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Code of Conduct
- for leverandører til Sund & Bælt

Indledning
I Sund & Bælt anerkender vi vigtigheden af vores ansvar for at fremme bæredygtig udvikling.
Vi arbejder systematisk med at opfylde de 10
principper i Global Compact, hvilket omfatter
respekt for universelle anerkendte standarder
for miljø, menneskerettigheder og antikorruption.
Vi forventer, at vores leverandører anerkender
deres sociale og miljømæssige ansvar, ligesom vi forventer åben dialog og samarbejde
om fremme af bæredygtig udvikling. Derfor har
vi udarbejdet en Code of Conduct (i det følgende benævnt ”etisk kodeks”), som indeholder de retningslinjer, vores leverandører skal
overholde.
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Global Compact’s 10 principper
 Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af
internationalt erklærede menneskerettigheder
 Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til
krænkelser af menneskerettighederne
 Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og
effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for
tvangsarbejde
 Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af
børnearbejde
 Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til
arbejds- og ansættelsesforhold
 Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til
miljømæssige udfordringer
 Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større
miljømæssig ansvarlighed
 Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning
af miljøvenlige teknologier
 Virksomheden bør modarbejde alle former for
korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Overholdelse af etisk kodeks
Dette etiske kodeks indgår som en del af aftalegrundlaget for den pågældende aftale om vareindkøb,
om udførelse af tjenesteydelse eller et bygge- og anlægsarbejde.
Leverandøren skal derfor til enhver tid sikre overholdelse af sine forpligtelser, som de er anført i dette
etiske kodeks og på anmodning fra Sund & Bælt kunne fremlægge dokumentation for overholdelse af
de enkelte forpligtelser. Sund & Bælt forventer, at leverandøren i sit arbejde med samfundsansvar også inddrager eventuelle underleverandører og underentreprenører.
Sund & Bælt forbeholder sig ret til at foretage kontrol og tilsyn hos leverandøren for at efterprøve dennes opfyldelse af det etiske kodeks.
Misligholdelse af leverandørens forpligtelser
I tilfælde af særligt grove krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder og gentagne misligholdelser af sine forpligtelser i henhold til dette etiske kodeks er Sund & Bælt berettiget til, helt eller delvist, uden ansvar over for leverandøren at ophæve samarbejdet med denne.
Sund & Bælt forbeholder sig ret til at afvise produkter eller ydelser, som er leveret af leverandøren, og
som ikke lever op til kravene i nærværende etiske kodeks, og uden præjudice for de øvrige rets midler, som i henhold til en hvilken som helst købskontrakt eller lovgivning tilkommer Sund & Bælt.

CODE OF CONDUCT
Leverandørens ledelse skal udarbejde og kommunikere en politik for sit samfundsmæssige ansvar,
som beskriver hensigter og retningslinjer for, hvorledes virksomheden vil arbejde med samfundsansvar ud fra FN’s Global Compact´s 10 principper. Leverandøren kan vælge at fokusere sin indsats på
de principper, der er relevante og væsentlige i forhold til dens forretning, leverandørkæde og hovedaktiviteter.
Krav i forbindelse med rammeaftaler og fortløbende opgaver
Leverandøren skal opstille målsætninger og målbare mål for overholdelse af den forpligtigelse, der er
fastlagt i leverandørens politik for samfundsmæssigt ansvar.
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Leverandøren skal i kontraktperioden hvert år - senest d. 15. april - fremsende en redegørelse til Sund
& Bælt, som beskriver virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Redegørelsen skal som minimum beskrive:
 Politik for samfundsansvar samt målsætninger og mål
 Leverandørens indsats og resultater indenfor samfundsmæssigt ansvar – herunder status på handlingsplaner for de enkelte målsætninger og oplysninger om evt. korrigerende handlinger
 Særlige CSR-risici i forbindelse med leverandørens aktiviteter
 Særlige og verserende klage – og krænkelsessager

Krav til leverandør af bygge- og anlægsprojekter samt andre projekter
Leverandøren skal ud fra FN’s Global Compact’s 10 principper foretage en screening af projektet, for
at identificere projektets væsentligste udfordringer mht. samfundsansvar. Resultatet af denne screening skal fremsendes til Sund & Bælt.
Sund & Bælt stiller krav om at leverandøren altid overholder følgende bestemmelser:
Menneskerettigheder
Leverandøren skal respektere menneskerettighederne, som de er defineret af FN.
Børnearbejde
Leverandøren skal respektere børns ret til at udvikle sig og få en uddannelse og må ikke tage del i eller tolerere brug af børnearbejde. Børnearbejde defineres som beskæftigelse af unge mennesker i
skolealderen eller yngre end 15 år (14 år, hvor dette i henhold til ILO-konventionen 138 er tilladt). Hvis
lokale bestemmelser eller love fastlægger en højere aldersgrænse, skal denne overholdes.
Sundhed og sikkerhed
Leverandøren skal sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som overholder eller overstiger kravene i
alle gældende love, regler og regulativer. De ansatte skal have den nødvendige træning og uddannelse og det korrekte udstyr til at udføre deres arbejde.
Foreningsfrihed
Leverandøren skal respektere medarbejdernes ret til at danne og slutte sig til fagforeninger efter eget
valg.
Arbejdstid og lønninger
Leverandøren skal overholde gældende love, regler og regulativer samt branchestandarder vedrørende arbejdstid og mindstelønninger.
Ikke-diskrimination
Leverandøren skal sikre ligeret mellem sine ansatte og må ikke diskriminere på grundlag af race, køn,
alder, religion, ægtestand eller seksuel orientering eller benytte tvungen arbejdskraft.
Miljø
Leverandøren skal overholde alle gældende love, regler og regulativer vedrørende miljøbeskyttelse og
sikre implementering gennem træning, kontrol og monitorering.
Leverandøren bør systematisk søge at forebygge, minimere og udbedre en eventuel negativ miljøpåvirkning af egne aktiviteter, produkter og serviceydelser. Leverandøren bør kunne demonstrere kontinuerlig forbedring af sin miljøpåvirkning.

