Polityka w zakresie minerałów konfliktowych
FAULHABER
Tło
Termin „minerały konfliktowe” obejmuje metale takie jak cyna, wolfram, tantal i złoto, z
Demokratycznej Republiki Konga i krajów sąsiednich. Metale te określane są także jako 3TG. Handel
3TG z Demokratyczną Republiką Konga i krajami sąsiednimi przyczynia się do konflików zbrojnych i
naruszania praw człowieka. Ustawa Dodda‐Franka (Dodd‐Frank Wall Street Reform and Customer
Protection Act), Sekcja 1502 oraz przepisy SEC wymagają ujawnienia przypadków stosowania 3TG
oraz przejrzystości łańcucha dostaw. Ma to na celu zakończenie konfliktów zbrojnych i dostosowanie
się do prawa międzynarodowego.
Zgodnie z wymaganiam Ustawy Dodda‐Franka firma FAULHABER jest świadomoa swojej
odpowiedzialności i na różnych poziomach przyczynia się do zapewnienia trwałej ochrony praw
człowieka. Firma FAULHABER jest oddana zagwarantowaniu zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony osób,
od których pozyskiwane są produkty i usługi. Naszym zadaniem jest ponadto wymaganie wysokich
norm w zakresie społecznym, środowiskowym oraz przestrzeganie praw człowieka także w kręgu
naszych dostawców. Chociaż Ustawa Dodda‐Franka nie dotyczy firmy FAULHABER bezpośrednio,
zgodność z jej wymaganiami w odniesieniu do minerałów konfliktowych stanowi część polityki firmy.

Nasz wkład
Firma FAULHABER stale pracuje nad zwiększeniem przejrzystości łańcucha dostaw oraz
zagwarantowaniem bezkonfliktowego wydobycia 3TG, używanych w naszych produktach. Tym
samym jesteśmy zaangażowani w:





Odpowiednie w czasie zidentyfikowanie produktów FAULHABER, których dotyczą przepisy w
zakresie minerałów konfliktowych oraz podjęcie stosownych środków zachowania
zgodności;
Pozyskiwanie minerałów konfliktowych wyłącznie ze stopów
(zachowujących zgodność z Responsible Minerals Initiative);
Udział w handlu wolnym od konfliktów poprzez zachęcanie dostawców do korzystania ze
źródeł zgodnych z 3TG.

Informacje o 3TG używanych przez FAULHABER są corocznie publikowane w postaci Wzoru
Sprawozdzania o Minerałach Konfliktowych (CMRT), opracowanego na podstawie informacji od
wszystkich dostawców oraz udostępniane na stronie internetowej FAULHABER.

Podjęte działania
Firma FAULHABER określiła poniższe środki mające na celu spełnienie naszych zobowiązań oraz
zapewnienie przejrzystości łańcucha dostaw:









Program w zakresie zachowania należytej dbałości zgodnie ze Wskazówkami w zakresie
należytej dbałości dla odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów OECD, wspierany
przez zarząd FAULHABER
Komunikowanie się z dostawcami w celu punktulanego pozyskiwania informacji zwrotnych
dotyczących stosowania 3TG
Doradzanie dostawcom w odniesieniu do zobowiązań ujawniania informacji poufnych
Wymagania dostawców w zakresie minerałów konfliktowych są określone w Podręczniku
Dostawcy FAULHABER. Zgodność ta będzie w przyszłości stanowić ważne kryterium w przy
podejmowaniu decyzji dotyczących zakupów przez FAULHABER
Ocena ryzyka w odniesieniu do aktualnych dostawców
Przestrzeganie amerykańskiego i europejskiego prawodawstwa w zakresie minerałów
konfliktowych.
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