
TARNIJA EESKIRI

EESMÄRK
O-I GLASS, INC. ON MAAILMA JUHTIV KLAASPUDELITE JA PURKIDE 
TOOTJA, mis teenindab õlle, veini, alkohoolsete jookide, mittealkohoolsete 
jookide, kosmeetikavahendite ja ravimpreparaatide tarbijaid. O-I pakub teenust 
tuhandetele klientidele ja teeb koostööd tuhandete klientidega, kellest paljud on 
maailma tuntuimad toiduaine- ja joogitööstuse ettevõtted. O-I on uhkusega 
maailma kõige jätkusuutlikuma pakendi – klaaspakendi – valmistaja.

SAMAL AJAL, KUI O-I KESKENDUB TOODETAVATE KLAASPAKENDITE 
JÄTKUSUUTLIKKUSELE, PÜHENDUB ETTEVÕTE KA OMA MAINE 
SÄILITAMISELE. Aastate jooksul on O-I töötajad juhindunud järgmistest 
põhimõtetest, mis on neil aidanud hoida oma mainet:

• asjakohaste	seaduste	ja	eeskirjade	järgimine	ja
• kinnipidamine	kõrgetest	eetilistest	käitumisnormidest,	sealhulgas	pühendumine

täielikule ja kõrvalekaldumatule läbipaistvusele.

O-I SOOVIB LUUA SUHTEID SARNASTE VÄÄRTUSTEGA TARNIJATEGA.
O-I eeldab tarnijatelt, et nad ajaksid oma äri kooskõlas seadustega ja kõrgete
eetiliste normidega. Tootmiskohtadega kõikjal maailmas peab O-I väga oluliseks
suhteid, mida ettevõte hoiab kõikide tarnijatega. O-I üleilmne tarneahel hõlmab
mitmesuguseid kohalikke, piirkondlikke ja üleilmseid tarnijaid, kes pakuvad laia
toodete ja teenuste valikut.

TARNIJA EESKIRI SÕNASTAB O-I NÕUDMISED JA TÄHTSUSTAB HÄID 
TÖÖEESKIRJU, MIS ON VASTAVUSES KEHTIVATE SEADUSTEGA, muu 
hulgas (aga mitte ainult) töö- ja keskkonnaalaste seadustega. O-I eeldab, 
et tarnijad, kellega ettevõttel on lepinguline/ärisuhe, on vastavuses tarnija 
eeskirjaga. Peale selle eeldab O-I, et ettevõtte tarnijad haldavad oma 
tarneahelaid kooskõlas selle tarnija eeskirjaga.



KOHALDAMISALA
O-I rakendab tarnija eeskirja kõikidele tarnijatele, kellega ettevõttel O-I,
ettevõtte koostööpartneritel ja äriüksustel üle maailma on lepinguline/
ärisuhe, sh töövõtjad ning toodete ja teenuste pakkujad.

1. SEADUSESÄTTED: tarnijad on ettevõttele O-I
tooteid ja teenuseid pakkudes vastavuses kõikide
kehtivate seaduste ja määrustega.

2. TÖÖSEADUSTE JA -MÄÄRUSTE JÄRGIMINE.
• Töötajate miinimumvanus – tarnijad ei palka

kedagi, kes on alla kohalikus seaduses määratud
seaduslikku tööiga.

• Sunnitöö – tarnijad ei kasutada sunnitööd ja
sunniviisiliselt vangistatud tööjõudu.

• Inimkaubandus – tarnijad järgivad kõiki kehtivaid
seadusi, mis keelustavad inimkaubanduse ja
tänapäevase orjanduse.

• Väärkasutamine ja ahistamine – tarnijad ei
kasuta töötajate ihunuhtlust või muid füüsilise või
seksuaalse ahistamise või väärkasutamise vorme.
See hõlmab vaimset ja verbaalset kuritarvitamist
ning ähvardamist.

• Diskrimineerimine – tarnijad ei diskrimineeri mis
tahes seisundi või tunnuse põhjal, mis on kaitstud
kehtiva seaduse või määrusega.

• Ühinemisvabadus – tarnijad tunnustavad
ja austavad kõikide töötajate õigust ühineda
seadusega heaks kiidetud mis tahes
organisatsiooniga. Austada tuleb ametiühingute
õigusi.

• Töötunnid, töönädal ja palga maksmine –
tarnijad järgivad kõiki kehtivaid kohalikke seadusi.

3. TÖÖKOHA TERVISHOID JA OHUTUS: tarnijad
tagavad töötajatele töötingimused, mis on kooskõlas
kõikide töötaja tervise ja ohutuse kohta kehtivate
seaduste ja määrustega.

4. KESKKONNAALANE TEGEVUS: O-I tarnijatelt
eeldatakse, et nad järgivad oma tegevuses
keskkonnaalaseid seadusi ja määrusi ning töötavad
välja ja rakendavad plaane ning programme mis
tahes mittevastavate meetmete parandamiseks.
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5. JÄTKUSUUTLIKKUS: kõige loomulikuma ja

jätkusuutlikuma pakendi valmistajana on O-I-s olnud
jätkusuutlikkus äritavade osaks algusest peale.
O-I julgustab tarnijaid soosima jätkusuutlikkust
oma tegevuses, vähendades tarbimist, pikendades
tootmisprotsessis kasutatavate toodete kasutusiga
ja vähendades jäätmeid. Peale selle julgustab
O-I tarnijaid aktiivselt osalema teenindatavates
kogukondades.

6. KORRUPTSIOONIVASTANE TEGEVUS: O-I nimel
tegutsevad tarnijad peavad järgima USA piiriülese
altkäemaksu ja korruptsiooni tõkestamise seadust
ning Ühendkuningriigi korruptsioonivastast seadust
ja riigiametnikele altkäemaksu pakkumisega seotud
kohalikke seadusi. Tehingutes O-I tarnijana või
muul moel O-I-d hõlmavates tehingutes ei tohi
tarnija teha ega pakkuda altkäemaksu, makseid
või muud väärtuslikku otseselt või kaudselt ühelegi
riigiametnikule, riigiameti juhitava ettevõtte töötajale
või poliitilisele erakonnale, selleks et saavutada või
säilitada äritegevust või mis tahes muud kohatut
ärieelist. O-I nimel tegutsevatel tarnijatel on keelatud
anda riigiametnikele pistist.

7. HUVIDE KONFLIKT: kõik O-I töötajad peavad
vältima tehinguid või tegevusi, mille tulemuseks
või	ilminguks	on	isiklike	ja	O-I	huvide	konflikt.	See
hõlmab mis tahes rahalisi või muid suhteid tarnijaga.
Tarnijad ei tohi palgata või muul moel teha makseid
ühelegi O-I töötajale aja jooksul, kui tarnija ja O-I
vahel on pooleliolevaid tehinguid.

8. O-I TÖÖTAJATELE PAKUTAVAD KINGITUSED,
EINED JA MEELELAHUTUS: O-I töötajatel
on keelatud tarnijalt vastu võtta midagi muud
kui juhutisi tagasihoidlikke kingitusi, eineid ja
meelelahutust. USA dollari seisukohast tähendavad
tagasihoidlikud kingitused, eined ja meelelahutus
neid, mille väärtus jääb alla 100 USA dollari. See
hõlmab	ärilõunaid,	spordiüritusi,	golfimängusid,
reise ja majutust, etendusi, kontserte jne. Keelatud
on kingitused rahas või sellele vastavad kingitused,
nt kinkekaardid.
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9. KARTELLIDEVASTASED JA

KONKURENTSISEADUSED: tehingute O-I
tarnijana või muul moel O-I-d hõlmavates tehingutes
peab tarnija olema vastavuses kõikide kehtivate
kartellivastaste ja konkurentsiseadustega.

10. KONFIDENTSIAALSE TEABE KAITSMINE: tarnijad,
kellele on osana ärisuhtest antud juurdepääs
O-I	konfidentsiaalsele	teabele,	ei	tohi	seadet	teavet
jagada mitte kellegagi, kui selleks puudub eelnev
O-I luba.

11. KONFLIKTIALADELT PÄRIT MINERAALID:
USA seadus nõuab O-I-lt ja teistelt USA avalikelt
ettevõtetelt	avalikustamisi	seoses	konfliktialadelt
pärit mineraalidega (tina, tantaal, volfram ja
kuld), mis pärinevad Kongo DV-st või mõnest
selle naaberriigist. O-I eeldab, et tarnijad
annavad vajalikku teavet, et O-I saaks järgida
aruandluskohustust USA reguleerijate ees, sh teavet
selle kohta, kas O-I-le tarnitavad komponendid ja
materjalid	sisaldavad	konfliktialadelt	pärit	mineraale.
O-I eeldab, et tema tarnijad toetavad pingutusi
kõrvaldada	konfliktialadelt	pärit	mineraalainete
kasutamist, mis toovad otseselt või kaudselt kasu
relvastatud rühmitustele Kongo DV-s või selle
naaberriikides.

12. NÕUETEKOHANE KAUBANDUS: O-I eeldab
oma tarnijatelt, et nad järgivad kõiki rahvusvahelisi
kaubandusseadusi ja eeskirju, sealhulgas
embargosid, boikotte ja muid majandussanktsioone
hõlmavaid õigusakte.

13. ÄRIDOKUMENDID: O-I eeldab oma tarnijatelt, et
nad hoiavad äri kohta O-I-ga täpseid ja ajakohaseid
dokumente ning järgivad kehtivaid seadusi ja
määrusi ning tarnija eeskirja.

14. KOMMUNIKATSIOON: O-I eeldab, et tarnijad
teevad vajaliku tarnija eeskirja edastamiseks oma
töötajatele.

15. VÕIMALIKUST VÄÄRKÄITUMISEST
TEAVITAMINE: tarnijad, kes usuvad, et O-I
töötaja või O-I nimel tegutsev isik on osalenud
ebaseaduslikus või muul moel vales käitumises,
teavad sellest teavitama O-I-d. Tarnija võib võtta
ühendust töötaja juhataja või O-I eetika ja nõuete
järgimise osakonnaga, kasutada O-I eetika ja nõuete
järgimise tugiliini saidi www.oiethics.com kaudu või
helistada tugiliini saidil toodud telefoninumbritel.
Heauskselt teavitamine võimalikust väärkäitumisest
ei mõjuta tarnija suhet O-I-ga.

16. JÄLGIMINE: tarnijatelt oodatakse, et nad
tõendaksid O-I palvel tarnija eeskirja järgimist ning
annaksid O-I-le ja ettevõtte määratud esindajatele
(sh mis tahes kolmandatele osapooltele) loa
osaleda jälgimistegevustes, sealhulgas põhjendatud
teavituse alusel tehtavates töökoha kontrollides.

17. VASTAVUS: O-I eeldab, et tarnijad järgivad
seda tarnija eeskirja ja ajavad oma äri sellega
kooskõlas. O-I julgustab tarnijaid rakendama
pidevat arendustööd, et olla vastavuses tarnija
eeskirjaga, sealhulgas pidevaid riskianalüüse ja
sobivate meetmete rakendamist tuvastatud riskide
leevendamiseks.
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LISATEAVE JA KONTAKTANDMED
Lisateabe või abi saamiseks ettevõttelt O-I võtke ühendust 

O-I esindajaga. Ligipääsu saamiseks tarnija eeskirjale teistes
keeltes külastage meie veebisaiti o-i.com.

Revised December 26, 2019

Kui O-I saab teada tegevustest või tingimustest, mis 
ei ole vastavuses selle tarnija eeskirjaga, vaadatakse 
need tegevused või tingimused üle ja võetakse sobivaid 
parandusmeetmeid. 
Peale selle eeldab O-I, et tarnija teavitab kohe O-I-d ettevõtte äri oluliselt mõjutada võivast 
mittevastavusest sellele tarnija eeskirjale. Teavitada tuleb O-I eetika ja nõuete järgimise 
osakonna juhti e-kirjaga, saates selle aadressile compliance@o-i.com. 

Peale selle võib kahtlustatavast tarnija mittevastavusest või väärkäitumisest teavitada O-I 
eetika ja nõuete järgimise osakonna tugiliini veebilehe oiethics.com kaudu või tugiliini 
veebisaidil toodud telefoninumbritel.

Mittevastavuse juhtumite korral loovad O-I ja selle tarnijad meetodid mittevastavuse 
lahendamiseks, sh tarnija kohustus lahendada mittevastavuse juhtum sobiva aja jooksul. 
Kui tarnija kohustust ei täida või parandusmeetmeid ei rakenda, kaalub O-I sobivate 
parandusmeetmete võtmist, mis võib hõlmata äritegevuse lõpetamist tarnijaga. 


