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КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ 
 за доставчици и бизнес партньори 

 

 



Уводни думи 

 Уважаеми дами и господа, 

Вече 150 години Greiner AG е символ на устойчиво и дългосрочно управление. 
Съзнаваме, че като предприятие с дейност в целия свят ние носим огромна 
отговорност за нашите сътрудници, околната среда, обществото и нашите 
акционери. По тази причина сме длъжни да спазваме етичните и устойчиви 
практики във всички наши бизнес дейности. Това важи особено за отношенията с 
нашите доставчици и бизнес партньори. 
 
За Greiner AG устойчивото развитие във веригата на доставките е важна част 
от нашата предприемаческа отговорност. Устойчивото развитие за нас 
обхваща целия процес на снабдяване с материали, продукти и услуги. В 
смисъла на цялостната преценка критериите за устойчиво развитие, като 
опазване на околната среда, охрана на труда и спазване на човешките 
права, се включват и при избора, оценката и развитието на нашите 
доставчици. 

В този контекст ние от Greiner AG разработихме този Кодекс за поведение. 
Той представлява неподлежащи на преговори минимални стандарти и е 
основа на взаимоотношенията с нашите доставчици и бизнес партньори. По 
този начин поемаме нашата отговорност към хората и околната среда и 
гарантираме, че нашите действия и дейността на нашите доставчици и 
бизнес партньори са етично коректни, екологично устойчиви и социално 
отговорни. 

Дипл. икономист (DH) Аксел Кюнер 
Председател на Управителния съвет 

Маг. Ханес Мозер 
Главен финансов директор 
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Трите стълба на 
Кодекса за поведение 
на Greiner 
 

Кодексът за поведение на Greiner за доставчици и бизнес партньори се основава на 
социални, екологични и етични основни положения и принципи. 
 
Социални основни положения и принципи 

Човешки права 
Очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори да съблюдават и защитават действащите в 
цял свят предписания за защита на човешките права като фундаментални и общовалидни норми. 
Към това спада особено неизползването на принудителен и детски труд от страна на нашите 
доставчици и бизнес партньори. Нашите доставчици и бизнес партньори трябва да спазват поне 
Конвенция № 138 (относно минималната възраст), Конвенция № 182 (относно най-тежките форми на 
детския труд) и Конвенция № 105 (относно премахването на принудителния труд) на 
Международната организация на труда (ILO). 

Равни възможности и недискриминация 
Очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори да подкрепят равните възможности и 
принципа за равнопоставеност, и да предотвратяват дискриминация при назначаването на 
служители, както и при поощряването и предоставянето на дейности за квалификация и 
усъвършенстване. Сътрудниците не трябва да бъдат дискриминирани заради своя пол, възраст, 
цвят на кожата, култура, етнически произход, сексуална ориентация, политически възгледи, 
увреждания, религиозна принадлежност или светоглед. Нашите доставчици и бизнес партньори 
трябва да спазват Конвенция № 111 (относно дискриминацията в труда и професиите) на 
Международната организация на труда (ILO). 

Свобода на сдружаването 
Очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори да уважават правото на свобода на събранията, 
митингите и колективните преговори на своите сътрудници. Представителите на работниците и 
служителите не трябва да бъдат дискриминирани и техният трудов договор не трябва да бъде 
прекратяван като възмездие заради защита на правата на сътрудниците, привеждане на 
доказателства за неуредици, участие в профсъюзни дейности или съобщаване на вероятни нарушения 
на правата. Нашите доставчици и бизнес партньори трябва да спазват Конвенция № 87 (за свободата 
на сдружаване и закрила на правото на организиране) и Конвенция № 98 (за правото на 
организиране и колективно преговаряне) на Международната организация на труда (ILO). 

Безопасност и здраве на работното място 
Очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори да спазват съответните приложими законови 
норми за безопасност и защита на здравето на работното място с цел защита на здравето и 
безопасността на своите сътрудници. Доставчиците и бизнес партньорите трябва да спазват 
международно признатите стандарти, да работят активно за идентифициране и отстраняване на 
недостатъци в безопасността и постоянно да подобряват условията на работното място, така че 
здравето и безопасността да са гарантирани и защитени. 

Минимална работна заплата и работно време 
Очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори да водят политика на честно заплащане, 
която съблюдава всички местни закони за труда и заплащането. Ако няма законово регулиране или 
нормативни уредби, свързани с колективния трудов договор, размерът на възнаграждението се 
ориентира по специфичните за бранша, обичайни за страната тарифни трудови възнаграждения и 
плащания, които осигуряват на заетите лица и техните семейства подходящ стандарт на живот. 
Нашите доставчици и бизнес партньори трябва да спазват Конвенция № 100 (за равенството във 
възнаграждението) на Международната организация на труда (ILO). 
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Екологични основни положения и принципи 

Опазване на околната среда 
 
Очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори да предприемат мерки за отговорно 
отношение към околната среда. Трябва да се подпомага разработването и разпространението 
на екологични технологии. Изискваме да се спазват съответните валидни национални закони, 
нормативни уредби и стандарти за опазване на околната среда. При разработването, 
производството и във фазата на ползване на продуктите, както и в други дейности трябва да се 
имат предвид минимизирането на изхвърлянето на парникови газове, използването на 
възобновяеми ресурси и минимизирането на вредните въздействия върху околната среда и 
здравето. 

Енергийна и ресурсна ефективност 

От нашите доставчици и бизнес партньори ние очакваме да използват пестеливо естествените 
ресурси и да намаляват замърсяването на въздуха, почвата и водата. Нашите доставчици и 
бизнес партньори дават своя принос за намаляване на разхода на енергия и емисиите на 
парникови газове. 

Отпадъци и рециклиране 

Очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори при разработването, производството и 
фазата на ползване на продуктите, както и в други дейности да имат предвид предотвратяване 
на образуването на отпадъци, многократното използване, рециклирането, както и безопасното, 
екологично отстраняване на общия отпадък. 

Материали от зони на конфликт 

Очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори да предприемат подходящи мерки, така че 
в своите продукти да не използват суровини, които се добиват в зони на конфликт и висок риск, и 
с тях се подпомагат и финансират въоръжени групи, които нарушават човешките права. 

Химикали 

Очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори при производството или вноса на химични 
вещества в ЕС в количества над един тон на година, да регистрират тези вещества в 
централната база данни на компетентния орган REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals). 

Безопасност на продуктите 
Очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори да съблюдават всички съответни 
приложими правни разпоредби и предписания относно безопасността на продуктите, особено 
законовите предписания за безопасността, маркировката и опаковката на продуктите, както и 
използването на опасни вещества и материали. Доставчиците и бизнес партньорите следва да 
споделят знания и ноу-хау с клиентите, собствените доставчици и трети лица, и прозрачно и 
проактивно да информират Greiner за аспектите, свързани с безопасността и екологичността на 
своите продукти. 
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Етични основни положения и принципи 
Правни предписания 

Очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори да бъдат етични и честни в своята бизнес 
дейност, да спазват всички приложими за своята дейност международни, национални и местни 
закони и разпоредби, както и да се сдобиват с необходимите разрешителни. 
 

Корупция 

Очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори да уважават, подкрепят и спазват 
националните и международни усилия (като например конвенциите на Организацията на 
обединените нации (ООН), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), 
но също и UK Bribery Act 2010). По-специално те следва да гарантират, че техни сътрудници, 
подизпълнители или представители не предоставят, не предлагат и не получават подкупи, 
рушвети, недопустими дарения или други недопустими плащания и облаги спрямо клиенти, лица, 
заемащи високи постове или други трети лица. 
 

Подкупи 
Очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори да не злоупотребяват с покани и подаръци 
за оказване на влияние. Това важи и за сътрудниците на Greiner. Покани и подаръци се 
предоставят само ако поводът и обхватът са уместни, т.е. те имат малка стойност и се 
възприемат като израз на общопризнатата местна бизнес практика. Доставчиците и бизнес 
партньорите следва също да не приемат и да не молят за подобни неуместни облаги. 
 

Пране на пари 

Очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори да спазват съответните законови 
задължения за превенция на пране на пари и да не участват в дейности, свързани с пране на 
пари. Нашите доставчици и бизнес партньори следва да поддържат делови отношения само с 
бизнес партньори, в чиято почтеност са убедени. 
 

Контрол на вноса и износа 

Очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори да спазват всички съответно валидни 
закони за внос и износ на стоки, услуги и информации. Нашите доставчици и бизнес партньори 
следва да уважават валидните търговски ограничения, ембарго и други рестрикции. 
 

Конкуренция 

Очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори да участват честно в конкуренцията и да 
съблюдават валидните закони за картелите. Нашите доставчици и бизнес партньори не участват 
нито в споразумения с конкуренти в нарушение на картелното право, нито злоупотребяват с 
възможно съществуващо господстващо положение на пазара. 
 

Конфликт на интереси 

Очакваме нашите доставчици и бизнес партньори да вземат своите решения само въз основа 
на безпристрастни критерии и да не се влияят от лични интереси и отношения. 
 

Данни, търговски тайни и фирмено имущество 

Очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори да спазват съответните валидни закони за 
защита на личните данни на сътрудниците, клиентите, доставчиците и другите засегнати лица. 
Освен това трябва да се зачитат ноу-хауто, патентите, фирмените и търговски тайни на Greiner и 
трети лица. Доставчиците и бизнес партньорите не предоставят на трети лица подобни 
информации без изричното писмено разрешение на Greiner. Очакваме от нашите доставчици и 
бизнес партньори да публикуват търговски данни и доклади за своята бизнес дейност правдиво 
и в съответствие с приложимите валидни закони. 
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Приложно поле 
Ние от Greiner AG очакваме от нашите доставчици и бизнес партньори, както и от техните 
сътрудници да действат отговорно, да спазват настоящия Кодекс за поведение и да се ръководят в 
работата си от неговите основни тези и принципи. Ако доставчиците и бизнес партньорите възлагат 
поръчки на трети лица (като подизпълнители или представители) в рамките на деловите отношения, 
Greiner очаква, че тези трети лица също ще се ръководят в работата си от определените в този 
Кодекс за поведение основни принципи. Greiner си запазва правото в конкретен случай да провери 
на място, самостоятелно или чрез външни партньори, след предварително известие и в 
присъствието на представители на доставчиците или бизнес партньорите спазването на 
дефинираните изисквания от доставчиците или бизнес партньорите. 

 Последствия при нарушения 
При нарушения на настоящия Кодекс за поведение доставчикът или бизнес партньорът има 
задължението да уведоми Greiner. Ако доставчикът или бизнес партньорът не спазва дефинираните 
в този Кодекс за поведение основни принципи, Greiner има право да прекрати деловите отношения 
с този доставчик или бизнес партньор чрез едностранно прекратяване без предизвестие. 

 

Съобщаване на нарушения 
Ние от Greiner AG се ръководим от нашите ценности в ежедневието си и държим на безупречно 
поведение в правно и етично отношение. Очакваме същото и от нашите доставчици и бизнес 
партньори. Ако знаете или ви станат известни евентуални нарушения на този Кодекс за 
поведение, можете да ги съобщите анонимно чрез нашата платформа TellGreiner: https://tell-
greiner.com/Home/Start 

При въпроси или евентуални нарушения нашият директор по съответствието е на 
ваше разположение (office.compliance@greiner.com). 
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Потвърждение на доставчика или бизнес партньора 

С настоящето потвърждавам, че получих и разбрах Кодекса за поведение на Greiner за 
доставчици и бизнес партньори. Освен това гарантирам, че съдържанието на Кодекса за 
поведение на Greiner за доставчици и бизнес партньори ще залегне в основата на всички наши 
действия. 

Име на фирмата 

Име и функция 

Идентификационен номер на фирмата 

Дата и място 

Подпис 

Greiner AG 
Greinerstr. 70 
4550 Kremsmünser, Austria 
www.greiner.com 

Greiner Packaging International GmbH 
Greinerstr. 70 
4550 Kremsmünster, Austria 
www.greiner-gpi.com 

Greiner Foam International GmbH 
Greinerstr. 70 
4550 Kremsmünster, Austria 
www.greiner-gfi.com 

Greiner Bio-One International GmbH 
Bad Haller Str. 32 
4550 Kremsmünster, Austria 
www.gbo.com 

Greiner Extrusion Group GmbH 
Friedrich-Schiedel-Str. 1 
4542 Nussbach, Austria 
www.greiner-extrusion-group.com 

Снимки: iStockphoto 
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