AS TALLINK GRUPP TARNIJA TEGEVUSJUHEND
SISSEJUHATUS
AS Tallink Grupp on turuliider Põhjamaade ja Läänemere parvlaevaliikluses. Selle positsiooniga
kaasneb ka suurem vastutus esindada parvlaevaäri kõige vastutustundlikumal viisil ning anda
head eeskuju, mida järgida. Ettevõte mõistab seda vastutust ning rakendab igapäevaselt kõigis
üksustes ja tegevustes kõrgeid sotsiaalseid, eetilisi ja keskkonnastandardeid.
Käesolev Tallink Grupi tarnija tegevusjuhend peegeldab Tallink Grupi väärtusi ning määratleb
minimaalsed nõuded, mida AS Tallink Grupp, selle tütarfirmad, sidusettevõtted või alltöövõtjad
eeldavad, et tarnijad ja nende alltöövõtjad Tallink Grupiga koostööd tehes järgivad.
Tallink Grupp eeldab, et tarnijad järgivad tegevusjuhendit ning juhendi rikkumine võib seada
ohtu tarnija ärisuhte Tallink Grupiga. Tegevusjuhend kehtib tarnijatele ja nende
tütarettevõtetele, ühendustele ja alltöövõtjatele (iga tarnija), kes pakuvad Tallink Grupile tooteid
või teenuseid.
Käesolev tegevusjuhend on kõigi Tallink Grupi ja tarnija vaheliste lepingute lahutamatu osa.

SEADUSTE JÄRGIMINE
Tarnijad ja kogu nende tarneahel peavad hoolikalt järgima kõiki asjakohaseid neile
kohaldatavaid riiklikke seadusi ja eeskirju, määruseid ja tööstusharu asjakohaseid standardeid.
Tarnijad ei tohi olla Euroopa Liidu sanktsioonide subjektid.

ÄRIEETIKA JA KORRUPTSIOONIGA VÕITLEMINE
Tallink Grupp järgib oma äritegevuses ranget eetilist ärikoodeksit ning eeldab, et ka tarnijad
järgivad oma tegevuses ning suhetes töötajate, tarnijate ja klientidega samu standardeid.
Tarnija:
(a) peab keelama ega tohi olla ka ise seotud ükskõik millise töötajate, juhtide või agentide
poolse korruptsiooni või väljapressimisega.
(b) ei tohi pakkuda ega vastu võtta altkäemaksu, et säilitada või saada ebaausat või sobimatut
eelist. Tarnija peab suutma kohaldada meetmeid vältimaks altkäemaksu andmist ja
korruptsiooni.
(c) peab järgima täiel määral kõiki kohaldatavaid asjakohaseid kartellide vastaseid seadusi
ning ausa äri standardeid.
(d) peab vältima olukordi, kus tekib huvide konflikt tarnija ja Tallink Grupi vahel ning konflikte
ettevõtte ees olevate kohustuste ja isiklike huvide vahel.
(e) peab täpselt registreerima ja avaldama infot oma äritegevuse, ettevõtte struktuuri, rahalise
olukorra ning tegevuse kohta, järgides asjakohaseid seadusi ja eeskirju.

INIMÕIGUSED JA TÖÖTAJA ÕIGUSED
Tarnijal on kohustus:
(a) austada inimõigusi
(b) võtta tööle üksnes töötajaid, kes vastavad kehtivale miinimumvanuse nõudele. Isegi kui
kohalikud seadused seda lubavad, ei tohi tarnija ühelgi juhul tööle võtta alla 16-aastast
isikut. Tarnija peab tagama, et alla 18-aastase alaealise tööle võtmine ei sea ohtu tema
haridusteed, tervist ega ohutust (Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO tööle võetava isiku
alammäära konventsioon (nr 138)) ning et alaealistel ei lubata teha öötööd.
(c) tagada, et igasugune töö on vabatahtlik. Tarnija ei tohi kasutada mingisugust orjatööd ega
sunnitööd või tööd õppelepingu alusel.
(d) maksta töötajatele vähemalt asukohariigi seaduste ja kollektiivlepingutega määratud
kehtivat miinimumpalka ning kohalduvat ületunnitasu. Tarnija peab maksma täpse palga
õigeaegselt.
(e) rakendada seaduste ja kollektiivlepingutega kehtestatud tavapäraseid tööaegu ja
puhkepäevi.
(f) kohelda töötajaid väärikalt ja lugupidamisega ning tagada töökeskkond, kus ei toimu
ahistamist ega väärkohtlemist. Tarnija ei tohi ähvardada ega lubada töökohas mingeid
vägivallaähvardusi ega muud ahistamist või ebainimlikku kohtlemist.
(g) mitte diskrimineerida töötajat tema isikuomaduste või uskumuste tõttu (nt vanus, sugu,
rass, rahvus, usuline kuuluvus, emadus või seksuaalne orientatsioon).
(h) austada töötajate õigust astuda või mitte astuda mistahes seadusliku organisatsiooni
liikmeks (nt töötajate ametiühingud) vabalt, segamatult ja nii, et sellega ei kaasne
diskrimineerimist.

TERVIS JA OHUTUS
Tervis ja ohutus on üks Tallink Grupi suurimaid prioriteete ning kõigis Tallink Grupi tegevustes
on esmatähtis tagada inimeste, keskkonna ja vara ohutus.
Tarnija on kohustatud:
(a) tagama ohutu ja tervisliku töökeskkonna, mis vastab kõigile asjakohastele seadusnõuetele,
ning minimeerima füüsilised ja keemilised ohud, tagades nõuetekohased kontrollimeetmed,
ennetava hoolduse, ohutud tööprotseduurid ning pidevad ohutusalased koolitused.
(b) omama kirjalikke tervise- ja ohutuspõhimõtteid ning määrama oma organisatsioonis
tervise- ja ohutusteemade eest vastutavad isikud.
(c) suurendama avatud suhtlemise ning pidevate tervise- ja ohutuskoolituste kaudu teadlikkust
tervise- ja ohutusküsimustes.

KESKKOND
Tallink Grupp on pühendunud keskkonna kaitsmisele ning keskkonna suhtes vastutustundliku
tegevuse tagamisele. Tallink Grupile on oluline püüelda selle poole, et meie tegevusel oleks
keskkonnale võimalikult väike mõju.
Tarnija peab:
(a) täitma kõiki asjakohaste seaduste, eeskirjade ja keskkonnalubadega kehtestatud
keskkonnanõudeid, püüdma ennetavalt vähendada oma tegevuse negatiivset mõju
keskkonnale ning parandama keskkonnategevuse tulemuslikkust.
(b) järgima asjakohaseid keskkonnaseadusi ja eeskirju, mis on seotud kemikaalide ja muude
ohtlike materjalide käitlemise ja hävitamisega ning jäätmekäitlusega
(c) tagama, et kõigil asjassepuutuvatel töötajatel oleks olemas keskkonnateemadega
seonduvad vajalikud teadmised ja kogemused
(d) Tagama, et võimalike keskkonnamõjudega protsesside haldamiseks (nagu näiteks ohtlike
materjalide ladustamine ja käitlemine) on olemas tegevusjuhendid ning et kõik
asjassepuutuvad töötajad on neist juhenditest teadlikud
(e) hankima kõik nõuetekohased keskkonnaga seotud load ja ettevõtte nõuetekohaselt
registreerima ning järgima nende lubade ja registreerimistega seotud kasutus- ja
aruandlusnõudeid.
(f) tegelema süstemaatiliselt keskkonnaalaste rikkumiste ja kaebustega.

JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE
Tarnijad peavad kasutusele võtma või looma sobiva ja asjakohase juhtimissüsteemi, mis tagab
asjakohaste seaduste ja eeskirjade järgimise tegevusjuhendi standardite ja reeglite alusel.
Tarnijad peavad aktiivselt jälgima ja parendama oma juhtimisprotsesse ja äritegevust, et
tagada käesoleva tegevusjuhendiga kehtestatud standardite ja reeglite järgimine
Käesoleva tegevusjuhendi standardite ja nõuete rikkumiskahtlusest või rikkumisest tuleb
teavitada Tallink Gruppi. Tallink Grupile teatamiseks saatke e-kiri aadressile info@tallink.ee.
Sellele aadressile saadetud teave on konfidentsiaalne.
Kui Tallinkil on põhjust arvata, et tarnija on tegevusjuhendit rikkunud, jätab Tallink Grupp endale
õiguse tühistada kõik täitmata tellimused ning peatada tulevased tellimused ning igasugune
ilmne ja oluline rikkumine annab Tallinkile õiguse lõpetada viivitamatult kõik lepingud tarnijaga.

AS Tallink Grupp juhatus

