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1. Trajnostne poslovne dejavnosti

V ospredju našega poslovnega delovanja sta trajnost in inte-
griteta, ki sta blizu tudi našemu osebju. S svojim poslovanjem, 
izdelki in storitvami v naših vrednostnih verigah in z našim 
delovanjem po vsem svetu spodbujamo stalno preoblikovanje 
gospodarstva v smeri zdravih ekosistemov, ki omogočajo traj-
nostno mobilnost in industrije.

Kot podpisniki globalne pobude Združenih narodov za družbe-
no odgovornost in trajnostni razvoj gospodarskih subjektov (UN 
Global Compact) smo se v družbi Continental zavezali k dese-
tim načelom na področju človekovih pravic, dela, okolja in boja 
proti korupciji. V družbi Continental smo glede našega celot-
nega poslovnega ravnanja do zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, 
tekmecev in drugih zainteresiranih strani zavezani poštenosti in 
integriteti.

Družba Continental je zavezana vizionarstvu in drznim ciljem. 
Najpozneje do leta 2050 si bomo skupaj s partnerji družbe Con-
tinental v vrednostni verigi prispevali zagotoviti 100 % ogljično 
nevtralnost v celotni vrednostni verigi, 100 % mobilnost in in-
dustrije brez emisij, cikel 100 % zaprtih virov in proizvodov ter 
100 % odgovorna nabavna in poslovna partnerstva. Poslovni 
partnerji bodo družbo Continental podprli pri teh prizadevanjih 
s svojimi izdelki, storitvami in operacijami, da se bodo tako 
zmanjšali škodljivi učinki v celotni vrednostni verigi in ustvarila 
gospodarska, socialna in ekološka vrednost za vse naše deležni-
ke in družbo.

Trajnostne poslovne dejavnosti in integriteta so globoko zako-
reninjeni v vrednotah družbe Continental, v njenem Kodeksu 
ravnanja, zadevnih pravilih in politikah ter mednarodnih okvirih, 
vključno s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG), 
organizacijo Združenih narodov »Global Compact«, smernicami 
OECD o večnacionalnih podjetjih (MNE) ter vodilnimi načeli 
Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah s 
posebnim sklicevanjem na temeljne konvencije Mednarodne 
organizacije dela.

V družbi Continental od vseh svojih poslovnih partnerjev pri-
čakujemo, da bodo pri vseh vidikih svojega poslovanja ravnali 
enako pravično, pošteno in odgovorno ter predano trajnosti 
in integriteti. Ta etični kodeks za poslovne partnerje poudarja 
pomembne standarde, ki so skladni z vrednotami družbe Con-
tinental in za katere od vseh poslovnih partnerjev, vključno z 
dobavitelji, svetovalci, prodajalci, posredniki, trgovci, trgovski 
posredniki, pogodbeniki, zastopniki in drugimi, a ne omejeno na-
nje, pričakujemo, da jih bodo spoštovali in jih strogo upoštevali.

2. Skladnost z zakoni, pravili in pravnimi predpisi

Poslovni partner bo ravnal skladno z vsemi zakoni, pravili in 
predpisi, ki veljajo v državah, v katerih deluje, in bo izvajal pri-
merne ukrepe za zagotovitev skladnosti z njimi.

Skladnost s protimonopolnimi zakoni  
Poslovni partner bo ravnal strogo v skladu z vsemi veljavnimi 
protimonopolnimi zakoni, zakoni o trgovinski praksi in vsemi 
drugimi zakoni, pravili in predpisi o konkurenci, ki urejajo mono-

pole, nepošteno konkurenco, omejitve trgovanja ter razmerja 
med tekmeci in kupci. Poslovni partner ne bo sklepal pogodb s 
tekmeci ali sodeloval pri drugih dejanjih, ki bi lahko nepošteno 
vplivala na konkurenco, vključno z določanjem cen ali dodelje-
vanjem trgov. 

Boj proti korupciji
V družbi Continental ne dopuščamo nobene oblike korupcije. 
Zato bo poslovni partner ravnal v skladu z veljavnimi zakoni in 
predpisi, ki urejajo podkupovanje in protikorupcijo, vključno s tis-
timi, ki zadevajo tuje koruptivne prakse. Poslovni partner ne bo 
sodeloval v nobeni obliki in ne bo dopuščal nobene oblike ko-
rupcije, podkupovanja, kraje, poneverbe, izsiljevanja ali uporabe 
nelegalnih plačil, vključno, brez omejitev, kakršnih koli plačil ali 
drugih koristi, podeljenih kateremu koli posamezniku, družbi ali 
vladnemu uradniku za namene vplivanja na postopek odločanja 
ob kršenju veljavnih zakonov. Zlasti poslovni partner ne bo nu-
dil nezakonitih ugodnosti in uslug, kot so plačilo podkupnin ali 
drugih nezakonitih ugodnosti, vključno z neprimernimi darili in 
neupravičeno gostoljubnostjo do zaposlenih družbe Continental 
v zameno za poslovne priložnosti.

Predpisi o izvozu in uvozu
Poslovni partner bo ravnal skladno z vsemi zakoni o nadzoru 
uvoza in izvoza, vključno, brez omejitev, s sankcijami, embargi 
in drugimi zakoni, predpisi, ukazi vlad in politikami, ki nadzirajo 
prenos ali pošiljanje blaga, tehnologije in plačil.

Preprečevanje pranja denarja
Naši poslovni partnerji bodo ravnali skladno z vsemi veljavnimi 
zakoni, ki urejajo preprečevanje pranja denarja, in ne bodo so-
delovali pri nobenem pranju denarja.

3. Navzkrižje interesov

Od zaposlenih pričakujemo, da bodo delovali v najboljšem 
interesu svoje družbe. Zasebni interesi in osebni dejavniki ne 
smejo vplivati na nobeno poslovno odločitev. Družba Continen-
tal in poslovni partner se bosta izognila vsakršni dejavnosti ali 
situaciji, ki bi lahko vodila v navzkrižje med zasebnim interesom 
zaposlenega v družbi Continental in poslovnega partnerja ter 
poslovnim interesom družbe Continental. Poslovni partner, ki 
odkrije situacijo navzkrižnih interesov, bo o tem takoj obvestil 
družbo Continental.

4. Dobri delovni pogoji in človekove pravice

Poslovni partner bo spoštoval človekove pravice in zagotavljal 
zdrave in poštene delovne pogoje po vsem svetu. Zato bo 
poslovni partner vse posameznike obravnaval spoštljivo in poš-
teno, spoštoval pa bo tudi mednarodno prepoznane človekove 
pravice, ki so navedene v Splošni deklaraciji človekovih pravic, 
ter standarde Mednarodne organizacije dela (ILO), poleg tega 
pa bo spoštoval tudi veljavne nacionalne in mednarodne predpi-
se. V skladu z lokalno zakonodajo mednje spadajo tudi: 

› prepoved prisilnega dela, vključno s kakršno koli obliko so-
dobnega suženjstva, trgovine z ljudmi in neetičnih postopkov 
zaposlovanja;

› prepoved otroškega dela,
› skrb za inkluzivno in kooperativno okolje brez povračilnih 

ukrepov, nasilja ali nadlegovanja,
› zavračanje kakršne koli oblike diskriminacije, vključno z diskri-

minacijo na podlagi državljanstva, etične pripadnosti, spola, 
invalidnosti, starosti, spolne identitete ali spolne usmerjenosti, 
veroizpovedi in prepričanj, socialnega statusa ali kakršno koli 
rasno motivirano diskriminacijo,

› zagotavljanje poštenega nadomestila in ugodnosti, ki so vsaj 
enaki zakonsko določeni minimalni plači, ki velja v državi,

› razumen delovni čas in dovolj časa za počitek,
› spoštovanje pravice do svobode združevanja in pogajanj o 

kolektivni pogodbi,
› ustvarjanje varnega in zdravega delovnega okolja,
› odgovorne varnostne prakse v obratu poslovnega partnerja,
› ter zagotavljanje in spoštovanje obstoja pravic do uporabe 

zemljišča ali stvarnih pravic ter povezanih pravic lokalnih 
skupnosti, domorodnih ljudstev in posameznikov.

Družba Continental podpira načela Združenih narodov za kre-
pitev vloge žensk in močno spodbuja svoje poslovne partnerje, 
naj tudi v svojem delovanju in nabavnih verigah uradno priznajo 
načela ZN za krepitev vloge žensk.

5. Ukrepi za varstvo okolja in podnebja

Poslovni partner bo svoje poslovne dejavnosti izvajal na va-
ren in odgovoren način na osnovi sistematičnega pristopa k 
upravljanju, varoval pa bo tudi okolje in spoštoval nacionalne in 
mednarodne predpise.

Poslovni partner bo uporabljal vire na trajnosten način, in sicer 
tako, da bo poskrbel za manjšo porabo energije, vode, surovin 
in zalog. Nadalje bo poslovni partner vpeljal in zagotavljal ustre-
zne postopke za upravljanje z okoljsko zaščito, med drugim tudi 
zaščito podnebja, kakovost zraka, odgovorno upravljanje s kemi-
kalijami, zaščito tal, zaščito vodnih teles, biotsko raznovrstnost, 
obdelavo in ravnanje z odpadki preprečevanje hrupa in prepre-
čevanje krčenja gozdov.

6. Varnost in zdravje

Poslovni partner bo svoje poslovne dejavnosti izvajal na va-
ren in odgovoren način na osnovi sistematičnega pristopa k 
upravljanju, varoval pa bo tudi ljudi.

Zato bo poslovni partner zavezan, da bo proizvajal in družbi 
Continental dobavljal varne izdelke ter da bo zagotavljal varno, 
zdravo in ergonomsko delovno okolje, v katerem se zavzemajo 
za preprečevanje nesreč in kjer je izpostavljenost tveganjem za 
zdravje zaposlenih in izvajalcev pri poslovnem partnerju zniža-
no na najmanjšo možno raven. Za doseganje tega cilja je treba 
vzpostaviti sistem upravljanja varnosti in zdravja za nenehno 
izboljševanje, ki med drugim vključuje tudi načrt ravnanja v izre-
dnih razmerah, preprečevanje požara in odgovorno upravljanje 
s kemikalijami. Upoštevati je treba Konvencijo 155 o varnosti in 
zdravju pri delu Mednarodne organizacije dela.

7. Skrbni pregledi oskrbovalne verige ter minerali iz konflik-
tnih in tveganih območij

Poslovni partnerji bodo skrbno pregledali in opredelili, preprečili 
ter ublažili tveganja negativnih učinkov v svojih oskrbovalnih 
verigah na področju človekovih pravic in okoljskih učinkov na 
osnovi vodilnih načel Združenih narodov o podjetništvu in člo-
vekovih pravicah ter smernicah OECD za večnacionalna podje-
tja in zadevnih smernicah.

Poslovni partner bo spoštoval vse veljavne zakone glede skrb-
nega pregleda oskrbovalne verige.

Kot del skrbnega pregleda celotne oskrbovalne verige se od 
poslovnih partnerjev pričakuje, da bodo podprli obveznost skrb-
nega pregleda in sledljivosti v svojih oskrbovalnih verigah za vse 
minerale. Od poslovnih partnerjev se pričakuje, da bodo poznali 
veljavne pravne zahteve glede mineralov iz konfliktnih in tvega-
nih območij ter zagotovili skladnost s takšnimi zakoni v skladu s 
»Smernicami OECD o potrebni skrbnosti za odgovorno oskrbo-
valno verigo mineralov iz konfliktnih in tveganih območij«. Zato 
bo poslovni partner

› izvajal skrbne preglede svojih oskrbovalnih verig in preveril, 
ali izdelki, ki se prodajajo družbi Continental, vsebujejo kritične 
minerale ali materiale,

› in izpolnil najnovejšo različico zadevnih predlog o poročanju, 
kot denimo »Predloga o poročanju o konfliktnih mineralih« 
(CMRT) in »Predloge o poročanju o kobaltu« (CRT), ki jih za-
gotavlja »Pobuda za odgovorne minerale« (RMI), in sicer na 
osnovi točnih in resničnih informacij s strani lastnih dobavite-
ljev poslovnega partnerja, pripravljen pa mora biti tudi na pre-
dložitev družbi Continental trenutnih in posodobljenih infor-
macij, kot denimo CMRT in CRT, ter delovati v smislu izločanja 
neskladnih talilnic v svojih zadevnih oskrbovalnih verigah.

8. Integriteta izdelkov

Poslovni partner bo razvil, proizvajal in dobavljal  izdelke, ki so v 
skladu z zadevnimi zahtevami glede  najnovejših standardov na 
področju integritete izdelkov, med katere med drugim spadajo 
tudi: 

› Varnost izdelkov: izdelki ne vodijo v kakršno koli nerazumno 
tveganje za zdravje in varnost ljudi in okolja. To velja za name-
ravano uporabo in predvidljivo zlorabo izdelkov ter za upora-
bo omejenih materialov,

› Skladnost izdelkov: izdelki so v skladu z veljavnimi pravnimi in 
tehničnimi predpisi v državi proizvodnje, državi sestavljanja 
in državi uporabe. To še posebej vključuje aktivno prepoved 
uporabe morebitnih ponarejenih delov (plagiarizem) ali gradiv 
iz neodobrenih virov vzdolž proizvodne verige,

› Kibernetska varnost izdelkov: zaščita pred nepooblaščeno 
manipulacijo, ki bi lahko vplivala na varnost ali skladnost izdel-
kov.

Morebitne kršitve integritete izdelkov je treba nemudoma pisno 
sporočiti družbi Continental.
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9. Varovanje podatkov, poslovne informacije in intelektualna 
lastnina

Poslovni partner je odgovoren za to, da zagotovi strogo zau-
pnost občutljivih poslovnih informacij ali poslovnih skrivnosti, 
pridobljenih s poslovnimi dejavnostmi z družbo Continental (v 
nadaljevanju imenovanih »poslovne informacije«) ter za to, da 
te informacije niso uporabljene nepravilno ali razkrite tretjim 
strankam. 

Poslovni partner mora zagotoviti, da se vse poslovne informa-
cije ustrezno zbirajo, obdelujejo, zavarujejo in shranijo.

Poleg tega bo poslovni partner ščitil in varoval registrirano in 
neregistrirano intelektualno lastnino družbe Continental kot 
zaupne informacije.

Poslovni partner bo ravnal skladno z veljavnimi zakoni glede 
varovanja podatkov. Če poslovni partner obdeluje osebne po-
datke v imenu družbe Continental, se poslovni partner strinja, 
da bo sklenil pogodbo o obdelavi podatkov, če to zahteva ve-
ljavna zakonodaja.

10. Neprekinjeno poslovanje

Glede na neprekinjeno poslovanje in oskrbovalno verigo bo 
poslovni partner redno izvajal vseobsegajoče dejavnosti na 
področju opredeljevanja in ocenjevanja tveganj.

Glede opredeljenih tveganj se bodo redno izvajali in preskušali 
ukrepi obvladovanja tveganj ter načrti za pripravo varnostnih 
kopij in neprekinjenega delovanja, da se čim bolj zmanjša uči-
nek prekinitev in motenj za poslovanje, ki podpira delovanje 
družbe Continental.

11. Skladnost s tem kodeksom za poslovne partnerje 

V družbi Continental obravnavamo določbe tega kodeksa za 
poslovne partnerje, ki ga bomo občasno spremenili, kot bi-
stvene za poslovno Skladnost z določbami iz tega Kodeksa je 
zato bistvena za poslovno razmerje med družbo Continental in 
poslovnim partnerjem. kar poslovni partner priznava in s čimer 
se strinja.

Če poslovni partner pomembno krši ta kodeks za poslovne 
partnerje, si družba Continental v skladu z veljavnimi zakoni. 
pridržuje pravico do prekinitve poslovnega razmerja s poslov-
nim partnerjem

Poslovni partner bo podpiral izvajanje zakonsko zahtevanih 
in drugih postopkov skrbnega preverjanja s strani družbe 
Continental, in sicer tako, da bo aktivno sodeloval v povezanih 
iniciativah, npr. vprašalnikih o samoocenjevanju. Družba Con-
tinental si pridržuje pravico do revizije skladnosti poslovnega 
partnerja s tem kodeksom na ustrezen način. Vse revizije bodo 
časovno načrtovane med delovnim časom, kar bo vzajemno 
dogovorjeno s poslovnim partnerjem, poslovni partner pa bo 

zagotovil ustrezno raven dokumentacije, v kateri je upošteva-
nje tega kodeksa za poslovne partnerje jasno in transparentno 
utemeljeno.

Poslovni partner se bo po najboljših močeh seznanil s po-
slovnimi praksami svojih dobaviteljev, podizvajalcev in drugih 
poslovnih partnerjev in do njih zahteval skladnost s tem ko-
deksom za poslovne partnerje ali tu navedenimi vrednotami. 
Poslovni partner in družba Continental se bosta o vseh vpraša-
njih, povezanih s tem kodeksom za poslovne partnerje, pogo-
vorila na zaupanja vreden in spoštljiv način.

12. Pritožbeni mehanizem

Poslovnega partnerja in njegove zadevne zaposlene ter
deležnike in imetnike pravic na splošno spodbujamo, da o kršit-
vah tega kodeksa za poslovne partnerje poroča prijavni točki 
družbe Continental za skladnost in protikorupcijo. Podrobnosti 
o stiku so na voljo na spletni strani družbe Continental (https://
www.continental.com/hotline).

Poslovni partnerji bodo podpirali morebitne preiskave domnev-
nih kršitev. Poleg tega bodo v skladu z lastnimi prizadevanji za 
izvajanje skrbnega pregleda poslovni partnerji morali zagoto-
viti pritožbene mehanizme ali podpreti zadevne izvensodne 
mehanizme, ki veljajo za določeni sektor ali v določeni državi.

S tem potrjujemo, da vrednote, ki so navedene v zgornjem 
kodeksu za poslovne partnerje, delimo, jih spoštujemo, se jih 
držimo in jih uporabljamo.
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