
Nordzucker 

„Nordzucker" tvaraus pirkimo politika 

Müsq isipareigojimas vykdyti tvarq pirkimg 

„Nordzucker" grupA yra jsipareigojusi suprasti ir valdyti socialinj poveikj ir poveikj aplinkai 
visose müsw veiklos srityse, jskaitant tiekimo sritj. Siekdami suma2inti poveikj aplinkai ir 
apsaugoti 2moniq teises, nuolat siekiame jtraukti tvarumo klausimus j prekiq ir paslaugq 
pirkimq. äios politikos pagrindinis tikslas — jtvirtinti „Nordzucker" grupAs jsipareigojimq siekti 
müsq bendrq tvarumo tikslq ir u2tikrinti, kad visoje tiekimo grandinAje bütq laikomasi tvarumo 
vertybiq, priimant tvarias pirkimo procedüras ir jq laikantis. 

äi tvaraus pirkimo politika suderinta su JT verslo ir 2mogaus teisiq pagrindiniais principais, 
Visuotine ±mogaus teisiq deklaracija ir pagrindinAmis TarptautinAs darbo organizacijos (angl. 
International Labour Organization, ILO) konvencijomis, taip pat su „Nordzucker" elgesio 
kodeksu, tiekäjq elgesio kodeksu ir 2mogaus teisiq politika. Tvaraus pirkimo politika taikoma 
visiems „Nordzucker" grupAs darbuotojams Europoje, ypae tiems, kurie dirba pirkimo srityje. 

jgyvendinant deklaruojamas vertybes ir tvarumo tikslus, „Nordzucker" ImonA jsipareigoja: 

• Priimant pirkimo sprendimus atsi2velgti socialinius ir poveikio aplinkai veiksnius. 

• Gerbti 2mogaus teises vykdant jmonAs gamybos, tiekimo ir finansines investicijas, 
suderintas su „Nordzucker" 2mogaus teisiq politika, „Nordzucker" tiekAjq elgesio 
kodeksu ir tarptautiniq 2mogaus teisiq konvencijq nuostatomis. 

• Vadovaujantis müsq 2mogaus teisiq politika nuolat vykdyti deramus patikrinimus 
siekiant u2tikrinti, kad jsigyjami produktai ir paslaugos nepa2eistq jokiq 2mogaus 
teisiq ir darbo teisiq. 

• jsigyti produktus ir paslaugas, atitinkanbius „Nordzucker" imonäs tiekAjq elgesio 
kodekso nuostatas. äiuo at2vilgiu, jmonA „Nordzucker" netoleruoja: 

o vaikq darbo; 

o priverstinio ar privalomo darbo (§iuolaikinAs vergijos); 

o jungimosi asociacijas ir kolektyviniq derybq vykdymo laisväs nebuvimo; 

o diskriminacijos; 

o piktnaudäavimo arba netinkamq drausminiq procedürq; 

o i§naudojanbiq darbo sqlygq; 

o nesaugiq ir pavojingq darbo vietq; 

o darbo u2mokesbio, 2emesnio u2 pragyvenimo lygj; 

o neeti§kos verslo praktikos. 

• Pirkti produktus, kurie nesukAIA arba neprisidAjo prie meg naikinimo ar vandens 
trükumo. 

• Atsakingai pirkti visas 2aliavas, pvz., cukranendriq cukrq. 

• Vadovaujantis müsq 2mogaus teisiq politika saugoti vietos bendruomeniq biologinQ 
jvairovQ ir teises j 2emg visoje tiekimo grandinAje. 
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• 1.12tikrinti, kad pirkimas minimaliai prisideda prie klimato kaitos, ir juo siekiama 
sumaiinti „Scope 3" taikymo srities i§rnetamqjq ter§alq kiek laikantis müsq 
energetikos ir aplinkos politikos. 

• Remti tiekAjus, kad bütq sumaäntas neigiamas jq veiklos, produktq ir paslaugq, 
iskaitant pakuotes, poveikis aplinkai. TiekAjai skatinami gerinti savo aplinkosauginj 
veiksmingumq, susijusj su vandens naudojimu, atliekq §alinimu, j org i§metamais 
ter§alais ir energijos naudojimu. 

• Ma±inti nebütinq pakuobiq ir maksimaliai didinti jsigyjamq pakuobiq perdirbimg 
atsi2velgiant j gyvavimo ciklo i§laidas. Esame jsipareigoje laikytis pakuobiq vengimo, 
ma±inimo, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo principw ir jsigyjant pakuotes 
atsi±velgti tvarumg, kaip nustatyta müsq tvaraus pakavimo politikoje. 

• graukti tiekAjus 1 tvarumo klausimus stiprinant pajAgumus ir jtraukiant tvarumo 
praktikas visoje tiekimo grandinAje. 

• Didinti skaidrumg, jskaitant periodinj pagrindiniq veiklos rodikliq ir tikslq ataskaitq 
teikimg. 

• PeriiürAti ir tobulinti savo pirkimo procedüras, jskaitant reguliarius „Nordzucker" 
grupAs pirkäjq mokymus apie tvarq pirkimg. 

Tvaraus pirkimo politikos igyvendinimas 

ImonA „Nordzucker" pripa±jsta, kad tvaraus pirkimo procesq tobulinimas yra nuolatinis 
procesas ir kad jame svarbq vaidmenj atlieka tiekAjai. DAI §ios prie2asties, siekiant integruoti 
aplinkos apsaugos ir socialinius aspektus j jmonäs pirkimo politikg ir praktikg, ir toliau 
tobulinsime pirkimo procesus bei stiprinsime bendradarbiavimg su tiekAjais. 

Siekdama igyvendinti tvaraus pirkimo Isipareigojimus ir pademonstruoti pa2angq §ioje srityje, 
jmonä „Nordzucker" imasi §iq veiksmq: 

Pirkimas 

Nuolat periiürime kiekvieng pirkimo proceso etapg siekiant nustatyti, ar atsi2velgta j tvarumo 
aspektus, ir kaip tai jgyvendinta. Visi „Nordzucker" pirkimg vykdantys darbuotojai reguliariai 
dalyvauja mokymuose apie tvarq pirkimg, kad galätw nustatyti labiausiai socialiai tvarius ir 
aplinkg tausojanbius produktus ir paslaugas, atitinkanbius pagal numatytg jq paskirtj keliamus 
reikalavimus, ir skirti jiems pirmenybe. Jei reikia, tvarumo kriterijai jtraukiami sutarties 
sudarymo procesg, o visa sutarbiq sudarymo veikla vykdoma seningai ir eti§kai pagal müsq 
elgesio kodeksg ir taikomus jstatymus. Reikalaujame, kad tiekAjai laikytqsi müsw minimaliq 
reikalavimq, kurie nustatyti tiekAjq elgesio kodekse ir kuriais vadovaujamAs vykdydami verslg 
ir ioje politikoje Ivardytus jsipareigojimus. 

2mogaus teisig uitikrinimas per deramg atskaitomybe ir tiekejg vertinimas 

Aktyviai stebime savo tiekimo grandine, kad iävengtume bet kokio neigiamo poveikio aplinkai 
ir 2monAms. Daugiausia dämesio skiriame tiems produktams ir paslaugoms, kur matome 
did2iausias su socialine ir aplinkosaugos sritimis susijusias rizikas ir galimybes. Pirkimo ir 
tvarumo funkcijas vykdantys darbuotojai bendrai vertina tuos tiekAjus, su kuriais siejama didelA 
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ir vidutinA rizika, pasitelkiant tiekäjq savQs vertinimo klausimynus ir atliekant dokumentq auditq 
bei vietoje atliekamus auditus. Taip pat visi müsq nauji tiekAjai vertinami remiantis tvarumo 
kriterijais. 

Jei nustatoma, kad jsigyti produktai ar paslaugos neatitinka tiekAjq elgesio kodekse numatytq 
reikalavimq ir tun i neigiamq socialiniq ir aplinkosauginiq padariniq, veiksime vadovaudamiesi 
jmonAs elgesio kodekse ir 2mogaus teisiq kodekse jtvirtintais veiklos principais. Apie bet 
kokius §ios tvaraus pirkimo politikos pa2eidimus vykdant „Nordzucker" verslo veiklq ir tiekimo 
grandinAse reikia nedelsiant prane§ti tvarumo u±tikrinimo ar pirkimo funkcijq atliekaneiam 
personalui arba pasinaudojus internetiniu prane§imq jrankiu SpeakUp, kuris naudojamas kaip 
„Nordzucker" skundq teikimo mechanizmas. 

Tieköjg itraukimas 

Daugiausia dArnesio skirianne tiekäjams didelAs rizikos vietose ar pramonäs akose, 
nustatytose rizikos ivertinimo metu. PirmenybQ teikiame tiekjams, keliantiems dicbausiq 
rizikq ir siejamiems su dicbausiomis galimybAmis tobulAti, pavymbui, tiekäjams, kuriems 
skiriamos didäausios i§laidos ir kur galime daryti jtakos. Nuolat vertindami tvarumo rodiklius ir 
glaudäai bendradarbiaudami su §iais tiekAjais pasitelkus tiekAjw jtraukimo j tvarumo praktikas 
programg skatiname jq gannybq ir tiekimo grandines jtraukti daugiau tvarumo u2tikrinimo 
veiklos. Jei reikia, padedame didinti galimybes esamoms spragoms u2pildyti. 

Stebösena ir ataskaittl teikimas 
jmonqs „Nordzucker" metinAje ataskaitoje lvertinsime ir informuosime apie pa2angq, padarytq 
lgyvendinant su tvariu pirkimu susijusius isipareigojimus ir atitinkamus pagrindinius veiklos 
rodiklius. Nuolat vertinsime jsipareigojimus vykdyti teisinius reikalavimus ir kitq dalyviq 
Iükesbius ir u2tikrinsime auk§Ciausio lygio tvaraus pirkimo praktikq ir atsakingai valdomas 
tiekimo grandines 

Braunschweig, 
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