
 

BASF ustvarja kemijo za trajnostno prihodnost. Pri poslovanju združujemo gospodarski uspeh, družbeno odgovornost in 
varstvo okolja ter strankam omogočamo izpolnjevanje trenutnih in prihodnjih potreb družbe. 
Prizadevamo si povezati svoje prednosti s sposobnostmi svojih dobaviteljev, da bi kar najbolje izkoristili priložnosti, ki jih 
ponuja trajnostni razvoj. To pomeni tudi, da od naših dobaviteljev, pa tudi od njihovih dobaviteljev in podizvajalcev, 
pričakujemo popolno upoštevanje veljavne zakonodaje in spoštovanje mednarodno priznanih okoljskih in družbenih 
standardov ter standardov upravljanja družb (standardi ESG).  
Od vas kot od našega dobavitelja še zlasti pričakujemo, da boste podpirali, sprejemali in izvajali standarde ESG, ki 
temeljijo na desetih načelih pobude United Nations Global Compact1 in programu odgovornega ravnanja svetovne 
kemične industrije2:  
 
Okolje 
• Upoštevate vse veljavne okoljske, zdravstvene in 

varnostne predpise.  
• Spodbujate varen in okolju prijazen razvoj, 

proizvodnjo, prevoz, uporabo in odlaganje svojih 
izdelkov.  

• Varujete življenje in zdravje svojih zaposlenih in 
sosedov, pa tudi splošno javnost pred nevarnostmi, 
ki jih lahko prinašajo vaši procesi in izdelki.  

• Sredstva porabljate učinkovito, uporabljate 
energetsko učinkovite, okolju prijazne tehnologije in 
zmanjšujete količino odpadkov, pa tudi izpuste v 
zrak, vodo in prst.  

• Kar najmanj vplivate na biotsko raznovrstnost, 
klimatske spremembe in pomanjkanje.  

 
 

Družba 
• Podpirate varstvo mednarodno priznanih človekovih 

pravic, vključno z minimalno plačo in delovnim 
časom.  

• Borite se proti prisilnemu delu, otroškemu delu in 
diskriminaciji na delovnem mestu.  

• Podpirate svobodno združevanje in pravico do 
pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb. 

Upravljanje 
• Upoštevate vse veljavne državne in mednarodne 

protimonopolne predpise in predpise za nadzor nad 
trgovanjem.   

• Borite se proti korupciji, kamor spada tudi 
podkupovanje, in skrbite, da osebni odnosi ne 
vplivajo na poslovne dejavnosti.  

• Na noben način ne sodelujete pri pranju denarja. 

Naš odnos z vami temelji na vzajemnem zaupanju in spoštovanju. Svojo zavezanost tem načelom lahko pokažete tudi 
tako, da upoštevate lastni kodeks ravnanja ali načela podjetja, ki vključujejo te standarde. Vendar pa vas pri BASF lahko 
prosimo, da preverite skladnost s temi standardi ESG na enega do navedenih načinov in ustrezno ukrepate, če se pojavi 
razlog za skrb: 
 
• Samoocenjevanje: Lahko vas prosimo, da 

izpolnite vprašalnik o skladnosti s standardi ESG. 

• Ocenjevanje s strani tretje osebe: Podatke o 
vaši skladnosti in delovanju glede na standarde 
ESG lahko naročimo pri tretji osebi, npr. ponudniku 
podatkov. 

• Potrdila / Izjave: Lahko vas prosimo za potrdilo ali 
izjavo, ki potrjuje skladnost s standardi ESG. 

• Revizije na kraju samem: Mi ali pooblaščena 
tretja oseba, ki deluje v našem imenu, se lahko 
obrnemo na vas in prosimo za dovoljenje za 
preverjanje skladnosti s standardi ESG na kraju 
samem. 

Zagotavljanje načela trajnostnega razvoja v svoji oskrbovalni verigi je za nas pomembno. Ste del naše oskrbovalne 
verige – BASF računa na vašo zavezanost! 

Za dodatne informacije prosimo obiščite: www.basf.com/supplier-code-of-conduct 

Kodeks ravnanja dobaviteljev 

“Commitment counts!” 
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