
Uvodna beseda

Družba E.ON izrecno priznava deset načel globalne-
ga dogovora Združenih narodov (Global Compact). S 
spoštovanjem ustreznih strogih etičnih in moralnih 
poslovnih standardov pri poslovanju aktivno podpira-
mo ta temeljna načela na področjih človekovih pravic, 
standardov dela, okolja in preprečevanja korupcije.

Ta načela igrajo vodilno vlogo v razmerju med družbo 
E.ON in njenimi dobavitelji ter so vključena v Kodeks 
ravnanja družbe E.ON za dobavitelje.

To pomeni, da morajo naši dobavitelji (vključno z 
njihovimi organi, zaposlenimi, zastopniki, podizva-
jalci in prodajnimi partnerji) spoštovati vse veljavne 
domače in tuje zakonske določbe ter se izogibati 
vsem ravnanjem, zaradi katerih bi lahko družba E.ON 
ali z njo povezana družba kršila veljavno zakonodajo 
ali bila sankcionirana na podlagi veljavne zakonodaje. 
Poleg tega v skladu z globalnim dogovorom ZN od 
svojih dobaviteljev pričakujemo spoštovanje nasledn-
jih standardov:

•  Socialnih standardov – spoštovanje človekovih 
pravic in ustvarjanje ustreznih delovnih pogojev za 
zaposlene in družbo

•  Okoljskih standardov – zmanjševanje vplivov na 
okolje

•  Standardov korporativnega upravljanja – 
spoštovanje strogih etičnih in moralnih poslovnih 
standardov ter veljavne zakonodaje (skladnost s 
predpisi)

Družba E.ON je pripravljena sodelovati z dobavitel-
ji pri zagotavljanju skladnosti z zgoraj navedenimi 
standardi. Družba E.ON si pridržuje pravico do sprem-
ljanja spoštovanja Kodeksa ravnanja za dobavitelje 
na naslednje načine: s samoizjavo dobavitelja, izjavo 
tretjih oseb, predložitvijo certifikatov in pravico do 
izvedbe presoj na lokaciji dobavitelja za zagotovitev 
spoštovanja Kodeksa ravnanja za dobavitelje.

Kodeks ravnanja za dobavitelje je sestavni del vseh 
pogodb med družbo E.ON, njenimi dobavitelji in 
njihovimi podizvajalci. Če dobavitelj ne spoštuje 
kateregakoli dela Kodeksa ravnanja za dobavitelje, 
se pričakuje, da bo nemudoma sprejel popravljalne 
ukrepe. Družba E.ON si pridržuje pravico, da ne začne 
z izvajanjem pogodb in/ali odpove pogodbe z dobavi-
telji, ki ne morejo izkazati skladnosti s tem Kodeksom 
ravnanja za dobavitelje.
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Slovenija

Izredno pomembno nam je, da naši 
dobavitelji spoštujejo določene standarde 
glede človekovih pravic, delovnih pogojev 
in okoljskih vidikov. Naši dobavitelji 
morajo poleg tega zagotoviti spoštovanje 
strogih etičnih in moralnih poslovnih 
standardov ter veljavne zakonodaje 
(skladnost s predpisi).



V imenu družbe           (ime družbe)

potrjujemo, da bomo spoštovali zgornja načela.

Okoljski standardi

Varstvo okolja

Od svojih dobaviteljev pričakujemo, da so razvili in 
vzpostavili konkretno okoljsko politiko ter opravljajo 
svoje poslovne dejavnosti v skladu z vso veljavno 
zakonodajo in predpisi glede varstva okolja.

Ravnanje z nevarnimi snovmi

Pri ravnanju s snovmi (materiali, pripravki in izdel-
ki), ki so razvrščene kot okolju nevarne, morajo naši 
dobavitelji zagotoviti varno pridobivanje, označevanje, 
prevoz, shranjevanje, recikliranje in/ali odstranjevanje 
takšnih snovi.

Zmanjševanje porabe virov in odpadkov ter izpustov

Naši dobavitelji si morajo stalno prizadevati za skr-
bnejšo in odgovornejšo uporabo virov ter ta pristop 
vključiti v svojo oskrbovalno verigo in svoje poslovne 
dejavnosti ter upravljanje. Vse vire odpadkov in izpus-
tov v zrak, vodo ter tla je treba karseda zmanjšati, 
opredeliti in spremljati.

Standardi korporativnega upravljanja

Skladnost s protimonopolno zakonodajo in za-
vezanost svobodni konkurenci

Naši dobavitelji morajo upoštevati in spoštovati vso 
veljavno nacionalno ter mednarodno protimonopolno 
zakonodajo. Od njih pričakujemo zavezanost svobod-
ni konkurenci, preglednim trgom in ukrepanju proti 
nepošteni, nepregledni ter omejeni konkurenci. Da 
bi to zagotovili, morajo sprejeti ustrezne in potrebne 
preventivne ukrepe.

Preprečevanje korupcije

Naši dobavitelji morajo ukrepati proti korupciji in 
podkupovanju, kar vključuje sprejetje vseh potrebnih 
in ustreznih ukrepov za preprečevanje korupcije ter 
podkupovanja tako v lastni družbi kot tudi v oskr-
bovalni verigi. Naši dobavitelji morajo zagotoviti, da 
osebni odnosi ne vplivajo na poslovne dejavnosti.

Skladnost s predpisi glede trgovanja in kapitalskih 
trgov

Naši dobavitelji morajo spoštovati nacionalne in 
mednarodne sankcije, embarge in druge omejitve 
glede zunanje trgovine ter vse veljavne predpise glede 
trgovanja z energijo. Poleg tega morajo spoštovati 
tudi vse veljavne nacionalne in mednarodne predpise, 
ki urejajo kapitalske trge.

Pranje denarja

Naši dobavitelji se morajo izogibati kakršnimkoli 
dejavnostim pranja denarja. To morajo zagotoviti tudi 
v svoji oskrbovalni verigi.

Varstvo podatkov

Naši dobavitelji morajo zagotoviti karseda skrbno 
ravnanje z osebnimi podatki.

Navzkrižje interesov

Naši dobavitelji morajo – ne da bi to bilo treba od njih 
posebej zahtevati – zagotoviti, da med njimi in družbo 
E.ON ne bo prišlo do navzkrižja interesov oziroma če 
se kakršnokoli takšno navzkrižje ugotovi, da se ga 
odpravi in se družbo E.ON o njem obvesti.
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