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POLICY FÖR HÅLLBART NATURGUMMI  

UPPDATERAD DECEMBER 2021 

 

Pirelli har åtagit sig att främja, utveckla och genomföra en hållbar och ansvarsfull upphandling och 

användning av naturgummi genom hela sin värdekedja.  

Eftersom den globala efterfrågan på naturgummi förväntas öka, är hållbar förvaltning av försörjningskedjan 

för naturgummi avgörande för att bevara skogar och biologisk mångfald och för att medge långsiktig 

utveckling för lokalsamhällen och lokala ekonomier.  

Från första till sista ledet omfattar försörjningskedjan för naturgummmi Producenter/Jordbrukare, 

Grossister, Bearbetningsanläggningar, Försäljningsbolag och Tillverkare. Pirelli befinner sig i egenskap av 

Däcktillverkare som varken äger egna naturgummiplantager eller bearbetningsanläggningar i kedjans sista 

led.  

I denna kontext strävar Pirelli efter att vara en aktiv aktör inom ramen för det globala hållbarhetsarbetet för 

naturgummi, och i detta syfte kommer Pirelli att i samarbete med värdekedjans aktörer och den industriella 

sektorn att förbättra transparensen och vidareutveckla processer och instrument för att förbättra 

spårbarheten, detta genom ett riskbaserat tillvägagångssätt. 

Pirelli kräver av sina samarbetsbolag, leverantörer och underleverantörer som är involverade i produktion, 

bearbetning och marknadsföring av naturgummi att ha lämpliga ledningssystem för att säkerställa att lagar 

och förordningar följs och att de överensstämmer med principerna i denna Policy. 

Pirellis hållbarhetspolicy för naturgummi vilar på följande grundpelare.  

 

I. TA HAND OM MÄNNISKOR 

Skydda Mänskliga rättigheter och främja anständiga arbetsvillkor  

Respekt för de universella mänskliga rättigheterna och skydd för anställdas hälsa, säkerhet och välstånd, är 

fundamentala och icke förhandlingsbara principer. Säkerhetsåtgärder avser alla arbetare, inklusive kontrakt-

, tillfällig- och migrerade arbetare. 

Pirelli förväntar sig att alla aktörer i försörjningskedjan: 

- tillämpar höga standarder vad gäller förebyggande, utvärdering och hantering av Hälso- och 

säkerhetsrisker på arbetsplatsen; 

- avhåller sig från diskriminering baserad på kön, civilstånd, sexuell läggning, religiös eller politisk 

övertygelse, fackligt medlemskap, ras eller etnicitet, nationalitet, ålder, social bakgrund eller status, 

fysiska eller psykiska funktionshinder; 

- att de följer tillämplig lokal, nationell och internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter och 

arbetstagares rättigheter och att upprätthålla FN:s vägledande principer för företag och mänskliga 

rättigheter (UNGP); 

- främjar adekvata arbetsvillkor, inklusive reguljära anställningsavtal, löner som minst motsvarar 

landets minimilöner för ett likvärdigt arbete, lagstadgadarbetstid, frihet att bilda eller gå med i 

fackföreningar och att förhandla kollektivt i enlighet med tillämplig nationell och internationell 

lagstiftning, och stödja dem som bor på plantager för att de ska få tillgång till de resurser som krävs 

för att uppnå adekvata levnadsvillkor i enlighet med ILO- konvention nr 110; 
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- har noll tolerans för alla former av arbetskraftsexploatering, barnarbete, tvångsarbete eller 

obligatorisk arbete eller andra former av missbruk eller psykiskt eller fysiskt tvång gentemot 

direktanställda och arbetare i hela försörjningskedjan.  

 

Främja utvecklingen av lokalsamhällen och förhindra konflikter som gäller markägande 

Ekonomisk och social utveckling av lokalsamhällen inbegriper att skapa fler arbetstillfällen och att öka 

anställbarheten bland lokalbefolkningen, att höja levnadsstandarden och att avhålla sig från att uppsåtligen 

direkt eller indirekt bidra till verksamhet som kan vara till skada för lokalsamhällen eller lokalbefolkning. 

Pirelli erkänner urbefolkningarnas och de skogsberoende samhällenas rätt att ha tillgång till och dra nytta av 

skogsresurser.  

Pirelli förväntar sig att dess leverantörer: 

- ska följa giltiga lokala, nationella och internationella lagar om markanvändning och att utföra 

operationer i enlighet med FN:s deklaration om ursprungsbefolkningarnas rättigheter (UNDRIP); 

- ska agera ansvarsfullt, avhålla sig från att riskera den lokala livsmedelsförsörjningen och ge rättvis 

kompensation till lokalsamhällena för användning för bevarandeåtgärder eller kommersiell 

markanvändning; 

- ska respektera och skydda sedvanlig besittningsrätt; 

- ska eftersträva metoder som inte innebär beslagtagande av mark; 

- ska främja kulturell utveckling av lokala samfund; 

- ska stödja tillgängligheten för utbildning av lokala samfund. 

Risken att uppsåtligen direkt eller indirekt bidra till åtgärder som kan leda till olaglig användning av mark 

och/eller vara till skada för lokalsamhällen eller lokalbefolkning ska undvikas, och i detta syfte förväntas 

Pirelli-leverantörer ‒ speciellt om eller när de inrättar eller omformar plantager eller industriella anläggningar 

‒ tillämpa metoder och Riktlinjer för fria och väl underbyggda förhandsgodkännanden (FPIC) som utvecklats 

genom UN-REDD-programmet och därmed inkludera kompensation eller anpassning genom lämpliga och 

ömsesidigt överenskomna åtgärder när verksamheten inkräktar på ursprungsbefolkningars och 

lokalsamhällens (IP/LC) rättigheter.  

Ifall processer tidigare orsakat eller bidragit med tillämpningen eller skadan av mark, territorium, eller 

resurser av JP/LC utan att FPIC har erhållits, förväntas åtgärder för kompensation via ömsesidigt beslutad 

procedur. Genomförandet övervakas tillsammans med samhället och/eller av tredje part(er) som 

överenskommits gemensamt. 

 

II. SKYDDA EKOSYSTEM, FLORA OCH FAUNA 

Under materialets hela livslängd innebär cyklisk kontinuerlig förbättring av miljöpåverkan utvärdering, skydd 

och eventuellt återställande av ekosystem samtidigt som negativ miljöpåverkan på resurser, 

klimatförändring, ekosystem och relevant flora och fauna ska undvikas, mildras eller åtgärdas.  

I enlighet med detta framförhållande, förväntar sig Pirelli av aktörerna i distributionskedjan: 

- att följa dem tillämpade lokala, nationella och internationella miljölagarna; 

- att de ska utveckla lämpliga planer för markanvändning för att förhindra överexploatering av 

naturresurser, bevara yt- och grundvattenresurser samt skydda vattenkvaliteten och förhindra 

förorening av jordbruks- och industrikemikalier, erosion och sedimentation; 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/possibly
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- att bevara jordbrukskvalitet, förebygga försämring, näringsämnes nedbrytning, avmattning och 

förorening; 

- att de ska efterleva lagar och bestämmelser gällande användning av kemiska produkter inom 

industrisektorn och hantera kemikalier så att de kan garantera säker hantering, transport, förvaring, 

användning, återvinning och bortskaffande; 

- att sköta verksamheten så att energianvändningen och koldioxidutsläppen minimeras och minskas 

och naturresurserna effektiviseras maximalt, samt att minska, hantera och återvinna producerat 

avfall; 

- att applicera lämpliga processer och teknologier för att reducera odörer som uppstår av 

gummimasticering. 

 

III. INGEN AVSKOGNING, INGEN TORV, INGEN BRÄNNING 

Pirelli stödjer skyddandet och bevarandet av urskogar och områden med högt miljövärde, inklusive viktiga 

ekosystem med torvmarker och intakta skogslandskap som skulle kunna påverkas negativt av utvecklingen 

av gummiodling och uppmanar försörjningskedjan: 

- att avstå från all slags gummiproduktion på identifierade torvmarker; 

- att avstå från användning av eld vid beredning av nyplantering, återplantering och all annan 

markutveckling; 

- att anamma det internationellt erkända system för skogar med högt bevarandevärde (HCV, High 

Conservation Value) och stora kollager (HCS, High Carbon Stock). Pirelli ser det senare som ett 

mycket tillförlitligt verktyg för att nå målet Noll avskogning samtidigt som man främjar hållbar 

utveckling för lokalsamhällen och drar fördel av rättvis och öppen dialog med berörda Intressenter.  

Naturgummi från områden som har avverkats eller där HCV har försämrats efter den 1 april 2019 anses inte 

överensstämma med denna policy. 

 

IV. BEVARA RESURSER  

Pirelli åtar sig att använda naturgummi på ett mycket kvalitetsmässigt och effektivt sätt och engagera sig i 

forsknings- och utvecklingsverksamhet som syftar till att reducera den genomsnittliga däckmassan, 

förlänga däckens livslängd och öka materialåtervinningen.  

Pirelli främjar samma kvalitativa och effektiva metod i hela försörjningskedjan för att reducera trycket på den 

biologiska mångfalden, öka produkteffektiviteten och reducera bortskaffningskostnaderna. 

Stöd till värdekedjan för naturgummiproducenter, inklusive småbrukare, för att förbättra avkastningen och 

gummikvaliteten anses vara en prioritet. 

 

V. ETIK SOM BAS 

Bekämpa korruption  

Aktiv och/eller passiv korruption får inte tolereras i någon skepnad eller form i någon berörd jurisdiktion eller 

ens på platser där sådan aktivitet i praktiken tillåtits, tolererats eller inte tagits upp i domstol.  

 

VI. SPÅRBARHET OCH RISKKARTLÄGGNING 
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Pirelli har undersökt förfaranden för att spåra sin försörjningskedja för naturgummi och samarbetar därför 

med entreprenörer för att utveckla och använda effektiva och pålitliga verktyg för social och miljömässig 

spårbarhet och riskkartläggning längs den relevanta kedjan, i syfte att uppnå fullständig spårbarhet på 

medellång sikt. 

Pirelli kan inte uppge exakt hur lång tid detta kommer att ta på grund av naturgummiförsörjningskedjans 

höga fragmenteringsgrad och spårbarhets- och betalningsföreläggandets komplexitet. Pirelli kommer att 

rapportera gjorda framsteg enligt avsnitt XI i denna policy. 

Resultaten av riskkartläggningen, liksom leveranskedjans vilja att delta i återhämtningsplaner vid behov, 

kommer att påverka Pirellis inköpsbeslut och utvecklingsstrategier för naturgummi. 

 

VII. STYRNING 

Pirelli förväntar sig att deras naturgummileverantörer: 

- följer denna Policy; 

- främjar den i hela den relevanta leveranskedjan; 

- utvecklar och inrättar ett kontrollsystem vad gäller denna Policy gentemot försörjningskedjan;  

- att överväga att gå med i Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) för att dra nytta 

av en gemensam insats för att driva och främja en hållbar utveckling av naturgummi. 

Denna Policy integrerar de åtaganden1 som redan gjorts av Pirelli vad gäller hållbar styrning av 

försörjningskedjan samt den styrningsmodell som Pirelli tillämpar, nämligen: 

- att uppmuntra leverantörerna att tillämpa kontinuerliga förbättringar genom att implementera 

kunskapsbyggande möjligheter och kapacitetsbyggande aktiviteter själva, tillsammans med Pirelli 

och genom andra samarbeten;  

- att utvärdera potentiella naturgummileverantörer i fråga om deras miljömässiga, sociala och 

affärsetiska prestationer från före homologiseringsfasen till revisioner på plats som utförs av tredje 

part;  

- att kräva att leverantörerna skriver under Pirellis hållbarhetsavtalsklausul, (vilket betyder Pirellis 

ovannämnda åtaganden till såväl specifika miljömässiga rättigheter, mänskliga rättigheter och 

arbetsrättigheter som efterlevnadskrav när det gäller företagsetik och antikorruption för 

leverantörer), med en formaliserad begäran om att sprida samma modell för hållbar förvaltning till 

deras direkta leveranskedja och att övervaka genomförandet på ett korrekt sätt för att möjliggöra en 

positiv spiral; 

- att övervaka leverantörernas efterlevnad av Pirellis hållbarhetsklausul genom tredjepartsrevisioner 

och att identifiera korrigerande åtgärder om sådana behövs.  

Vid bevis på allvarliga överträdelser av denna Policy eller vägran att inrätta en räddningsplan eller 

underlåtenhet att implementera en avtalad räddningsplan kan följden bli att Pirellis affärsrelationer med 

leverantören i fråga avbryts eller avslutas. 

 

1Det hänvisas till de åtaganden som företaget har gjort för en hållbar förvaltning av sin leveranskedja, särskilt i enlighet med följande: Pirelli, Values 

and Ethical Code, “Code of Conduct”, “Social Responsibility Policy for Occupational Health, Safety and Rights, and Environment”, 

"Global Human Rights Policy”, “Product Stewardship Policy”, “Green Sourcing Policy”, “Quality Policy”, “Health, Safety and 

Environment Policy”, “Anti-corruption Program”, Pirelli-leverantörer “Sustainability Clause”, “Pirelli Suppliers Handbook och relaterad 

dokumentering,. Whistleblowing Policy. 

Alla de omnämnda Pirelli-dokument publiceras i flerfaldiga språk på Pirellis webbsida. Pirelli website.  

Pirelli är även grundarna av Global Platform for Sustainable Natural Rubber (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
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
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/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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Skulle en sekundärleverantör i Pirellis leverantörskedja göra sig skyldig till allvarlig bristande efterlevnad 

kommer Pirelli tillsammans med inblandad primärleverantör att diskutera vilken åtgärd som ska vidtas. 

Bevisad god tro och ett proaktivt system för motåtgärder ses av Pirelli som en bra startpunkt vad gäller 

ansvarsfull och delad skadelindring, detta snarare än omedelbar uppsägning av samarbetet. 

 

VIII. SAMARBETE OCH KONSTRUKTIV DIALOG SOM NYCKELVERKTYG 

Pirelli menar att den globala utmaning som hållbart naturgummi utgör, kräver engagemang, samarbete, 

dialog och partnerskap från alla inblandade aktörer.  

Utöver Pirellis åtaganden i förhållande till sina leverantörer främjar och stöder Pirelli aktivt samarbete på 

branschnivå och bland intressenter som har en avgörande roll i värdekedjan för naturgummi, med 

övertygelsen att utöver företagens individuella engagemang kan gemensamma ansträngningar leda till 

kraftfullare och snabbare framsteg vad gäller hållbar utveckling av den globala försörjningskedjan för 

naturgummi. 

Pirelli är en av grundarna i Global Plattform för Hållbart Natur Gummi (GPSNR) och samarbetar med 

nationella och internationella statliga, icke statliga, branschomfattande och akademiska initiativ för att 

utveckla globala hållbara riktlinjer för naturgummi.  

Pirelli stödjer multi-andelsägares planerings aktiviteter som vidhåller GPSNR principer på ett natur, rättslig 

eller annat rumsbestämt plan. 

Naturligt gummi som är producerat och behandlat i enlighet med överensstämmelse med GPSNR Policy 

Ramavtal kommer att föredras. 

 

IX. INTERNATIONELLT ERKÄNDA CERTIFIERINGSFORMER 

Pirelli uppmuntrar aktörerna i försörjningskedjan att anamma internationellt erkända, robusta 

tredjepartsgranskade certifieringssystem för hållbar utveckling inom miljöstyrning, sociala styrning, 

företagsetisk styrning på alla nivåer i försörjningskedjan, från odling till grossister och vidare till 

bearbetningsanläggningar och handel samt nedströms slutligen Pirellis däcktillverkningsprocess. 

 

X. IMPLEMENTERING AV RIKTLINJER  

För att underlätta implementeringen av denna Policy, har Pirelli tagit fram en speciell Implementations 

manual och har försett med special anpassade träningssessioner och material i olika nivåer av den naturliga 

gummi distributionskedjan, såväl för att engagera dem anställda i processen.  

Pirelli stöder och interagerar med initiativ för kapacitetsbyggande och kapacitetsutveckling, vilka syftar till 

att säkra utvecklingen av en kompetent, kvalificerad och hållbar försörjningsbas för naturgummi. 

Gällande förpliktelser innesluts i Pirellis naturgummi upphandlings beslutstagande, processer och 

affärsrelationer utmed koncernen, och beaktas per metriskt utförande definition. 

Tidsbundna eller geografiskt specifika målsättningar och milstolpar med anknutna mätare eller metrik är 

fastställda av Pirelli, och likaväl erfordrade av Pirellis partners i distributionskedjan. 

 

XI. FRAMSTEGSKOMMUNIKATION  

Pirelli kommer att informera om hur implementeringen av Policyn framskrider via sina vanliga kanaler, 

inklusive företagets webbplats och årsrapport.  

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/psi-dotcom-prd/corporate/4423_Pirelli_Sustainable_Natural_Rubber_Implementation_Manual.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/psi-dotcom-prd/corporate/4423_Pirelli_Sustainable_Natural_Rubber_Implementation_Manual.pdf
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I de fall det är lämpligt kommer framskridandet och hinder att diskuteras i speciella Intressentsamtal, vilka 

syftar till att stödja de i kedjan inblandade aktörernas implementering av Policyn på mest hållbara och 

effektiva sätt. 

 

XII. RUTINER VID KLAGOMÅL 

En lättillgänglig mekanism för klagomål som är förenlig med UNGP:s effektivitetskriterier och OECD:s 

riktlinjer, enligt bilaga 1, finns tillgänglig för att göra det möjligt för intressenterna att uttrycka sina klagomål 

på ett oberoende sätt och för att ge möjligheter att avhjälpa negativ påverkan som orsakats av 

produktionen eller inköpet. 

 

Denna Policy är föremål för framtida uppdatering i linje med dem resultat och erfarenheter som uppstår 

genom dess implementering i området. 

 

 

VERKSTÄLLANDE VICE STYRELSEORDFÖRANDE och 

KONCERNCHEF 

 

Marco Tronchetti Provera 
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BILAGA 1: MEKANISM FÖR KLAGOMÅL 

 

1. INLEDNING  

I syfte att fullt ut genomföra policyn för hållbar förvaltning av naturgummi (nedan kallad policyn) och 

garantera ett betydande bidrag till att minska och eliminera negativ påverkan erbjuder Pirelli sina 

Intressenter2 en mekanism för klagomål för att rapportera överträdelser av policyn inom ramen för hela 

försörjningskedjan för naturgummi. 

Detta dokument anger hur klagomålsrapporter ska vidarebefordras och hanteras, dvs. överträdelser eller 

problem som direkt eller indirekt berör Pirelli (dvs. i förhållande till en direkt eller indirekt leverantör inom 

ramen för naturgummits försörjningskedja) och som en Intressent har för avsikt att ta upp med Pirelli i syfte 

att hitta en lösning. 

Mekanismen för klagomål uppfyller de effektivitetskriterier som anges i FN:s vägledande principer för 

företag och mänskliga rättigheter, särskilt i princip nr. 31 "Criteria of effectiveness of the out-of-court 

complaints mechanism", i punkt IV i "OECD Guidelines aimed at Multinational Companies" och i den 

globala plattformen för hållbar naturgummi (GPSNR) Policy Framework. 

 

2. ALLMÄNNA PRINCIPER  

Pirelli har åtagit sig att föra en kontinuerlig dialog med sina leverantörer och med de intressenter som är 

involverade i naturgummits försörjningskedja för att se till att naturgummi levereras och används på ett 

hållbart sätt. 

Alla överträdelser av policyn hanteras av dedikerad personal som utsetts för att utföra rollen i enlighet med 

specifika tidsramar och metoder beroende på hur de är involverade: (i) Pirelli direkt, ii) en direkt leverantör 

till Pirelli, iii) en indirekt leverantör till Pirelli. Speciellt:  

• Om det rör sig om en direktleverantör förbinder sig Pirelli att inleda en dialog med leverantören för 

att diskutera de frågor som tagits upp och vid behov fastställa korrigerande åtgärder. Om 

leverantören inte samarbetar eller åtar sig att genomföra de överenskomna åtgärderna får Pirelli 

ompröva sitt förhållande till leverantören, bland annat genom att avbryta eller avsluta alla 

kommersiella förbindelser med denne.  

• När det gäller områden i leveranskedjan med vilka Pirelli inte har en direkt relation utvärderar Pirelli 

de alternativ som är legitimt tillgängliga för att utveckla lämpliga utredningar och se till att eventuella 

korrigerande åtgärder genomförs (t.ex. genom att utnyttja relationer med direkta leverantörer, även 

med hjälp av respektive klagomålsmekanismer om sådana finns). Om den rapporterade personen 

inte ställer sig till förfogande för samarbete eller inte åtar sig att genomföra de överenskomna 

åtgärderna kan Pirelli be sina direkta leverantörer att avbryta eller avsluta alla kommersiella 

förbindelser med personen i fråga.  

Alla aktiviteter i samband med utredningen och deras resultat ska dokumenteras på lämpligt sätt. 

 

3. KONFIDENTIALITET OCH FÖRBUD MOT REPRESSALIER 

Pirelli uppmuntrar intressenterna att snabbt rapportera eventuellt olagligt beteende eller oegentligheter och 

garanterar att rapporten och uppgifterna i den är konfidentiella och att visselblåsaren är anonym, även om 

den senare skulle visa sig vara felaktig eller ogrundad. 

 

2 Med "intressenter" menas: de delar som ingår i bolagsorganen, koncernens anställda, kunder, leverantörer, partners, rådgivare, 

aktieägare och i allmänhet tredje parter som är direkt eller indirekt involverade i naturgummits försörjningskedja (t.ex. lokalsamhällen).  
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Ingen form av hot, repressalier, sanktioner eller diskriminering kommer att tolereras mot visselblåsaren eller 

den rapporterade personen, eller mot dem som har samarbetat i uppföljningsverksamheten när det gäller 

rapportens värde. 

Pirelli förbehåller sig rätten att vidta lämpliga disciplinära och/eller rättsliga åtgärder för att skydda sina 

rättigheter, varor och sin image:  

• mot den som i ond tro lämnar falska, ogrundade eller opportunistiska rapporter och/eller i det enda 

syftet att förtala, smutskasta eller skada den rapporterade parten eller andra personer som nämns i 

rapporten.  

• mot alla som genomför eller hotar att genomföra repressalier mot dem som har lämnat in rapporter i 

enlighet med detta förfarande, utan att det påverkar de berörda parternas rätt att juridiskt skydda 

sig själva om det fastställs att den rapporterande parten är straffrättsligt eller civilrättsligt ansvarig 

för att det som deklarerats eller rapporterats är falskt.  

 

4. OPERATIVA RUTINER  

4.1 SKICKA RAPPORTEN 

Intressenterna kan rapportera överträdelser av policyn för hållbar förvaltning av naturgummi till Pirelli via 

följande officiella kanaler: 

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

- Fysiskt brev, till den officiella postadressen: Pirelli & C. S.p.A. Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - 

Milano (Italien), till avdelningen Group Purchasing - Grievance Natural Rubber. 

Inom ramen för rapporteringen är det lämpligt att visselblåsaren åtar sig att lämna följande information: 

- Namn och efternamn; 

- Företag och tillhörande funktion; 

- Telefonnummer / e-postadress; 

- Beskrivning av den överträdelse som den får kännedom om; 

- Bevis till stöd för beskrivningen. 

Pirelli anser att det är av grundläggande betydelse att hålla en direkt kontakt med den som lämnar en 

visselblåsare för att effektivt lösa den fråga som tagits upp. Den avdelning som ansvarar för hanteringen av 

rapporteringen (dvs. koncerninköp) informerar den som lämnar en visselblåsare om de viktigaste stegen i 

processen (t.ex. övertagande av ansvar, avslutande av utredningar, fastställande av handlingsplan osv.) 

som beskrivna i följande punkter.  

Pirelli förbinder sig att i alla fall även beakta anonyma rapporter med avseende på den planerade 

mekanismen, i tillämpliga fall. 

 

4.2 ANSVARET FÖR RAPPORTERINGEN 

Alla rapporter som inkommer via Pirellis officiella och inofficiella kanaler registreras av koncernens 

inköpsavdelning som informerar internrevisionsavdelningen. Ett meddelande om godkännande sänds till 

den som lämnat in en anmälan inom fem arbetsdagar efter mottagandet.  

 

4.3 KONTROLL AV RAPPORTENS RELEVANS  

Koncernens inköpsavdelning, med stöd av internrevisionsavdelningen, granskar den mottagna rapporten i 

syfte att kontrollera om det verkligen är en klagomålsrapport om en överträdelse av företagets policy för 

mailto:grievance.naturalrubber@pirelli.com
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hållbar förvaltning av naturgummi. Vid genomförandet av verksamheten kan koncernens inköpsavdelning 

vid behov begära att andra avdelningar på företaget ingriper och kan inleda en diskussion med 

visselblåsaren om den behöver ytterligare information för utvärderingen.  

Alla rapporter om överträdelser av lagar, förordningar, principer och förfaranden som inte har med 

naturgummi att göra behandlas av internrevisionsavdelningen i enlighet med "Koncernens policy för 

visselblåsning". I så fall informeras rapportförfattaren om resultatet av den utvärdering som gjorts inom tio 

arbetsdagar efter det att han eller hon övertagit ansvaret för rapporteringen. 

 

4.4 ANALYS AV RAPPORTEN (UNDERSÖKNINGAR) 

Om den mottagna rapporten direkt berör Pirelli eller någon av dess direkta leverantörer, genomför 

koncernens inköpsavdelning nödvändiga undersökningar med stöd av internrevisionen och vid behov av 

andra behöriga avdelningar på företaget. Om Pirelli anser att det är lämpligt kan företaget också ta hjälp av 

specialiserade externa rådgivare.  

När Pirelli genomför utredningsverksamheten får Pirelli, om det anses vara användbart och genomförbart, 

inleda diskussioner och samarbeta med visselblåsaren och/eller med andra direkt eller indirekt berörda 

intressenter i det aktuella fallet, i enlighet med punkt 2.  

Varje utredningsaktivitet ska dokumenteras på ett adekvat sätt och ska slutföras inom tre månader från 

rapporten, utom i situationer som är särskilt och motiverat komplicerade.  

 

4.5 FASTSTÄLLANDE AV EN HANDLINGSPLAN (ELLER ARKIVERING) 

Om rapporten anses vara motiverad och det anses nödvändigt att genomföra särskilda åtgärder och/eller 

vidta korrigerande åtgärder, kommer koncernens inköpsavdelning, i samråd med 

internrevisionsavdelningen, överens med de berörda parterna om en handlingsplan (i enlighet med de 

relativa tidsramarna och ansvarsområdena) inom en månad efter det att undersökningarna har avslutats 

(utom i särskilt komplicerade och motiverade situationer); författaren till rapporten informeras omgående om 

detta. 

Om resultatet av analysen av rapporten visar att rapporten inte är grundad, arkiveras dokumentationen och 

ett meddelande om att förfarandet för klagomål avslutas skickas till den som lämnat in klagomålet, med 

angivande av skälen för detta. 

 

4.6 ÖVERVAKNING AV GENOMFÖRANDET AV HANDLINGSPLANEN 

I enlighet med de tidsramar som anges i handlingsplanen kontrollerar Pirelli (vid behov med stöd av externa 

rådgivare) att de överenskomna åtgärderna har genomförts på ett effektivt sätt, även genom samarbete 

med direkta, och i sin tur indirekta, leverantörer. När genomförandet av åtgärderna har verifierats anses 

klagomålsförfarandet vara avslutat; ett meddelande om detta kommer att skickas till den som lämnat in 

klagomålet. 

 

4.7 ÖVERKLAGANDE 

Om visselblåsaren är missnöjd med utvecklingen och/eller resultatet av det ovan beskrivna 

klagomålsförfarandet kan han eller hon använda GPSNR:s klagomålsmekanism i enlighet med de metoder 

som anges i GPSNR:s klagomålsförfarande. 
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5. ARKIVERING OCH RAPPORTERING 

Inom ramen för hela klagomålsförfarandet arkiverar koncernens inköpsavdelning all dokumentation som 

samlats in och vidarebefordrats till visselblåsaren och uppdaterar omgående listan över mottagna klagomål, 

analyserade och det relativa resultatet, och informerar även internrevisionsavdelningen.  

När det gäller mottagna rapporter och deras resultat hänvisar internrevisionsavdelningen regelbundet till 

Pirelli & C. S.p.A.:s kommitté för revision, risker, hållbarhet och bolagsstyrning, och använder sig vid behov 

av stöd från koncernens inköpsavdelning.  

Dessutom offentliggör Pirelli regelbundet en rapport om de klagomål som tagits emot och analyserats.  

 

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Pirelli meddelar att personuppgifter (inklusive känsliga uppgifter om ras och etnicitet, religiös, filosofisk 

övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i politiska partier och fackföreningar samt personuppgifter som 

avslöjar hälsotillstånd och sexuell läggning) om visselblåsare och andra personer som är involverade i eller 

erhålls för hanteringen av rapporterna, kommer att behandlas i full överensstämmelse med bestämmelserna 

i gällande lagar om skydd av personuppgifter och i alla händelser i linje med bestämmelserna i Pirellis 

globala policy för skydd av personuppgifter (tillgänglig på www. pirelli.com) och begränsas till uppgifter som 

är strikt nödvändiga för att underbygga och hantera rapporten. 

Behandlingen av personuppgifter kommer att utföras av inköpsavdelning i egenskap av 

personuppgiftsansvarig (utom i de fall som regleras av särskilda lokala bestämmelser i ämnet), enbart i syfte 

att genomföra de förfaranden som fastställs i denna policy och därmed för att korrekt hantera de mottagna 

rapporterna, samt för att uppfylla de rättsliga eller regleringsmässiga skyldigheterna med full respekt för de 

berörda personernas konfidentialitet, rättigheter och grundläggande friheter och värdighet. 

Uppgiftsbehandlingen kommer att anförtros, under övervakning av inköpsavdelning, till personal som 

vederbörligen utsetts för att utföra uppgiften och som har särskild utbildning i att genomföra 

klagomålsförfaranden, med särskild hänsyn till säkerhetsprotokoll och skydd av de berörda personernas 

och den information som ingår i rapporterna. 

De personuppgifter som ingår i rapporterna får av inköpsavdelning överlämnas till de bolagsorgan och 

interna avdelningar som är behöriga från tid till annan, liksom till den rättsliga myndigheten, i syfte att 

aktivera de förfaranden som krävs för att efter rapporteringen garantera lämpligt rättsligt och/eller juridiskt 

skydd för den eller de rapporterade personerna, om det av de insamlade uppgifterna och de utförda 

kontrollerna framgår att de omständigheter som ursprungligen rapporterades är befogade. 

I vissa fall kan uppgifterna också lämnas ut till externa personer som deltar i analyserna av de inkomna 

rapporterna.  

Under hela den verksamhet som utförs för att styrka rapporten kommer alla nödvändiga åtgärder att vidtas 

för att skydda uppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust och obehörig spridning. Dessutom 

kommer de dokument som rör rapporten att lagras under en period som inte överstiger den tid som krävs 

för att korrekt slutföra de förfaranden som anges i policyn. 
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BILAGA 2: INTERNATIONELLA HUVUDREFERENSDOKUMENT 

 
- Den globala plattformen för hållbar naturgummi (GPSNR); policy ramar; 

- FN:s internationella konvention om mänskliga rättigheter, som består av den allmänna förklaringen 

om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter; 

- De Tio Principerna för FN Global Compact; 

- Förenade Nationers Konventioner för Barns Rättigheter; 

- Förenade Nationernas Deklaration för rättigheterna av Ursprungsbefolkningen; 

- FN:s Konvention mot Korruption; 

- Förenade Nationernas Hållbara Utvecklingsmål; 

- Förenade Nationernas Vägledande Principer om Affärs och Mänskliga Rättigheter; 

- OECD-riktlinjer för multinationella företag; 

- FN Internationella arbetsrättsliga organisation (ILO) Deklaration av fundamentala principer och 

rättigheter samt relevanta tillämpliga konventioner; 

- ILO Konventionerna 87 och 98 beträffande frihet och anknytning till kollektiv förhandling; 

- ILO konventioner 29 och dess 2014 protokoll beträffande påtvingad arbete;  

- ILO konventioner 111 och 100 beträffande icke diskriminering och jämlik betalning; 

- ILO konventioner 105 beträffande avskaffande av påtvingat arbete; 

- ILO konventioner 110 beträffande förhållanden för anställning av plantage arbetare; 

- ILO konventioner 131 beträffande Minimum lön fixerings konvention; 

- ILO konventioner 138 och dess 182 protokoll beträffande påtvingad arbete; 

- ILO konventioner 184 beträffande säkerhet och Hälsa i jordbruks konventionen; 

- ILO konventioner 169 beträffande ursprungsbefolkning och stam folk; 

- Europeiska konventioner för Mänskliga Rättigheter; 

- FN:s program för att minska utsläppen från avskogning och skogsnedbrytning (UN-REDD); New 

York-deklarationen om skogar; 

- New York Deklarationen för Skog; 

- Rio-deklarationen om miljö och utveckling; 

- ”Principer för ansvarsfull investering i jordbruks- och livsmedelssystem” utgiven av Kommittén för 

tryggad livsmedelsförsörjning; 

- Biodiversitetskonventionen; 

- ”Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter”; 

- FN FAO:s (Food and Agriculture Organization) Frivilliga riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av 

markrättigheter, fiske och skog;  

- FN FAO Internationella Koder av förvaltning på distributionen och användandet av 

bekämpningsmedel; 
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- Kinas kammares av kommersiella metaller, mineraler och kemiska importörer och exportörer 

(CCCMC) Vägledning för hållbar naturgummi;  

- Principer och kriterier för rundabordssamtal och kriterier för hållbar palmoljeproduktion (RSPO); 

- Integrering av High Conservation Values/höga bevarandevärden (HCV), High Carbon Stock/stora 

kollager (HCS) Forest and Free, Prior and Informed Consent/fria och väl underbyggda 

förhandsgodkännanden (FPIC) av HCS Approach Steering Group; 

- Riktlinjerna för utvärdering av miljömässiga och sociala effekter (ESIA) från World Business Council 

for Sustainable Development (WBCSD); 

- Internationella finansieringsbolagets (IFC) prestationsstandarder. 


