbizottsága); 

- Az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) iránymutatása a környezeti és társadalmi 

hatásvizsgálatról (ESIA); 

- A Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) teljesítményszabványai.  


