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Beszállítói szabályzat

BESZÁLLÍTÓI SZABÁLYZAT
A Brambles kötelességének tekinti, hogy az ellátási lánc részeként felelősségteljes és értékes
partnerként lépjen fel, folytatva a fenntartható üzleti folyamatok kiépítését, amelyek ügyfeleit,
munkatársait, tulajdonosait és közösségeit is szolgálják.
A Brambles hosszú távú sikerei érdekében elengedhetetlen az erőteljes és dinamikus beszállítói kör. A
Brambles számít a beszállítók szakértelmére és készségeire az ügyfelek változó igényeinek
kielégítésében, és kizárólag olyan beszállítókkal dolgozunk, amelyek megfelelnek az alkalmazandó
jogszabályoknak, ideértve minden vonatkozó munka-, foglalkoztatási és emberi jogot, illetve a
bérezéssel és munkaidővel kapcsolatos, környezetvédelmi, egészségügyi és munkavédelmi
törvényeket.
A Brambles kötelességének tekinti, hogy elérje a sérülések, a környezeti károk és az emberi jogok
érvényesülését hátráltató tényezők teljes megszüntetését. Ezt a kötelezettségvállalást a „Zero Harm
Charter” nevet viselő charta tartalmazza. Saját munkatársaink tekintetében azt várjuk el a
beszállítóinktól, hogy munkájukat biztonságosan, a környezet és az emberi jogok tiszteletben
tartásával végezzék.
A Brambles kötelességének tekinti, hogy a beszállítókkal együttműködve alakítson ki hatékonyabb,
biztonságosabb és fenntartható ellátási láncokat a helyi üzletági szabályzatokon keresztül alkalmazott
Etikai kódexben és Zero Harm Charterben lefektetett alapelvek és értékek betartásával. Ezek az
alapelvek és értékek a következők:
• Minden üzleti tevékenységet az üzletágnak helyet adó ország jogszabályainak betartásával kell
végezni.
• Elvárjuk beszállítóinktól, hogy minden piacon tisztességes versenyt folytassanak.
• Elvárjuk beszállítóinktól, hogy betartsák megvesztegetés elleni irányelveinket. A korrupció
elfogadhatatlan. A megvesztegetés és a hasonló kifizetések nyújtása és elfogadása semelyik fél
tekintetében nem elfogadható. Ezen felül beszállítóink csupán jelképes összegű ajándékot
adhatnak át bármely Brambles-alkalmazottnak. A Brambles egyetlen alkalmazottja sem fogadhat el
jelképes összeg feletti értékű ajándékot, és semmilyen ajándék vagy felajánlás sem fogadható el,
ha ajánlattételi eljárás vagy szerződéskötési tárgyalások esedékesek vagy zajlanak.
• Beszállítóink tudomásul veszik, hogy a Brambles eszközei (raklapok, műanyag ládák és konténerek)
mindenkor a Brambles tulajdonában maradnak. Hacsak erről kifejezett írásos megállapodás nem
létezik, eszközeinket nem értékesítjük, és azok begyűjtésére jogunk van.
• Beszállítóink szavaiban és tetteiben munkájuk során meg kell jelennie a tiszteletnek a különböző
hátterű emberek és kultúrák, valamint az emberi jogok felé.
• Elvárjuk beszállítóinktól az esélyegyenlőségre és bevonásra épülő kultúra kialakítását és
fenntartását.
• Elvárjuk beszállítóinktól, hogy betartsák az Etikai kódexben szereplő emberi jogi nyilatkozatban,
illetve az Emberi jogi irányelveinkben foglaltakat. Meg kell felelniük a minimális korhatárral
kapcsolatos alapelveknek, valamint sem vállalatuk, sem ellátási láncukba tartozó vállalatok nem
tűrhetik meg a kényszermunkát.
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• Ahogyan a munkavégzés során szem előtt kell tartanunk a biztonságot, és az iparág bevált
gyakorlatait kell alkalmaznunk az egészség, a biztonság és a jólét érdekében, ugyanúgy igaz ez
beszállítóinkra is.
• Elvárjuk beszállítóinktól a „Zero Harm” vállalásban lefektetett alapelveink betartását.
• A minimális elvárás az, hogy a beszállítók operatív folyamatai minden esetben megfeleljenek a
hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak.
• Beszállítóinknak a minél kisebb környezeti lábnyomra kel törekedniük, ezáltal elősegítve, hogy a
Brambles is a minimálisra csökkenthesse ügyfelei negatív környezeti hatását.
• Elvárjuk beszállítóinktól, hogy proaktív megközelítést alkalmazzanak a környezetvédelmi
kockázatok kezelésében, és felelősségteljesen kezeljék a természeti erőforrásokat.
• A jelentős környezeti hatással bíró ágazatokban tevékenykedő nagyobb beszállítóinknak előírjuk,
hogy mutassák be a hatékony környezetvédelmi teljesítmény biztosításához alkalmazott rendszerek
létezését.
A Brambles vállalja az alábbiakat:
• A beszállítókkal és az alvállalkozókkal minden ügylet során igazságosan és tisztességesen jár el, és a
kifizetéseket az elfogadott feltételeknek megfelelően teljesíti.
• Átlátható és szabályos folyamatokat alkalmaz a termékek és szolgáltatások beszerzéséhez.
• Olyan környezetet teremt, amely lehetővé teszi és ösztönzi az információk és ötletek megosztását a
Brambles és beszállítói között.
•

Kialakítja és nyilvánosan közli a főbb mutatókat az alábbiakról:
– termékek és szolgáltatások vásárlójaként folytatott magatartásunk és ügyleteink; és
– beszállítóink környezetvédelmi és társadalmi teljesítménye.

• Előnyben részesíti azokat a beszállítókat, akik képesek bemutatni a fenntarthatóság felé való
elkötelezettségüket.
• Megfelelő módszereket alakít ki és alkalmaz a stratégiai beszállítók és azon beszállítók
teljesítményének értékelésére, akik a Brambles által kiemelt kockázatúnak ítélt területeken vagy
tevékenységi körökben dolgoznak. A Brambles elvárja beszállítóitól, hogy átlátható módon járjanak
el a rendszeres teljesítményértékelések során.
A Brambles üzletágai eljárási és beszámolási keretrendszereket alakítanak ki és alkalmaznak, amelyek a
vállalatcsoport egészében bevezethetők és alkalmazhatók operatív szinten, ideértve a fő
teljesítménymutatókat is. A Brambles üzletágai ezenkívül konkrét beszerzési szabályzatokkal
rendelkezhetnek, amelyek kötelezők a megfelelő beszállítókra nézve (pl. a faanyagok terén).
A beszállítókat és a munkatársakat is arra kérjük, kérdéseiket és aggályaikat vessék fel. Kétséges
helyzetekben kérjen tanácsot felettesétől, vagy a jogi csapat bármely tagjától.
A szabályzat alkalmazásának és felülvizsgálatának felelőssége a Brambles ügyvezető testületét illeti.
A szabályzatot bizonyos időközönként felülvizsgáljuk. Az első felülvizsgálatra 12 hónappal a kezdeti
bevezetést követően kerül sor, majd minden második évben.
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