ADFÆRDSKODEKS FOR
LEVERANDØRER TIL IGEFA

Status februar 2022

Bæredygtighed er en integreret del af vores virksomhedskultur som familieejede virksomheder.
Vi tænker i generationer, og vi er ansvarlige medarbejdere og samarbejdspartnere. Den aspiration
skal også afspejles i styringen af vores forsyningskæder, og derfor forventer vi, at alle virksomheder,
organisationer og individuelle personer, som udbyder varer eller tjenester til IGEFA (i det følgende
”leverandøren”), deler vores forpligtelser og overholder de bestemmelser, der er angivet i dette
kodeks.
IGEFA deltager i FN‘s Global Compact, og ved udarbejdelsen af dette adfærdskodeks er der taget hensyn
til Compacts ti vigtige principper inden for menneskerettigheder, arbejde, miljø og bekæmpelse af
korruption.1 Dette omfatter de krav og mål, der er angivet i FN‘s Verdensmål for bæredygtig udvikling
(SDG).2
Bestemmelserne i dette adfærdskodeks beskriver de minimumsstandarder, der forventes af INPACS‘
leverandører, herunder alle filialer og underleverandører. Dets implementering skal foretages på en
ensartet måde.
Vores leverandører forventes at tage en forsigtig tilgang til administration af etiske, sociale,
miljømæssige og forsyningsmæssige risici.
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1 Se de Ti principper i FN‘s Global Compact
2 Se de Forenede Nationers verdensmål for bæredygtig udvikling
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Ein Mitglied der

Vi kræver, at vores leverandører nøje overholder følgende:
1.

ETIK3

1.1	Overholdelse af loven
Leverandøren skal fuldt ud overholde lovene i det relevante retssystem.
1.2 Redelig konkurrence
	Reglerne for redelig konkurrence er en absolut forudsætning for en ydelse, der
er baseret på markedsøkonomi, dette for at fremme økonomisk effektivitet,
udvikling og innovation. Derfor skal leverandøren drive sin forretning i
overensstemmelse med redelig konkurrence og med al relevant antitrustlovgivning.
1.3 Forbud mod korruption og bestikkelse
	Leverandøren må ikke tolerere nogen form for korruption, herunder bestikkelse og afpresning,
og må heller ikke deltage i det i nogen form. Dette omfatter også alle tilbud om ulovlig betaling
eller lignende ydelser til embedsmænd for derigennem at påvirke deres beslutninger.
	Ingen gaver eller personlig fordel, som kunne opfattes som bestikkelse, må tilbydes til vores
medarbejdere. I alle tilfælde må gaver og underholdning ikke tilbydes for at påvirke en
forretningsrelation på en upassende måde og må ikke overtræde gældende love eller etiske
standarder.
1.4 Bekæmpelse af hvidvask af penge
	Leverandøren skal overholde alle gældende love til bekæmpelse af hvidvask af penge og
implementere de nødvendige foranstaltninger for at forhindre hvidvaskaktiviteter. Vi accepterer
kun midler, der modtages fra lovlige kilder.
1.5 Databeskyttelse
	DLeverandøren administrerer og beskytter alle persondata i overensstemmelse med
databeskyttelsesforordningen (GDPR), som den Europæiske Union har vedtaget.4
1.6 Fortrolighed
	Leverandøren respekterer fortrolige erhvervsoplysninger vedrørende andre og beskytter de
tilhørende rettigheder.
1.7 Identifikation af bekymringer
	Leverandøren tilskynder til og tilvejebringer metoder til, at medarbejderne i fortrolighed kan
indberette bekymringer, klager eller potentielt ulovlige aktiviteter på arbejdspladsen, respektivt
i forretningsaktiviteter, uden trussel om gengældelse, intimidering eller chikane. Leverandøren
undersøger disse indberetninger og udfører om nødvendigt korrigerende handlinger.
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2.

ARBEJDSTAGER- OG MENNESKERETTIGHEDER55

2.1 Menneskerettigheder
	Leverandøren respekterer alles personlige værdighed, privatliv og menneskerettigheder.
Beskyttelsen af internationalt bekendtgjorte menneskerettigheder6 skal respekteres og
understøttes. Meddelagtighed i krænkelse af menneskerettigheder skal forhindres af
leverandøren.
2.2 Inklusion og diversitet
	Leverandøren tilskynder til lige jobmuligheder og ligebehandling af alle medarbejdere uanset
farve, nationalitet, social oprindelse, potentielle invaliditet, seksuelle orientering, politiske eller
religiøse overbevisning samt køn og alder.7
2.3 Ingen chikane eller tvang
	Leverandøren tolerer ikke adfærd (herunder gestik, sprog og fysisk kontakt), som betragtes
seksuel, truende, voldelig eller udnyttende.
2.4 Fair arbejdsforhold
	Leverandøren giver tilstrækkelig løn og sikrer en lovligt fastsat national minimumsløn8 og
overholder de juridisk fastsatte arbejdstimer for det respektive land.9
2.5 Forbud mod tvangsarbejde
	Leverandøren må ikke ansætte nogen mod den pågældende persons vilje eller tvinge nogen til at
arbejde.10 Praksis såsom afpresning, for eksempel ved at tilbageholde pas, eller lignende er ikke
acceptabelt.
2.6 Forbud mod børnearbejde
	Leverandøren må ikke ansætte nogen uden bevis på, at vedkommende er mindst 15 år gammel.
I udviklingslande hører dette under ILO-konvention nr. 138, og undtagelsesvist kan minimumsalderen derfor reduceres til 14 år.11
2.7 Sundhed og sikkerhed
	(1) Leverandøren sørger for tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for effektivt at beskytte sine
medarbejdere mod ulykker, kemiske, biologiske og fysiske farer samt erhvervssygdomme- herunder passende oplæring af personale og personligt beskyttelsesudstyr12
	(2) Leverandøren identificerer og forhindrer effektivt risici og nødsituationer på arbejdspladsen,
i det offentlige nærområde og i beboelse, som ydes af virksomheden, og sikrer passende nødplaner, regelmæssig sikkerhedsoplæring og reaktionsprocedurer.

Se de Ti principper i FN‘s Global Compact: Princip 1-6
Verdenserklæringen om menneskerettigheder: http://www.ohchr.org
7
ILO-konvention nr. 111: http://www.ilo.org
8
Se ILO’s emneside Wages
9
ILO-konvention nr. 1: http://www.ilo.org
10
ILO-konvention nr. 29: http://www.ilo.org; Modern Slavery Act 2015
11
ILO-konvention nr. 138: http://www.ilo.org
12
ILO-konvention nr. 155, 161, 187: http://www.ilo.org
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3.

PRODUKTSIKKERHED

	Leverandøren skal overholde regler for produktsikkerhed, mærke produkter ordentligt og kommunikere omfattende produkthåndteringskrav. I det forløb skal den relevante dokumentation,
der indeholder alle nødvendige sikkerhedsmæssige og økologisk relevante oplysninger for alle
farlige stoffer, gives proaktivt til relevante parter i tilfælde af et legitimt behov.
4.

MILJØ13

4.1 Ressourcebesparelse
	Leverandøren praktiserer en systematisk udvikling af produkter og tjenester, der er med til at
reducere brug af energi, vand og yderligere råmaterialer i hele produktets livscyklus
4.2. Undgåelse af kritiske ingredienser
	For at beskytte livet på land og i vandet (biodiversitet) vælger leverandøren miljøvenlige
råmaterialer.
4.3. Reduktion af affald
	Leverandøren reducerer affald og fremmer i særdeleshed en cirkulær økonomi ved at producere
genanvendelige produkter og emballage og ved at muliggøre returnering af værdifulde
materialer til genbrug.
4.4 Reduktion af drivhusgasudledninger
	Leverandøren reducerer effektivt kuldioxidudledninger i forbindelse med sine
forretningsaktiviteter. I dette forløb fremmes og muliggøres det maksimale antal bundtede
ordrer for at minimere CO2-aftrykket i transporten.
4.5 Virksomhedens miljøledelsessystem
	(1) Leverandøren overholder lovkrav og internationale standarder i forbindelse med
miljøbeskyttelse.
(2) Leverandøren opretter eller anvender et miljøledelsessystem.
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Se de Ti principper i FN‘s Global Compact: Princip 7–9; Rio-erklæringen: http://www.unep.org
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5.

FORSYNINGSKÆDE

5.1 Underleverandører
	Leverandøren efterprøver ovenstående krav og standarder længere nede i forsyningskæden
ved konsekvent at forpligte og vurdere sine leverandører.
5.2 Forsyningskæderegler
	Leverandøren overholder alle gældende love og regler i forbindelse med administrationen af
sine forsyningskæder, for eksempel sociale og miljømæssige due diligence-forpligtelser eller
særlige specifikationer som EU‘s konfliktmineralforordning.14
5.3 Lokalsamfund
	Leverandøren respekterer lokale beboeres økonomiske, sociale og miljømæssige bekymringer
vedrørende aktiviteterne.
6.

TRANSPARENS OG REDEGØRELSER

6.1 Bæredygtighedsrapportering
	Leverandøren oplyser om bæredygtighedsdata og redegør for sine erhvervsmæssige aktiviteter
sandfærdigt og i overensstemmelse med de relevante rapporteringsstandarder.
6.2 Produktdatabestemmelse
	Leverandøren oplyser om de relevante produktdata sammen med produktets livscyklus for at
muliggøre passende kunderådgivning.

Leverandører skal oplyse os om retssager, administrative
undersøgelser eller retsforfølgninger, som kan påvirke
deres præstation i forbindelse med deres forretning med
os, eller som potentielt kunne påvirke vores omdømme
negativt.

14

Forordning (EU) 2017/821
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Leverandørerklæring
(vedr. Adfærdskodeks for leverandører til IGEFA)

VI BEKRÆFTER HERMED:
1. V
 i har modtaget ”Adfærdskodekset for leverandører til IGEFA” (i det følgende ”adfærdskodekset”)
og forpligter os til at overholde principperne og kravene i adfærdskodekset, hvor det måtte være
relevant, også udover vores forpligtelser fra kommercielle leverandørkontrakter med IGEFA.
2. V
 i anerkender, at de bestemmelser, der er udtrykt i dette adfærdskodeks for leverandører,
omfatter en vigtig komponent i udvælgelsen og vurderingen af leverandører.
3. V
 i udvider indholdet i dette ”adfærdskodeks” til at omfatte vores leverandører og sørger for, at de
overholder disse principper og krav.
4. Vi
 accepterer, at IGEFA eller en IGEFA-autoriseret tredjepart har ret til at udføre audits efter
forudgående aftale for at kontrollere overholdelse af ”adfærdskodekset” i vores egne eller
autoriserede tredjeparters fabriksanlæg, depoter og lagre.
5. I tilfælde af brud fra vores side på de principper og krav, der er indeholdt i ”adfærdskodekset”,
oplyser vi straks IGEFA. I tilfælde af offentligt udtrykte klager, f.eks. i medierne, om et påstået brud
på de principper og krav, der er indeholdt i adfærdskodekset, eller om en anden hændelse, der
potentielt kunne føre til skade på IGEFA’s omdømme, giver vi på anmodning IGEFA en øjeblikkeligt
formuleret redegørelse som svar på sådanne beskyldninger.
6. V
 i accepterer, at INPACS har ret til skriftligt at annullere eksisterende leverandørkontrakter og/
eller købsordrer på baggrund af disse, uden varsel eller kompensation, hvis vi:
a) har brudt principperne og kravene i adfærdskodekset eller
b) ikke i tilstrækkelig grad opfylder vores forpligtelse om at samarbejde.
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Leverandørerklæring
(vedr. Adfærdskodeks for leverandører til IGEFA)

7. N
 år hurtig afhjælpning er mulig fra vores side, kan IGEFA alene udøve retten til at annullere som
angivet i denne erklæring, efter at en rimelig frist, som er fastsat af IGEFA, er udløbet uden et
tilfredsstillende resultat.
8. V
 i accepterer, at denne erklæring er underlagt samme konkrete lov, retsskridt og værneting,
som er aftalt for leverandørkontrakter og/eller købsordrer med IGEFA. Når der ikke foreligger en
sådan aftale (ikke medregnet standarder, der henviser til andre regler), er denne erklæring underlagt den konkrete lov, retsskridtet og værnetinget for IGEFA‘s hjemsted.
9. Vi
 accepterer, at IGEFA kan gennemse og justere ovenstående kodeks i henhold til ændringerne i
tilsvarende lovgivning, FN‘s Verdensmål for bæredygtig udvikling eller principperne i FN‘s Global
Compact. I så fald oplyser IGEFA os i overensstemmelse dermed.

Sted, dato
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Navn og underskrift, firmastempel
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IGEFA SE & Co. KG
Neuenbrook 6
24537 Neumünster

Tel.: 04321 8510-0
info@igefa.de
www.igefa.de
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