NESTE TIEKĖJO ELGESIO KODEKSAS

NESTE SUPPLIER CODE OF CONDUCT

Tikslas
Neste yra įsipareigojusi veikti pagal teisės
aktus, taisykles ir susitarimus, kurie taikomi
jos veiklai. Šis tiekėjo elgesio kodeksas
(„Kodeksas“)
nustato
pagrindinius
reikalavimus, kurių laikymosi ir įgyvendinimo
jų veikloje Neste tikisi iš savo tiekėjų.

Purpose
Neste is committed to comply with the laws,
regulations and conventions that apply to its
operations. This Supplier Code of Conduct
(“Code”) defines the basic requirements Neste
expects its suppliers to adhere to and
implement throughout their business.

Neste savo tiekėjų atžvilgiu elgiasi sąžiningai
ir vertina juos pagal profesionalumo,
teisingumo ir lygiateisiškumo kriterijus.
Tiekėjo sugebėjimas laikytis šio Kodekso
reikalavimų yra esminis faktorius, nulemiantis
Neste sprendimą dėl bendradarbiavimo ar
verslo santykių pratęsimo su tiekėju.

Neste operates with integrity towards its
suppliers and treats them professionally, fairly
and equally. A supplier’s ability to meet the
requirements of the Code is regarded as a
significant factor when Neste is deciding
initiating or continuing a business relationship
with a supplier.

Principai

Principles

Atitiktis teisės aktams, reglamentams ir
instrukcijoms
Tiekėjas visoje savo veikloje turi laikytis visų
taikomų teisės aktų reikalavimų, taisyklių ir
reglamentų. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad
visos jo pareigos, susijusios su Neste, būtų
atliekamos tokiu būdu, kad nepažeistų jokių
teisės aktų, taikomų tiekėjui, Neste ar sandorių
tarp jų. Tiekėjas teikdamas paslaugas privalo
laikytis Neste nustatytų taisyklių.

Compliance with laws, regulations and
instructions
The supplier shall operate in full compliance
with all applicable laws, rules and regulations
where the supplier conducts business. In
particular, the supplier shall ensure that all its
duties, obligations and undertakings in relation
to Neste are performed in a manner which does
not infringe any law or regulation applicable
to the supplier, Neste and the transactions
between them. The supplier shall observe
instructions given by Neste for the delivery or
task in question.

Valdymo sistemos
Tiekėjas privalo vadovautis tinkama valdymo
sistema, kad užtikrintų atitiktį Kodeksui bei
aktualiems ir taikytiniems teisės aktams ir
reglamentams.

Management systems
The supplier shall have appropriate
management systems in place to secure
adherence to the Code and the relevant and
applicable laws and regulations.

Žmogaus ir darbuotojo teisės
Tiekėjas turi nepažeisti esminių Tarptautinės
darbo organizacijos nustatytų (ILO) taisyklių.
Tiekėjas savo veikloje ir procesuose privalo
nesinaudoti jokiu vaikų ar priverstiniu darbu ir
privalo turėti valdymo sistemą, užtikrinančią
šio reikalavimo laikymąsi.

Human and labour rights
The supplier shall comply with the
fundamental conventions as defined by the
International Labour Organization (ILO). The
supplier shall not use any child or forced
labour in any of its operations or activities and
shall have a system in place to ensure
compliance with this requirement.
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Tiekėjas privalo gerbti žmogaus teises, kaip
nustatyta Jungtinių Tautų Visuotinėje
Žmogaus Teisių Deklaracijoje.

The supplier shall respect human rights as
defined by the United Nations’ Universal
Declaration of Human Rights.

Saugumas, darbuotojų sauga ir sveikata
Tiekėjas privalo rūpintis visų savo darbuotojų
sveikata ir sudaryti jiems saugias darbo
sąlygas bei aprūpinti juos saugiomis darbo
vietomis.

Security, occupational health and safety
The supplier shall ascertain the health, safety
and security of all its employees and provide
them with a safe workplace.

Aplinkosauga
Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo veiklos
neigiama įtaka aplinkai bus minimali ir
nuolatos bus mažinama.

Environmental impact
The supplier shall minimize any adverse
impact of its operations on the environment
and demonstrate continuous improvements in
minimizing these impacts.

Sąžiningas verslas
Tiekėjas privalo vykdyti savo veiklą etiškai ir
atsakingai, sąžiningai konkuruoti. Korupcija ir
kyšininkavimas yra niekaip netoleruojami.
Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo veikloje
būtų taikomos pakankamos procedūros tam,
kad išvengti potencialių interesų konfliktų, ir
kad būtų užtikrintas tikslus verslo sandorių
ataskaitų ir registrų vedimas.

Business integrity
The supplier shall conduct its business in an
ethical and responsible manner and shall
compete fairly. Corruption and bribery are not
tolerated in any form. The supplier shall
ensure that sufficient procedures for potential
conflict of interest situations are in place, and
that accurate accounts and records are kept of
business transactions.

Reikalavimai tiekėjo tiekėjams

Implementation of the requirements by
own suppliers
The supplier shall ascertain that its own
suppliers have implemented and shall comply
with the requirements that meet or exceed the
requirements set out in the Code.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo paties
tiekėjai įgyvendina ir vykdo reikalavimus,
nustatytus šiame Kodekse, ar net juos viršija.

Pranešimas
apie
neatitikimą
reikalavimams ir kreipimasis patarimo
Tiekėjas privalo pranešti Neste apie bet kokį
faktinį ar potencialų neatitikimą šiam
Kodeksui. Tiekėjas neturi leisti jokių priešiškų
veiksmų prieš asmenis, kurie gera valia siekia
patarimo ar praneša apie potencialų ar
egzistuojantį neatitikimą. Pasiteirauti apie
Kodekso reikalavimus arba pranešti apie
egzistuojantį arba potencialų Kodekso
pažeidimą galima suppliercode@neste.com.

Reporting of non-compliance and seeking
advice
The supplier shall report immediately to Neste
any non-compliance, whether actual or
potential, with the Code. The supplier shall not
permit any retaliation against any individual
who, in good faith, seeks advice or reports a
violation or a potential violation. To inquire
about the requirements of the Code, or to
report a violation or a potential violation
against
the
Code,
please
contact
suppliercode@neste.com.
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