Gedragsrichtlijnen FDP (Federatie Metaalplaat), Compliance rules FDP
FDP (Federatie Metaalplaat), ketenorganisatie van bedrijven in de productie van
metaal, metaaldistributie en metaalverwerking vertegenwoordigt en promoot
gemeenschappelijke belangen van de leden naar o.a. de overheid en
bestuursorganen, politieke en maatschappelijke groeperingen, andere verenigingen
en het publiek. FDP houdt zich bezig met kennisoverdracht (metalen en hoe deze
metalen te verwerken), marktonderzoek en actuele vraagstukken die in de sector
spelen. Deze activiteiten vinden gecoördineerd plaats met of onder de leden
binnen de grenzen van de antitrustwetten. FDP biedt daarom een waardevolle
legitieme service voor de leden.
FDP is vastbesloten om te voldoen aan de Europese en de nationale
mededingingswetgeving. FDP-activiteiten mogen in geen geval leiden tot een
beperking van de mededinging tussen de leden, noch mogen vergaderingen of
bijeenkomsten, door FDP georganiseerd of ondersteund, door de leden gebruikt
worden om toekomstig marktgedrag te beïnvloeden zodanig dat dit de mededinging
beperkt. Meer in het algemeen mogen het platform en de activiteiten van FDP niet
leiden tot misbruik van de antitrustregels.
FDP is het niet toegestaan om gedetailleerde informatie over de handelsactiviteiten
van de bij haar aangesloten bedrijven te registreren. Dit is een direct gevolg van de
antitrustrichtlijnen en het beleid met betrekking tot de geheimhouding van de
bedrijfsgegevens van FDP leden.
De doelstelling van FDP is het bevorderen van de samenwerking tussen de
aangesloten bedrijven in alle zaken langs de supply chain met een focus op
kennisoverdracht over metalen en hoe deze metalen te verwerken. Deze doelstelling
draagt bij aan de ontwikkeling van de Europese Supply chain van de
plaatwerkverwerkende industrie en de vertegenwoordiging van de
gemeenschappelijke belangen van de leden ten opzichte van derde partijen, vooral
de Gouvernementele organen, de Europese instellingen en andere nationale en
internationale organisaties. Binnen dit kader is er geen rol voor FDP in een
commerciële transactie.
Bij vergaderingen en bijeenkomsten, is de FDP-vertegenwoordiger verplicht, indien
hij/zij situaties herkent waarin antitrustkwesties kunnen ontstaan, deze mogelijk
strafbare feiten onmiddellijk te beëindigen.
Indien dit niet kan worden bereikt, zal de FDP-vertegenwoordiger de vergadering of
bijeenkomst beëindigen en verlaten. Dit zal in de notulen van de vergadering c.q.
presentatie van de bijeenkomst opgenomen worden.

