PIEGĀDĀTĀJU RĪCĪBAS KODEKSS
1. Ievads
1.1. Neste vīzija ir panākt atbildīgu lēmumu pieņemšanu katru dienu. Mūsu
vīzija paredz ne tikai atbildīgu risinājumu sniegšanu klientiem, bet arī to, ka
Neste vienmēr darbojas godprātīgi un ievēro ētikas standartus, kas minēti
mūsu Rīcības kodeksā. Lai īstenotu šo vīziju, būtiska nozīme ir atbildīgai
pakalpojumu izmantošanai. Mūsu apņemšanās veikt atbildīgu un ētisku
komercdarbību ir atkarīga ne tikai no mūsu darbiniekiem, bet arī no
sadarbības ar partneriem, kuri ievēro tos pašus principus.
1.2. Šajā Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk tekstā — “Kodekss”) ir
aprakstīts, kādas prasības Neste piegādātājiem (turpmāk tekstā —
“Piegādātājs”) ir jāievēro, sadarbojoties ar Neste un saviem darbiniekiem,
piegādātājiem un citām ieinteresētajām pusēm. Plašāka informācija par
Kodeksa interpretēšanu un ieviešanu ir sniegta Neste Piegādātāju ceļvedī.
1.3. Par “Piegādātāju” šī Kodeksa izpratnē tiek uzskatīta jebkura fiziska vai
juridiska persona, kas uzņēmumam Neste piegādā produktus, komponentus,
materiālus vai pakalpojumus. “Piegādātāja” definīcija ietver arī Piegādātāja
1. līmeņa piegādātājus, darbuzņēmējus un citus sadarbības partnerus, kas ir
iesaistīti produktu, komponentu, materiālu vai pakalpojumu piegādē
uzņēmumam Neste.
1.4. Piegādātājam ir jānodrošina, lai tā 1. līmeņa piegādātāji, darbuzņēmēji
un citi sadarbības partneri, kas ir iesaistīti produktu, komponentu, materiālu
un pakalpojumu piegādē uzņēmumam Neste, atbilstu minimālajām šajā
Kodeksā noteiktajām prasībām, un Piegādātājam tie ir jāinformē par
Kodeksu.
1.5. Šajā Kodeksā laiku pa laikam var veikt grozījumus. Kodeksa visjaunākā
versija ir pieejama Neste vietnē
https://www.neste.com/corporate-info/sustainability/managingsustainability/policies-and-principles/neste-supplier-code-conduct.
2. Atbilstība tiesību aktiem un noteikumiem
Piegādātājam ir jāievēro visi tiesību akti un noteikumi, kas regulē tā darbību.
Ja kāds Kodeksa noteikums ir pretrunā ar nacionālajiem tiesību aktiem vai
noteikumiem, Piegādātājam ir jāievēro stingrākie noteikumi.
3. Komercdarbības ētika
3.1. Nulles tolerance pret korupciju
Neste sagaida, ka Piegādātājiem būs nulles tolerance pret kukuļošanu un
korupciju. Neste pieprasa, lai Piegādātājam būtu standarti un procedūras,
kuras garantē, ka tā direktori, darbinieki un trešās puses, kas rīkojas tā
uzdevumā, nepiedāvās, neapsolīs, nedos un nepieņems kukuļus, neveiks un
nepieņems neatbilstošus maksājumus (piemēram, veicināšanas maksājumus
vai slēptas komisijas maksas) ar mērķi iegūt jaunus klientus, saglabāt esošos
klientus vai iegūt jebkādas citas neatbilstošas priekšrocības. Piegādātājs
nedrīkst piedāvāt Neste darbiniekiem dāvanas vai priekšrocības situācijās,
kurās šīs dāvanas vai priekšrocības varētu šķietami vai patiesi ietekmēt
darbinieka lēmumu attiecībā uz Piegādātāju.
3.2. Godīga konkurence
Piegādātājam jākonkurē godīgā veidā, ievērojot visus piemērojamos tiesību
aktus un noteikumus saistībā ar konkurences ierobežošanu, un jānosaka
standarti un procedūras, lai nodrošinātu, ka direktori un darbinieki ievēro
konkurences noteikumus.
3.3. Noteikumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu,
konfidencialitātes noteikumu un tirdzniecības sankciju ievērošana
Piegādātājam jāievēro visi piemērojamie tiesību akti un noteikumi saistībā
ar cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, konfidencialitāti un
piemērojamām ekonomiskajām un tirdzniecības sankcijām.
3.4. Izvairīšanās no interešu konflikta
Piegādātājam jāizvairās no situācijām, kurās pastāv interešu konflikts starp
Piegādātāju un Neste, tostarp tādas saziņas ar Neste darbinieku, kas varētu
radīt interešu konfliktu ar Neste darbinieka pienākumu rīkoties Neste
interesēs. Piegādātājam jāinformē uzņēmums Neste par iespējamiem vai
esošiem interešu konfliktiem attiecībās ar Neste.
4. Cilvēktiesības un darba tiesības
Neste ievēro tiesības, kas izklāstītas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, un
pamattiesības, kas noteiktas Starptautiskās Darba organizācijas astoņās
pamatkonvencijās; kopā tās veido Neste Cilvēktiesību ievērošanas saistības.
Piegādātājiem ir jāievēro tās pašas tiesības un vismaz šie principi:
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4.1. jāievēro piemērojamie tiesību akti par darba laiku, minimālo
atalgojumu, virsstundām, pietiekamiem pārtraukumu un atpūtas laikiem,
slimības un ikgadējo atvaļinājumu, kā arī bērna kopšanas atvaļinājumu un
obligātajiem pabalstiem (piemēram, sociālo apdrošināšanu), un tas ir
atbilstoši jādokumentē;
4.2. jānodrošina visu darbinieku informēšana par darba attiecību
pamatnoteikumiem pirms darba attiecību sākšanas;
4.3. nedrīkst nodarbināt darbiniekus, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu;
darbinieki vecumā no 15 līdz 17 gadiem nedrīkst strādāt darbu, kas,
balstoties uz tā veikšanas apstākļiem, vai kaitēt veselībai, drošībai vai
morālei, un ir jāizveido sistēmas šo prasību izpildei un izsekošanai;
4.4. nedrīkst izmantot piespiedu darbu; jānodrošina, lai rekrutēšanas
izmaksas un saistītās izmaksas nebūtu jāapmaksā darbiniekiem;
4.5. jānodrošina vienādas iespējas un izturēšanās darba vietā neatkarīgi no
rases, ādas krāsas, reliģijas, dzimuma, politiskajiem uzskatiem, nacionālās
piederības, sociālās izcelsmes vai citiem apstākļiem, kas nav balstīti uz
tiešajiem darba pienākumiem;
4.6. nedrīkst pieļaut nekāda veida darbinieku aizskaršanu ne tieši, ne netieši,
ne fiziski, ne verbāli;
4.7. jāatzīst un jāievēro darbinieku tiesības brīvi biedroties un slēgt
kolektīvus līgumus.
5. Veselība un drošība darbā
Piegādātājam darbiniekiem jānodrošina veselīga, droša darba vide, kas
atbilst visiem tiesību aktiem un noteikumiem, kuri piemērojami tā darbībai.
Piegādātājam jāievēro vismaz šie principi:
5.1. strādājot Neste teritorijā, jāievēro Neste drošības noteikumi, kas
pieejami vietnē www.neste.com/corporate-info/sustainability/safety;
5.2. jāievēro veselības aizsardzības un drošības prasības, ja par tādām ir
noslēgta atsevišķa vienošanās ar uzņēmumu Neste;
5.3. jānodrošina piemērota veselības aizsardzības un drošības informācija
un aprīkojums darbiniekiem un darbuzņēmējiem;
5.4. jānodrošina darbiniekiem un darbuzņēmējiem dzeramais ūdens, tīras
tualetes, atbilstoša ventilācija, avārijas izejas, piemērots apgaismojums un
piekļuve pirmās palīdzības komplektam vai cita veida palīdzībai ārkārtas
situācijās.
6. Ietekme uz vidi un klimata izmaiņas
Piegādātājam ir jāatbalsta piesardzīga pieeja vides izaicinājumiem un jāveic
pasākumi, lai popularizētu lielāku atbildību par vidi. Piegādātājs tiek
aicināts noteikt un ieviest procedūras, lai minimizētu jebkādu savas darbības
nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, un demonstrēt nepārtrauktus uzlabojumus šajā
jomā. Piegādātājam savā darbā jāievēro vismaz šie principi:
6.1. jāizpilda piemērojamās vides prasības, kas noteiktas tiesību aktos,
noteikumos un vides atļaujās jurisdikcijā, kurā Piegādātājs veic
komercdarbību;
6.2. jāuzrauga, jākontrolē un atbilstoši jāapstrādā notekūdeņi, emisijas gaisā
un atkritumi, kas radušies tā darbības rezultātā, tostarp bez ierobežojumiem
jāveic bīstamo atkritumu utilizācija atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem
un procesa ražotāja norādījumiem;
6.3. jāņem vērā savas darbības ietekme uz klimatu un saprātīgos apmēros
jāveic pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai.
7. Ziņošana
7.1. Par jebkādu Kodeksa noteikumu neievērošanu Piegādātājam jāziņo
uzņēmumam Neste Chief Compliance Officer, P.O. Box 95, 00095 NESTE,
Somija.
7.2. Neste sadarbības partneri un citas ieinteresētās puses var ziņot par
iespējamiem pārkāpumiem (anonīmi un konfidenciāli), izmantojot
pakalpojumu Neste Ethics Online: www.speakupfeedback.eu/web/c3ubru.

