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Pratarmė 

Gerbiamieji ponai ir ponios, 
 
daugiau kaip 150 metų bendrovė „Greiner AG“ yra tapatinama su ilgą laiką tvariai 
plėtojama ūkine veikla. Mes suvokiame, kad būdami visame pasaulyje veikianti 
įmonė prisiimame didelę atsakomybę mūsų darbuotojams, aplinkai, visuomenei ir 
mūsų akcininkams. Dėl šios priežasties esame įsipareigoję visoje savo ūkinėje 
veikloje laikytis etikos principų ir taikyti tvarius metodus. Tai galioja visų pirma 
santykiams su mūsų tiekėjais ir verslo partneriais. 

Tvarumas tiekimo grandinėje sudaro svarbią „Greiner AG“ atsakomybės dalį. 
Tvarumas apima visą medžiagų, produkcijos ir paslaugų įsigijimo procesą. 
Laikantis visuotinio požiūrio, į tokius tvarumo kriterijus, kaip aplinkos apsauga, 
darbuotojų sauga ir pagarba žmogaus teisėms, taip pat atsižvelgiama renkantis 
ir įvertinant tiekėjus bei plečiant jų ratą. 

Atsižvelgdami į tai, mes, „Greiner AG“, parengėme šį Elgesio kodeksą. Jis nustato 
nesvarstytinus minimalius standartus bei santykių su mūsų tiekėjais ir verslo 
partneriais palaikymo pagrindus. Taigi, mes norime prisiimti atsakomybę žmogui 
bei aplinkai ir užtikrinti, kad mūsų tiekėjų ir verslo partnerių veikla ir darbai būtų 
vykdomi etiškai, aplinkosauginiu požiūriu tvariai ir socialiai teisingai. 

 

Axel Kühner 
Valdybos pirmininkas 

Hannes Moser 
Finansų vadovas 
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Trys „Greiner“ 
elgesio kodekso ramsčiai 
„Greiner“ tiekėjų ir verslo partnerių elgesio kodeksas parengtas vadovaujantis socialiniais, 
aplinkosauginiais ir etiniais standartais bei principais. 
 

Socialiniai standartai ir principai 

Žmogaus teisės 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai laikysis pasaulyje taikomų nuostatų dėl žmogaus 
teisių apsaugos kaip pamatinių ir visuotinai pripažintų standartų ir juos gins. Visų pirma tai reiškia, 
kad mūsų tiekėjai ir verslo partneriai nenaudos priverstinio ir vaikų darbo. Mūsų tiekėjai ir verslo 
partneriai mažų mažiausiai privalo laikytis Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) Konvencijos Nr. 138 
(dėl žemiausios amžiaus ribos), Konvencijos Nr.182 (dėl blogiausių vaikų darbo formų) ir Konvencijos 
Nr. 105 (dėl priverstinio darbo panaikinimo). 

Lygios galimybės ir nediskriminavimas 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai skatins lygias galimybes ir užkirs kelią 
diskriminavimui įdarbinant darbuotojus, juos paaukštinant pareigose arba suteikiant galimybę 
mokytis ir kelti kvalifikaciją. Nė vienas darbuotojas negali nukentėti dėl savo lyties, amžiaus, odos 
spalvos, kultūros, etninės kilmės, seksualinės orientacijos, politinių pažiūrų, negalios, religijos ar 
tikėjimo. Mūsų tiekėjai ir verslo partneriai privalo laikytis Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) 
Konvencijos Nr. 111 (dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje). 

Susivienijimų laisvė 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai gerbs mūsų darbuotojų teisę jungtis į 
organizacijas ir vesti kolektyvines derybas. Darbuotojų atstovai negali būti diskriminuojami ir jų 
darbo sutartis negali būti nutraukta kerštaujant už darbuotojų teisių gynimą, pareiškimus dėl 
padarytų pažeidimų, dalyvavimą profesinės sąjungos veikloje arba informavimą apie įtariamus teisių 
pažeidimus. Mūsų tiekėjai ir verslo partneriai privalo laikytis Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) 
Konvencijos Nr. 87 (dėl teisės jungtis į organizacijas gynimo) ir Konvencijos Nr. 98 (dėl teisės vesti 
kolektyvines derybas). 

Darbuotojų sauga ir sveikata 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai, siekdami užtikrinti savo darbuotojų sveikatos 
apsaugą ir saugą, laikysis atitinkamai taikomų teisinių reikalavimų darbuotojų saugai ir sveikatos 
apsaugai. Tiekėjai ir verslo partneriai turi laikytis tarptautiniu mastu pripažintų standartų, aktyviai 
dirbti nustatant ir šalinant saugos trūkumus ir nuolat gerinti sąlygas darbo vietoje, kad būtų 
užtikrinta sveikatos apsauga ir sauga. 

Minimalus darbo užmokestis ir darbo laikas 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai taikys sąžiningą atlygio nustatymo politiką, 
atitinkančią visus vietos įstatymus, reglamentuojančius darbo santykius ir darbo užmokesčio 
nustatymo tvarką. Nesant įstatymų arba kolektyvinių sutarčių nuostatų, nustatant darbo užmokestį 
yra vadovaujamasi konkrečiam sektoriui arba konkrečioje vietoje taikoma atlyginimo bei išmokų, 
užtikrinančių darbuotojams ir jų šeimoms tinkamą pragyvenimo lygį, nustatymo tvarka. Mūsų tiekėjai 
ir verslo partneriai privalo laikytis Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) Konvencijos Nr. 100 (dėl 
vienodo atlyginimo). 
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Ekologiniai standartai ir principai 

Aplinkos apsauga 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai imsis priemonių, užtikrinančių atsakingą požiūrį į 
aplinką. Turėtų būti skatinamas aplinkai nekenkiančių technologijų kūrimas ir platinimas. Mes 
preziumuojame, kad bus laikomasi visų atitinkamai galiojančių nacionalinių aplinkosaugos įstatymų, 
teisės aktų ir standartų. Kuriant, gaminant ir naudojant produkciją, taip pat vykdant kitą veiklą yra 
siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas, naudoti atsinaujinančius energijos išteklius 
ir mažinti žalą aplinkai bei žmogaus sveikatai. 

 
Energijos ir išteklių naudojimo efektyvumas 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai tausos gamtos išteklius ir mažins į orą, žemę ir 
vandenį išmetamų teršalų kiekį. Mūsų tiekėjai ir verslo partneriai prisideda prie energijos suvartojimo 
ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų mažinimo. 

Atliekų surinkimas ir perdirbimas 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai produkcijos kūrimo, gamybos, naudojimo ir 
kitokios veiklos vykdymo etapuose sieks užkirsti kelią atliekų susidarymui, pakartotinai panaudoti ir 
perdirbti atliekų likučius bei utilizuoti jas saugiai, nekenkiant aplinkai. 

Medžiagos iš konfliktinių zonų 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai imsis tinkamų priemonių, kad jų produkcijoje 
nebūtų naudojamos žaliavos, kurios auginamos ar išgaunamos konfliktinėse ir didelės rizikos zonose 
arba kurių auginimą ar gavybą finansuoja žmogaus teises pažeidžiančios ginkluotosios grupuotės. 

Cheminės medžiagos 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai, kurie per metus pagamina ar importuoja į ES ne 
mažiau kaip vieną toną cheminių medžiagų, įregistruos šias medžiagas centrinėje Cheminių 
medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) tarnybos duomenų bazėje. 

Gaminių sauga 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai vykdys visus atitinkamai galiojančių teisės ir kitų 
norminių aktų, reglamentuojančių gaminių saugą, reikalavimus, ypač teisinius reikalavimus, keliamus 
produkcijos saugai, ženklinimui, įpakavimui ir pavojingų medžiagų naudojimui. Tiekėjai ir verslo 
partneriai dalysis specialiomis žiniomis ir patirtimi su klientais, savo tiekėjais ir trečiaisiais asmenimis, 
taip pat aktyviai ir skaidriai informuos „Greiner“ apie savo produkcijos aplinkos apsaugos bei saugos 
aspektus. 
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Etikos aspektai ir principai 

Teisiniai reikalavimai 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai savo veikloje elgsis etiškai ir sąžiningai, laikysis 
visų jų ūkinei veiklai taikomų tarptautinių, nacionalinių ir vietinių įstatymų bei teisės aktų ir gaus visus 
būtinus leidimus. 

Korupcija 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai gerbs ir rems nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais 
dedamas pastangas (pavyzdžiui, Jungtinių Tautų (JT), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) konvencijas arba 2010 m. JK Kyšininkavimo įstatymą) ir jų laikysis. Visų pirma jie 
užtikrina, kad jų darbuotojai, subrangovai arba atstovai neduos ir nesiūlys klientams, valdininkams ar 
kitiems tretiesiems asmenims  arba nepriims iš jų jokių kyšių, atlygių, neleidžiamų dovanų bei kitų 
draudžiamų mokėjimų. 

Papirkimas 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai, siekdami įgyti įtakos, nepiktnaudžiaus kvietimais 
ir dovanomis. Tas pats galioja ir „Greiner“ darbuotojams. Kvietimai ir dovanos įteikiami tik esant 
deramai progai ir tik tinkama apimtimi, t. y. jos turi būti mažavertės ir kiekvienoje konkrečioje vietoje 
laikomos visuotinai pripažintos verslo praktikos išraiška. Tiekėjai ir verslo partneriai taip pat neprašo 
patys ir nepriima tokių nederamų atlygių. 

Pinigų plovimas 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai laikysis atitinkamų teisinių prievolių, įpareigojančių 
vykdyti pinigų plovimo prevenciją, ir nedalyvaus pinigų plovimo veikloje. Mūsų tiekėjai ir verslo 
partneriai palaiko komercinius ryšius tik su tokiais verslo partneriais, kurių reputacija jiems nekelia 
abejonių. 

Importo ir eksporto kontrolė 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai laikysis atitinkamai galiojančių įstatymų, 
reglamentuojančių prekių, paslaugų bei informacijos importo ir eksporto tvarką. Mūsų tiekėjai ir 
verslo partneriai gerbia galiojančius prekybos apribojimus, embargus ir kitus suvaržymus. 

Konkurencija 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai konkurencinėje aplinkoje elgsis sąžiningai ir 
laikysis galiojančių Kartelių įstatymų. Mūsų tiekėjai ir verslo partneriai nedalyvauja antimonopolinius 
įstatymus pažeidžiančiuose susitarimuose su konkurentais ir nepiktnaudžiauja galima dominuojančia 
padėtimi rinkoje. 

Interesų konfliktai 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai savo sprendimus priiminės tik vadovaudamiesi 
esminiais kriterijais ir nesileis veikiami asmeninių interesų bei ryšių. 

Duomenys, verslo paslaptys ir įmonės turtas 
Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai bei verslo partneriai laikysis visų atitinkamai galiojančių įstatymų, 
reglamentuojančių darbuotojų, klientų, tiekėjų ir kitų suinteresuotų šalių asmens duomenų apsaugą. 
Be to, turi būti gerbiama „Greiner“ ir trečiųjų šalių sukaupta technologinė patirtis, patentai, 
pramoninės ir komercinės paslaptys. Tiekėjai ir verslo partneriai neperduoda tokios informacijos 
tretiesiems asmenims be atskiro raštiško „Greiner“ sutikimo. Mes tikimės, kad mūsų tiekėjų ir verslo 
partnerių skelbiami komerciniai duomenys bei jų ūkinės veiklos ataskaitos bus tikslios ir atitiks 
atitinkamai galiojančius įstatymus. 
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Taikymo sritis 
Mes, „Greiner AG“, tikimės, kad mūsų tiekėjai, verslo partneriai ir jų darbuotojai veiks atsakingai, 
laikysis šio Elgesio kodekso ir dirbs vadovaudamiesi jame pateiktomis gairėmis ir principais. Jeigu 
tiekėjai arba verslo partneriai, palaikydami komercinius santykius, įgalios trečiuosius asmenis (pvz., 
subrangovus arba atstovus), „Greiner“ tikisi, kad šie tretieji asmenys taip pat dirbs vadovaudamiesi 
šiame Elgesio kodekse nustatytais pagrindiniais principais. „Greiner“ pasilieka teisę kiekvienu 
konkrečiu atveju, iš anksto apie tai pranešusi ir dalyvaujant tiekėjo arba verslo partnerio atstovams, 
savarankiškai arba įgaliojusi išorės subjektus patikrinti vietoje, ar tiekėjas arba verslo partneris vykdo 
nustatytus reikalavimus. 

Pažeidimų pasekmės 
Tiekėjas arba verslo partneris, pažeidęs šį Elgesio kodeksą, privalo pranešti apie tai „Greiner“. Jeigu 
tiekėjas arba verslo partneris nesilaikys šiame Elgesio kodekse apibrėžtų pagrindinių principų, 
„Greiner“ turi teisę nutraukti komercinius santykius su šiuo tiekėju arba verslo partneriu prieš terminą. 

Pranešimas apie pažeidimus 
Mes, „Greiner AG“, turime teisę gyventi pagal savo vertybes ir teisiniu bei etiniu požiūriu elgtis 
nepriekaištingai. To mes tikimės ir iš savo tiekėjų bei verslo partnerių. Jeigu žinote arba ateityje 
sužinosite apie galimus šio Elgesio kodekso pažeidimo atvejus, apie juos galite anonimiškai pranešti 
per „TellGreiner“ platformą:https://tell-greiner.com/Home/Start 

Kilus klausimams arba nustačius galimus pažeidimus, visada galite kreiptis į mūsų 
Grupės atitikties užtikrinimo pareigūną (office.compliance@greiner.com). 
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Tiekėjo arba verslo partnerio patvirtinimas 
Patvirtiname, kad „Greiner“ tiekėjų ir verslo partnerių elgesio kodeksą gavome ir supratome. Taip pat 
garantuojame, kad visi mūsų veiksmai bus atliekami atsižvelgiant į „Greiner“ tiekėjų ir verslo partnerių 
elgesio kodekso turinį. 

Įmonės pavadinimas 

Vardas, pavardė 
  

Įmonės registro numeris (jei yra) 

Data ir vieta 

Parašas 

Nuotraukų autorystė: iStockphoto 
Pastaba: siekdami teksto aiškumo, ne visada paisėme vyriškos ir moteriškos giminės neutralumo. 

Kalbėdami apie abi lytis kartu vartojome vyrišką giminę. 

 

 

 

 

 

 

Greiner AG  
Greinerstr. 70 
4550 Kremsmünster,  Austrija 
www.greiner.com 

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

NEVEON Holding GmbH 
THE ICON VIENNA /Tower 24/  
9th Floor/Wiedner Gürtel 9-13, 
1100 Vienna, Austrija 
www.neveon.com 
 
 
 
 
 Greiner Bio-One International GmbH 

Bad Haller Str. 32 
4550 Kremsmünster, Austrija 
www.gbo.com 
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