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Zasada dotycząca minerałów z regionów ogarniętych 
konfliktami – oświadczenie 
Ustawa Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie 
konsumentów (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act) 

 

Wrzesień 2015 r. 

 

Oświadczenie elero GmbH dotyczące stosowania minerałów z regionów ogarniętych konfliktami 
(minerałów konfliktowych) w naszych produktach z odniesieniu do sekcji 1502 Ustawy Dodda-
Franka 

 

Drogi Kontrahencie! 

Dziękujemy za Państwa zapytanie i zainteresowanie dotyczące wykorzystania minerałów konfliktowych 
w naszych produktach. 

Z przyjemnością przedstawiamy na ten temat poniższe informacje w oparciu o publikację ZVEI. 

Od lipca 2010 r. spółki notowane na giełdzie w USA mają obowiązek kontroli swoich produktów pod 
kątem wykorzystania tzw. minerałów konfliktowych i ujawniania wyników tych kontroli. 

Termin „minerały konfliktowe” zgodnie z definicją w Ustawie Dodda-Franka o reformie Wall Street i 
ochronie konsumentów oznacza surowce takie jak koltan, ruda cyny, złoto i wolfram, jeśli wydobycie i 
handel nimi przyczynia się do finansowania lub innego rodzaju wsparcia grup zbrojnych w 
Demokratycznej Republice Konga lub krajach sąsiadujących. 

Celem programu jest uniemożliwienie finansowania grup zbrojnych wskutek wydobycia surowców i 
handlu nimi poprzez unikanie zaopatrywania się w surowce w tych krajach, a tym samym uniknięcie 
ewentualnego ryzyka dla reputacji przemysłu przetwórczego poprzez publikację rocznego 
sprawozdania. 

Spółka elero GmbH nie podlega prawu amerykańskiemu i dlatego nie podlega również obowiązkom 
sprawozdawczym na podstawie Ustawy Dodda-Franka. Ponadto zgodnie z obowiązującym prawem 
żadne niemieckie przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do odpowiedzi na pytania dotyczące własnego 
łańcucha dostaw lub tego, czy produkty są „wolne od konfliktów”. 

Oczywiście spółka elero GmbH jest świadoma swojej odpowiedzialności społecznej w zakresie ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa, zdrowia i poszanowania praw człowieka. 

Dlatego zawsze dążymy do jak najlepszej identyfikowalności i przejrzystości w odniesieniu do naszych 
dostawców. 

Z tego powodu pragniemy Państwa poinformować, że w naszych produktach stosujemy wyłącznie 
komponenty elektroniczne pochodzące od znanych producentów i dystrybutorów, z którymi łączą nas 
wieloletnie i partnerskie stosunki handlowe. Oni z kolei składają odpowiednie oświadczenia dotyczące 
wykorzystania i pochodzenia surowców w swoich łańcuchach dostaw. 

Zgodnie z art. 7 niemieckiego rozporządzenia o handlu zagranicznym (AWV) dotyczącym „deklaracji 
bojkotu”, niedopuszczalne jest oświadczenie, że w naszych towarach nie są przetwarzane minerały 
konfliktowe. 

Mamy nadzieję, że niniejsze oświadczenie zawiera pożądane informacje i prosimy o wyrozumiałość w 
kwestii braku możliwości wypełnienia przez nas specjalnych kwestionariuszy, list lub formularzy na 
temat minerałów konfliktowych. 

Z powyższych stwierdzeń nie można wywodzić żadnych zapewnień w sensie prawnym. 

/-/ 

z upoważnienia Martin Schweizer 
Dyrektor ds. Jakości i Środowiska elero GmbH 

 


