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„HeidelbergCement“ Šiaurės Europos tiekėjų elgesio kodeksas 
 

Įžanga 

Šis visame pasaulyje taikomas Tiekėjų elgesio kodeksas yra visų „HeidelbergCement“ ir įmonės tiekėjų sutartinių santykių pagrindas. Apskritai mūsų veiklai 
taikomi atitinkami aplinkos apsaugos, produktų saugos ir socialinės gerovės nacionalinės teisės aktai ir taisyklės. Be to, „HeidelbergCement“ politika yra 
oficialiai reikalauti, kad visi mūsų tiekėjai laikytųsi mūsų Tiekėjų elgesio kodekso principų ir taikytų jį atitinkančią praktiką. 
„HeidelbergCement“ Tiekėjų elgesio kodeksas sukurtas „HeidelbergCement“ Verslo elgesio kodekso pagrindu ir juo mūsų tiekėjų tiekimo grandinėje siekiama 
laikytis tarptautiniu mastu pripažintų standartų ir principų, susijusių su žmogaus teisėmis, darbo teisėmis, kova su korupcija ir aplinkos apsauga, taip pat 
tarptautinio socialinės atskaitomybės standarto SA 8000, Vokietijos įstatymo dėl išsamaus patikrinimo įsipareigojimų tiekimo grandinėse ir aplinkosaugos 
standarto ISO 14001. 
Kokius reikalavimus keliame savo tiekėjams 
„HeidelbergCement“ tikisi, kad jos tiekėjai laikysis šių tarptautiniu mastu pripažintų standartų principų: 
‒ aštuonių pagrindinių TDO konvencijų; 
‒ dešimties JT Pasaulinio susitarimo principų; 
‒ EBPO gairių daugiašalėms įmonėms ir 
‒ JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų. 
Konkrečiau, „HeidelbergCement“ tikisi, kad tiekėjai laikysis toliau nurodytų įsipareigojimų ir prisiims atsakomybę reikalaudami, kad šių principų laikytųsi jų 
tiesioginiai tiekėjai bei atidžiai tikrins, kad šių principų būtų laikomasi jų tiekimo grandinėje..

Darbo sąlygos / darbas 
1. Tiekėjai negali naudoti vaikų darbo savo veikloje. Tiekėjai privalo 

laikytis TDO konvencijų rekomendacijų dėl minimalaus įdarbinimo 
amžiaus ir laikytis TDO konvencijos dėl blogiausių vaikų darbo 
formų reikalavimų. 

2. Atlyginimas ir išmokos turi atitikti pagrindinius principus, susijusius 
su minimaliu darbo užmokesčiu, darbo laiku, viršvalandžiais ir 
teisiškai privalomomis išmokomis, o iš tiekėjų tikimasi, kad jie 
užtikrins vienodą užmokestį už vienodą darbą, nepriklausomai nuo 
lyties, kaip nustatyta TDO konvencijoje Nr. 100. 

3. Negali būti naudojamas joks priverstinis ar privalomasis darbas, 
kaip apibrėžta TDO konvencijoje dėl priverstinio darbo, įskaitant 
priverstinius viršvalandžius, vergavimą už skolas, prekybą 
žmonėmis, vergiją ar priverstinį kalinių darbą, o darbuotojai turi 
turėti teisę išeiti iš darbo apie tai tinkamai įspėję. 

4. Tiekėjai turi gerbti darbuotojų teisę į susirinkimų laisvę ir pripažinti 
darbuotojų teises į kolektyvines derybas, kai tai leidžiama pagal 
teisės aktus. 

5. Tiekėjai turi užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, atitinkančias 
arba viršijančias taikomus darbuotojų saugos ir sveikatos 
standartus. Tai apima bent jau šalyje galiojančių teisės aktų ir 
taisyklių laikymąsi bei reikiamų leidimų ir licencijų turėjimą. Tiekėjai 
turi taikyti atitinkamas procedūras, taip pat turėti saugos 
infrastruktūrą ir įrangą bei nuolat gerinti savo sveikatos ir saugos 
rodiklius. 

Aplinkos apsaugos standartai 
1. Tiekėjų veikla turi būti vykdoma laikantis bent jau visų atitinkamoje 

šalyje taikomų aplinkos apsaugos teisės aktų ir taisyklių, deramai 
rūpestingai ir tausojant aplinką. Poveikis aplinkai, susijęs su, bet 
neapsiribojant, išmetamais teršalais, energija, vandeniu, atliekomis 
ir biologine įvairove, turi būti valdomas sistemingai, tiekėjai turi 
vengti tokio poveikio, įskaitant poveikį aplinkai, dėl kurio asmuo 
negali gauti maisto, geriamojo vandens ir naudotis sanitarinėmis 
patalpomis, ir jį sumažinti arba kompensuoti. Be to, tiekėjai turi 
taikyti tinkamas aplinkos apsaugos procedūras ir nuolat gerinti savo 
aplinkos apsaugos rodiklius. 

2. Tiekėjai turi skatinti saugų ir aplinkai nekenksmingą jų produktų ir 
paslaugų įsigijimą, gamybą, transportavimą, platinimą, naudojimą ir 
šalinimą. 

3. Tiekėjas negali pažeisti jokių taikomų vietos, nacionalinių ir 
tarptautinių teisių į žemę, vandenį ir išteklius. Neteisėtas priverstinis 
iškeldinimas draudžiamas. 

4.  Jei tiekėjo veikla susijusi su:  
a) gyvsidabriu ir gyvsidabrio junginiais, produktais su gyvsidabrio 
priedais arba gyvsidabrio atliekomis, tiekėjai turi laikytis Minamatos 
konvencijos dėl gyvsidabrio; 
b) cheminėmis medžiagomis, cheminėmis atliekomis ir atsargomis, 
tiekėjai turi laikytis Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių 
teršalų; 

c) pavojingų ir kitų atliekų, kaip apibrėžta Bazelio konvencijoje dėl 
pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų ir jų tvarkymo kontrolės, 
vežimu, tiekėjai turi laikytis šios konvencijos 4 straipsnio 2, 5 ir 8 
dalių. 

Verslo etika 
1. Veikla turi būti vykdoma sąžiningai. „HeidelbergCement“ 

darbuotojams arba trečiosioms šalims negalima siūlyti jokių išmokų, 
paslaugų, dovanų, pramogų arba kitos naudos, siekiant daryti 
nederamą poveikį „HeidelbergCement“ darbuotojams arba 
trečiosioms šalims atliekant savo pareigas. Taip pat 
„HeidelbergCement“ darbuotojai arba trečiosios šalys negali siūlyti 
jokių išmokų, paslaugų, dovanų, pramogų arba kitos naudos 
tiekėjams, siekiant daryti nederamą poveikį jiems atliekant jų 
pareigas. 

2. Jei tiekėjai samdo privačius ar valstybinius saugos paslaugų 
teikėjus, jie turi būti tinkamai instruktuojami ir kontroliuojami, kad 
būtų išvengta bet kokio neteisėtos jėgos panaudojimo ar represijų. 

3. Tiekėjai turi palaikyti nešališkus santykius su klientais, tiekėjais ir 
kitais verslo partneriais bei užtikrinti, kad bet koks interesų konfliktas 
būtų sprendžiamas tinkamai ir laikantis galiojančių teisės aktų ir 
taisyklių. Tiekėjai turi informuoti „HeidelbergCement“ apie bet kokį 
interesų konfliktą, kuris kyla dėl „HeidelbergCement“ ir (arba) yra 
susijęs su bet kuriuo įmonės darbuotoju. 

4. Visi finansiniai sandoriai turi būti vykdomi laikantis galiojančių teisės 
aktų ir taisyklių, o tiekėjai jokiomis aplinkybėmis negali dalyvauti 
pinigų plovimo ir (arba) terorizmo finansavimo veikloje. 

5. Tiekėjai turi užtikrinti, kad jų veiksmai nepažeidžia taikomų sankcijų 
ir eksporto kontrolės teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant, 
Jungtinių Tautų, JAV, Jungtinės Karalystės, ES ar bet kurios ES 
valstybės narės priimtus teisės aktus. 

6. Tiekėjai turi gerbti ir laikytis teisės aktų, taisyklių ir principų, kuriais 
skatinama sąžininga ir laisva konkurencija ir draudžiama 
antikonkurencinė veikla, susitarimai ir priemonės. 

7. Tiekėjai turi gerbti tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises ir 
turi užtikrinti, kad jie neprisidėtų prie jokių žmogaus teisių 
pažeidimų. Bet kokios formos priekabiavimas prie darbuotojų ar jų 
diskriminacija, kaip apibrėžta TDO konvencijoje dėl smurto ir 
priekabiavimo ir TDO konvencijoje dėl diskriminacijos, yra 
nepriimtini atliekant bet kokius su darbo santykiais susijusius 
veiksmus (įskaitant, bet neapsiribojant, įdarbinimą, paaukštinimą, 
atleidimą iš darbo). Tai susiję su lytimi, etnine kilme, odos spalva, 
religija, seksualine orientacija, politinėmis pažiūromis, socialine 
kilme, negalia ar amžiumi, bet tuo neapsiriboja. Be to, tiekėjai turi 
užtikrinti, kad nebūtų jokios diskriminacijos dėl galimybių ir elgesio 
darbo ir profesinės veiklos srityje, kaip nustatyta TDO konvencijoje 
Nr. 111. 

8. Tiekėjai turi turėti tinkamus vidinius informavimo kanalus, kad būtų 
užtikrinta, jog būtų kuo greičiau aptikta ir sumažinta rizika atitikčiai 
ir galimas netinkamas elgesys. 

 
 



Bendradarbiavimas ir jo nutraukimas 
Šių standartų laikymosi užtikrinimas yra ilgalaikis mokymosi ir tobulėjimo procesas. Pagal teisės aktus „HeidelbergCement“ turi reguliariai atlikti įvairių formų 
rizikos vertinimus. Jei nustatoma, kad tiekėjas kelia riziką, tiekėjas sutinka, kad „HeidelbergCement“ arba „HeidelbergCement“ įgalioti asmenys turi teisę 
sudaryti veiksmų planus, kuriuose numatomos atskiros priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant, tiekėjo savianalizė, mokymai ir auditas, siekiant patikrinti, ar 
laikomasi čia nurodytų principų, ir sumažinti nustatytą riziką. 

„HeidelbergCement“ vertina glaudų ir produktyvų bendradarbiavimą su savo tiekėjais. Tačiau, tiekėjui nesilaikant šio Tiekėjų elgesio kodekso reikalavimų, 
„HeidelbergCement“ turi teisę nutraukti bet kokią sutartį su tiekėju be papildomo įspėjimo ir nedelsiant. 

Tiekėjai gali pateikti bet kokias pretenzijas dėl elgesio, neatitinkančio galiojančių teisės aktų arba „HeidelbergCement“ politikos ir taisyklių, per mūsų atitikties 
užtikrinimo liniją „SpeakUP“ (https://www.speakupfeedback.eu/web/ heidelbergcement/). 
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