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Predslov
Spoločnosť Essity kladie hlavný dôraz na dodávanie výrobkov, ktoré sú pre zákazníkov atraktívne. Ako
preferovaný udržateľný obchodný partner máme vysoké štandardy v oblasti kvality, inovácií, bezpečnosti
výrobkov a trvalej udržateľnosti.
Sme odhodlaní neustále zlepšovať naše výsledky v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento Celosvetový
dodávateľský štandard. Pri výbere dodávateľov pozeráme na kvalitu, vyžadujeme dodržiavanie predpisov
a konáme s maximálnym nasadením tak, aby sme sa neustále zlepšovali. Ako popredný výrobca
hygienických a zdravotných výrobkov sa zameriavame nielen na naše vlastné konanie, ale aj na konanie
našich dodávateľov.
Celosvetový dodávateľský štandard vychádza z medzinárodne uznávaných noriem a systémov riadenia,
obsahuje však aj špecifické požiadavky spoločnosti Essity. Požiadavky niektorých zákazníkov však môžu
klásť na určitých dodávateľov
ďalšie požiadavky.
Požiadavky zo strany trhu, partnerov, zákazníkov, koncových používateľov, investorov, mimovládnych
organizácií, regulačných orgánov a verejnosti sa neustále sprísňujú, a to z hľadiska dôrazu na
transparentnosť, náležitú starostlivosť dodávateľského reťazca, dokumentáciu a následné opatrenia.
Veríme, že Celosvetový dodávateľský štandard objasní požiadavky pre spoločnosť Essity aj našich
dodávateľov, aby sme spoločne mohli tieto neustále sa vyvíjajúce požiadavky plniť a aby sme dodávali
výrobky, na ktoré môžeme byť všetci hrdí a ktoré napĺňajú alebo prekračujú očakávania našich
zákazníkov.

Jessica Nordlinder
viceprezidentka pre Global Sourcing
Global Hygiene Supply5
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Úvod
1.1 Kontext a definície

V spoločnosti Essity nepretržite pracujeme na tom, aby sme sa stali najlepšími v našom odvetví, a to
prostredníctvom zlepšovania našej organizácie, našich procesov a zručností našich zamestnancov. Sme
odhodlaní uplatňovať prístup zameraný na zákazníka a na neustále zdokonaľovanie. Od našich
dodávateľov očakávame, aby si osvojili rovnaké princípy a zásady a podporujeme ich v tom. V rámci
podpory stratégie spoločnosti Essity chceme spolupracovať s našimi dodávateľmi na vylepšení celkových
výsledkov.
Tento Celosvetový dodávateľský štandard (ďalej ako „dodávateľský štandard“) sa vzťahuje na
dodávateľov tovaru a služieb členom skupiny Essity.
Tento dodávateľský štandard obsahuje požiadavky na zodpovednú prevádzku firmy, kvalitu a trvalo
udržateľný rozvoj, ktoré musia dodržiavať dodávatelia spoločnosti Essity. Odkazuje na medzinárodné
normy a definuje špecifické požiadavky spoločnosti Essity. Tento dodávateľský štandard môže byť
príležitostne doplnený o ďalšie dokumenty obsahujúce ďalšie požiadavky.
Pojmy používané v tomto dokumente majú nasledujúci význam:
„tovar“ znamená všetky druhy materiálov využívaných vo výrobnom procese spoločnosti Essity (napr.
netkané textílie, vlákna, plastové fólie), obalové materiály, chemické látky a prípravky (napr. priemyselné
chemické látky1, funkčné prísady2 a pomocné prostriedky3), ako aj tovar určený na predaj4 (definované
ďalej);
„služby“ znamenajú všetky typy služieb poskytovaných dodávateľmi, a to vrátane služieb súvisiacich s
dodávkou tovaru.
Ak výroba u dodávateľa prebieha v samostatných prevádzkach, prípadne ak sa časť výrobného procesu
zabezpečuje subdodávateľským spôsobom, požiadavky tohto dodávateľského štandardu platia v plnom
rozsahu aj pre všetkých subdodávateľov zapojených do výrobného procesu tovaru.

1.2 Etický kódex dodávateľa
Etický kódex spoločnosti Essity definuje zásady, ktoré spoločnosť Essity považuje za zásadné pre
udržateľný rozvoj a spoločensky zodpovedné správanie. Ustanovuje tiež základ pre časť Etický kódex
dodávateľa v tomto dodávateľskom štandarde, zaoberá sa požiadavkami, ktoré musia plniť dodávatelia
spoločnosti Essity v rámci oblastí ľudských práv, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
pracovnoprávnych vzťahov, podnikateľskej praxe a angažovania sa v komunitách.

1.3 Kvalita

Dodávateľský štandard je založený na zásadách zakotvených v norme ISO 9001, vyžaduje najmä silné
zameranie dodávateľa na zákazníka, neustále zdokonaľovanie, prístup založený na posúdení rizík a
orientáciu v systémoch riadenia kvality.
V prípade niektorých kategórií výrobkov, ako sú napr. zdravotnícke pomôcky, sa uplatňujú dodatočné
nariadenia a požiadavky uvedené v prílohe A3.
Spoločnosť Essity navyše od svojich dodávateľov očakáva proaktívne konanie s cieľom dosiahnuť
vysokokvalitné, ako aj vysoko spoľahlivé, spôsobilé a kontrolované procesy u dodávateľa, zaisťujúce súlad
s požadovanými špecifikáciami a celkovo vynikajúce výsledky.

1.4 Bezpečnosť výrobkov

Bezpečnosť výrobkov je definovaná ako bezpečnosť pre zákazníkov, spotrebiteľov i pre ďalšie osoby,
ktoré prichádzajú do styku s výrobkami spoločnosti Essity. Spoločnosť Essity systematicky pracuje na
bezpečnosti výrobkov, aby sa zaistilo, že jej výrobky sú bezpečné na zamýšľané použitie. Medzi kritické
aspekty tohto úsilia patrí kontrola chemického zloženia, napr. chemické nečistoty a prevencia bežnej a
mikrobiologickej kontaminácie pri výrobe tovaru.
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1.5 Životné prostredie

Ochrana životného prostredia je kľúčovou súčasťou záväzkov k trvalej zodpovednosti, ktoré sú také
dôležité pre obchodný model spoločnosti Essity, ako aj pre našu stratégiu rastu a vytvárania hodnôt. Pre
spoločnosť Essity je kľúčové, aby dodávateľský reťazec pracoval so zdrojmi efektívne a dosahoval dobré
výsledky ochrany životného prostredia na podporu ekologického tovaru a služieb.
Pokiaľ ide o systémy environmentálneho riadenia, tento dodávateľský štandard vychádza zo zásad
zakotvených v norme ISO 14001. Environmentálne požiadavky vychádzajú z environmentálnych stratégií
a cieľov spoločnosti Essity.

1.6 Hodnotenie dodávateľov a dodržiavanie predpisov

Výber tovaru a výber dodávateľa podliehajú v spoločnosti Essity samostatným procesom. Tovar a
dodávatelia sa posudzujú pred schválením ich dodávok spoločnosti Essity. Takéto posúdenie môže mať
podobu dotazníka, návštevy alebo auditu v prevádzkach dodávateľa. Počas trvania dodávateľských
vzťahov sa môže posúdenie pravidelne opakovať.
Tridsať (30) dní po písomnom oznámení je spoločnosť Essity alebo externá audítorská firma poverená
spoločnosťou Essity oprávnená posúdiť dodržiavanie tohto dodávateľského štandardu zo strany
dodávateľa. Dodávateľ umožní prístup do svojich prevádzok a poskytne všetky relevantné informácie. V
prípade zistenia nedodržania štandardu dôjde na základe dohody medzi spoločnosťou Essity a
dodávateľom k prijatiu nápravných opatrení na zaistenie dodržiavania súladu.
Ak však má spoločnosť Essity dôvody domnievať sa, že dodávateľ sa trvalo a zásadným spôsobom
odchyľuje od dodávateľského štandardu alebo ho porušuje, spoločnosť Essity alebo externá audítorská
firma poverená spoločnosťou Essity má právo okamžite vykonať audit a má prístup k všetkým
relevantným dokumentom, prevádzkam a informáciám, a to bez zbytočného zdržania.
Dodávateľ zaplatí odôvodnené poplatky a výdavky externej audítorskej firme súvisiace s týmto auditom;
ich predpokladanú sumu oznámi spoločnosť Essity alebo audítorská firma pred začiatkom príslušného
auditu.

1.7 Subdodávatelia

Dodávateľ zavedie vhodné opatrenia, aby jeho vlastní dodávatelia dodržiavali:



všetky právne a zmluvné požiadavky týkajúce sa výroby a dodávky surovín/komponentov a/alebo
služieb vrátane dodržiavania požadovaných špecifikácií;
podobné požiadavky, ako sú požiadavky stanovené v tomto dodávateľskom štandarde, sa uplatňujú aj
na subdodávateľa, dodávané suroviny/komponenty a/alebo služby; okrem iného k nim patria
ustanovenia týkajúce sa etického kódexu dodávateľa (kapitola 2).

Dodávateľ takisto zaistí, že špecifikácie surovín/komponentov alebo špecifikácie služieb dohodnuté s jeho
dodávateľmi sú v súlade so špecifikáciami tovarov a/alebo služieb dodaných spoločnosti Essity, ako aj s
požiadavkami stanovenými v tomto dodávateľskom štandarde.

1.8 Zachovanie mlčanlivosti

Spoločnosť Essity môže počas trvania obchodného vzťahu poskytnúť svojim dodávateľom niektoré
dôverné informácie. V takomto prípade sa dôverné informácie poskytujú výhradne na podporu záväzkov
dodávateľa voči spoločnosti Essity. Dodávatelia nikdy nesmú bez predchádzajúceho písomného súhlasu
osoby oprávnenej spoločnosťou Essity prezradiť tieto dôverné informácie tretím stranám ani ich nesmú
použiť na iné účely než na dodávku tovaru alebo služieb.
Dodávateľ môže zdieľať dôverné informácie spoločnosti Essity v rámci svojej internej organizácie s
osobami, ktoré ich potrebujú poznať z dôvodu plnenia povinností voči spoločnosti Essity, a to len vtedy, ak
sú takéto osoby viazané povinnosťami zachovávať mlčanlivosť, ktoré nie sú menej prísne než povinnosti
uvedené v tomto ustanovení. Ak je to vhodné, dodávatelia možno budú musieť podpísať samostatné
dohody o zachovaní mlčanlivosti so spoločnosťou Essity.
1 Pojem „priemyselné chemikálie“ označuje všetky chemické látky, napr. technologické chemikálie a technologické pomôcky okrem funkčných prísad a pomocných
prostriedkov.
2 Funkčné prísady sú napríklad superabsorbenty, parfumy, roztoky, lepidlá, farbivá či tlačiarenské farby.
3 Pomocné prostriedky sú chemikálie, ktoré nie sú priamo súčasťou výrobného procesu, napr. čistiace prípravky či chemikálie/farby na údržbu.
4 Pojem tovar určený na predaj označuje výrobky – úplne alebo čiastočne zostavené – vrátane hygienických výrobkov, kozmetických výrobkov, čistiacich prostriedkov,
biocídnych výrobkov, dávkovačov, elektronických súčasti, ako aj propagačných predmetov.
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Etický kódex dodávateľa
2.1 Úvod

Tento Etický kódex dodávateľa objasňuje, čo spoločnosť Essity očakáva od svojich dodávateľov, pokiaľ ide
o ľudské práva, obchodnú prax, pracovnoprávne vzťahy, bezpečnosť práce a ochranu zdravia a iné otázky
týkajúce sa udržateľnej a zodpovednej obchodnej praxe. Tvorí základy programu udržateľného využívania
zdrojov spoločnosti Essity a definuje, čo môžu zákazníci, spotrebitelia, investori a ďalšie zainteresované
strany očakávať od spoločnosti Essity. Výber spoľahlivých obchodných partnerov je pre nás mimoriadne
dôležitý. Budeme spolupracovať s našimi dodávateľmi na zlepšovaní v oblasti spoločenského a etického
správania.

2.2 Kontext

Spoločnosť Essity je členom iniciatívy OSN Global Compact, ktorá obsahuje 10 zásad v oblasti ľudských
práv, pracovných noriem, životného prostredia a boja proti korupcii. Požiadavky spoločnosti Essity sú
založené hlavne na medzinárodne uznávaných normách, ako je Všeobecná deklarácia ľudských práv a
Dohovor medzinárodnej organizácie práce, ale tiež na národnej legislatíve.

2.3 Zodpovedné využívanie zdrojov
Od všetkých našich obchodných partnerov vrátane dodávateľov, distributérov, konzultantov a nezávislých
zmluvných strán sa očakáva, že prijmú etické obchodné štandardy a hodnoty uvedené v tomto
dodávateľskom štandarde a budú aktívne rozširovať tieto štandardy pri spolupráci so svojimi subdodávateľmi.
Dodávatelia musia zaviesť etické a zodpovedné postupy využívania zdrojov a nadobúdať zdroje len od
spoločností, ktoré spĺňajú požiadavky tohto dodávateľského štandardu. Pokiaľ možno, dodávatelia by mali
pracovať s otázkami spoločenskej zodpovednosti v súlade so smernicami ustanovenými v norme ISO
26000.
Dodávatelia by tiež mali poznať všetky prevádzky a spoločnosti zapojené v ich výrobnom a
dodávateľskom reťazci a na vyžiadanie by mali byť schopní poskytnúť spoločnosti Essity adekvátne
podrobnosti o dodávateľskom reťazci pre tovar dodávaný spoločnosti Essity.

2.4 Etická obchodná prax
2.4.1 Integrita
Dodávatelia spoločnosti Essity by mali vždy podnikať profesionálnym a nezávislým spôsobom a v súlade s
normami uvedenými vo všetkých platných medzinárodných a národných právnych predpisoch a
nariadeniach – a súčasne by mali vedieť, že požiadavky spoločnosti Essity môžu niekedy prekračovať tieto
normy. Dodávatelia musia vo všetkých aspektoch svojho podnikania konať s integritou, čestne a poctivo.
2.4.2 Spravodlivá hospodárska súťaž
Dodávatelia a všetky osoby konajúce vo svojom mene musia dodržiavať národné a nadnárodné
protimonopolné právne predpisy a právne predpisy upravujúce hospodársku súťaž. Nesmú priamo ani
nepriamo uzatvárať žiadne ilegálne zmluvy so svojimi konkurentmi ani si vymieňať citlivé informácie,
napr. v súvislosti s trhmi, zákazníkmi, stratégiami, cenami a podobne. Všetci dodávatelia a všetky osoby
konajúce vo svojom mene sa musia zúčastňovať vo verejných tendroch a ponukových konaniach v
súkromnom sektore striktne v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami.
2.4.3 Konflikty záujmov
Dodávatelia musia informovať spoločnosť Essity, ak má nejaký zamestnanec spoločnosti Essity finančný
záujem na obchode s dodávateľom, čo by mohlo viesť ku konfliktu záujmov. Dodávatelia a osoby konajúce
v ich mene sa musia vyhýbať konfliktom záujmov, pokiaľ ide o ich osobné aktivity, o entity, v ktorých sú
zapojení oni, ich blízki príbuzní alebo partneri, o ich obchodné aktivity s inými stranami a ich zapojenie v
obchodnom vzťahu so spoločnosťou Essity. Dodávateľ musí informovať spoločnosť Essity o existujúcich
konfliktoch záujmov okamžite, ako sa o nich dozvie.
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2.4.4 Korupcia a úplatkárstvo
Dodávateľ a všetky osoby konajúce v jeho mene musia v rámci spolupráce so spoločnosťou Essity
dodržiavať všetky platné protikorupčné právne predpisy. Úplatkárstvo a všetky ostatné formy
korupčných obchodných praktík sú striktne zakázané. Priama alebo nepriama ponuka, poskytnutie alebo
prijatie neoprávnených výhod na uzatvorenie, udržanie alebo posilnenie obchodného vzťahu sú
neprijateľné. Dodávatelia musia zaistiť, aby v priebehu obchodných vzťahov nedochádzalo k uplatňovaniu
takýchto praktík.
Pred nadviazaním spolupráce s akýmkoľvek subdodávateľom musia dodávatelia postupovať s náležitou
starostlivosťou vo vzťahu k rizikám, aby sa zaistil súlad so všetkými platnými protikorupčnými zákonmi a
predpismi.
2.4.5 Dary a pozornosti
Dodávateľ nesmie poskytnúť zamestnancovi spoločnosti Essity žiadne dary, pohostenie alebo pozornosti,
ktoré by mohli ovplyvniť alebo zdanlivo ovplyvniť rozhodnutie zamestnanca Essity vo vzťahu k
obchodným aktivitám spoločnosti Essity s dodávateľom.
Zástupcovia spoločnosti Essity nesmú prijímať dary ani pozornosti, ak by to mohlo ovplyvniť alebo
zdanlivo ovplyvniť firemné rozhodnutie. Zamestnanci spoločnosti Essity si musia platiť vlastné cestovné a
ubytovacie náklady, napr. pri návšteve dodávateľov alebo účasti na konferenciách.
2.4.6 Presné účtovné knihy a záznamy a dodržiavanie daňových predpisov
Nevyhnutným aspektom vedenia zákonných a transparentných obchodných aktivít, ktoré sú dlhodobo
udržateľné, sú presné účtovné knihy a záznamy, ako aj pravdivé deklarovanie všetkých požadovaných
daní a ciel. Spoločnosť Essity očakáva, že jej dodávatelia budú v tejto súvislosti konať s najvyššou
dôslednosťou.
2.4.7 Ochrana osobných údajov
Dodávateľ musí pri zhromažďovaní, spracúvaní, ukladaní alebo iných činnostiach súvisiacich s osobnými
údajmi dodržiavať všetky platné právne predpisy o ochrane osobných údajov, a to okrem iného údajov
vlastných zamestnancov alebo zamestnancov svojich zákazníkov, dodávateľov alebo obchodných
partnerov.
2.4.8 Oznamovacia povinnosť
Dodávateľ musí oznámiť príslušnému zástupcovi spoločnosti Essity akékoľvek podozrenie na závažné
porušenie povinnosti dodávateľa podľa tejto časti Etického kódexu dodávateľa vrátane akéhokoľvek
porušenia na strane subdodávateľov dodávateľa.

2.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Dodávatelia musia urobiť všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečného a zdravého pracovného
prostredia pre všetkých svojich zamestnancov.
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V rámci tohto úsilia musí dodávateľ zaviesť dokumentovaný systém riadenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, ktorý umožňuje nepretržité monitorovanie a zlepšovanie pracovného prostredia.
Preferovaným štandardom je certifikácia podľa ISO 45001(predtým OHSAS 18001). Dodávateľ takisto
musí vo svojej organizácii určiť riadiaceho pracovníka, ktorý priamo zodpovedá za bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci. Od všetkých dodávateľov sa vyžaduje, aby spoločnosti Essity poskytli relevantné
informácie, ktoré jej umožnia plniť svoje povinnosti vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

2.6 Spravodlivé pracovné postupy, sloboda združovania a kolektívne vyjednávanie

Spoločnosť Essity očakáva, že jej dodávatelia sa budú správať k svojim zamestnancom a všetkým osobám
konajúcim v ich mene podľa najprísnejších etických noriem. Dodávateľ musí dodržiavať medzinárodné a
národné dohovory a právne predpisy v oblasti základných práv vrátane nediskriminácie, práva na
združovanie, práva na kolektívne vyjednávanie, ochrany detí a matiek a práva na založenie odborov.
Dodávatelia spoločnosti Essity tiež nesmú používať telesné tresty ani iné formy zneužívania či hrozby.
Ak to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy, všetci zamestnanci dodávateľa spoločnosti Essity musia
mať pracovné zmluvy. Pracovný čas zamestnancov dodávateľa musí spĺňať vnútroštátne právne predpisy
a národné odvetvové normy, mzdy a iné benefity poskytované zamestnancom dodávateľa musia byť
spravodlivé a musia spĺňať prinajmenšom minimálne zákonné a odvetvové normy.
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2.7 Detská práca a nútená práca

Dodávatelia nesmú využívať ani podporovať využívanie nútenej alebo viazanej práce. Sem patria všetky
formy obchodovania s ľuďmi a práca proti vlastnej vôli alebo bez práva výberu. Žiadny zamestnanec
nemusí pri nástupe do práce dávať do úschovy žiadne depozity ani identifikačné doklady. Ak dodávateľ
využíva služby náborového zástupcu alebo agentúry, pracovníkom v žiadnom prípade nemožno účtovať
poplatky alebo náklady za takého náborové činnosti. Dodávatelia tiež musia aktívne pracovať na
zabránení všetkých foriem detskej práce a vykorisťovania vo svojej sfére vplyvu. Musia vždy striktne
dodržiavať právne požiadavky a dohovor medzinárodnej organizácie práce č. 138 o minimálnom veku na
prácu. 13

2.8 Diskriminácia
Spoločnosť Essity od svojich dodávateľov očakáva, že prijmú a budú uplatňovať dodržiavanie politík,
ktoré efektívne zakazujú diskrimináciu alebo obťažovanie na základe pohlavia, manželského alebo
rodičovského stavu, etnického alebo národnostného pôvodu, sexuálnej orientácie, vierovyznania,
politického vyznania, veku, hendikepu alebo členstva v odboroch alebo v zamestnaneckej organizácii.

2.9 Mechanizmy pri vybavovaní sťažností
Spoločnosť Essity od svojich dodávateľov očakáva zaistenie funkčných kanálov na vybavovanie sťažností,
ktorými môžu zamestnanci hlásiť sťažnosti týkajúce sa pracovných podmienok bez obáv z odplaty.

2.11 Ohľaduplnosť k životnému prostrediu

Spoločnosť Essity od svojich dodávateľov očakáva, že sa vždy budú správať ohľaduplne k životnému
prostrediu a že budú dodržiavať príslušné právne predpisy. Spoločnosť Essity od svojich dodávateľov
vyžaduje trvalé zlepšovanie v oblasti ochrany životného prostredia a minimalizovanie vplyvu na životné
prostredie a znečisťovania spôsobovaného ich činnosťami.

2.11 Spoločenské vzťahy

Spoločnosť Essity vyzýva dodávateľov, aby pozitívne vplývali na komunity, v ktorých pôsobia, a konali s
ohľadom na ne.

2.12 Rozmanitosť dodávateľov

Spoločnosť Essity si váži vzťahy so širokým spektrom dodávateľov a príležitostne sa bude usilovať
rozšíriť platný program rozmanitosti dodávateľov. To zahrnuje skupiny, ako napr. certifikované podniky
vlastnené menšinami, certifikované podniky vlastnené ženami a vlastnené veteránmi a podniky vlastnené
veteránmi neschopnými služby.

2.13 Členstvo v Sedex

Na základe žiadosti spoločnosti Essity sa dodávatelia na vlastné náklady stanú členmi online platformy
Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) alebo inej takejto platformy, ktorú určí spoločnosť Essity, a budú
zdieľať svoj spoločenský a etický status prostredníctvom nej. Systém Sedex zahrnuje dotazník
sebahodnotenia (SAQ) a nástroj hodnotenia rizík, ktoré sa použijú ako vstup pri preskúmaní
spoločenského a etického statusu dodávateľa zo strany spoločnosti Essity.

2.14 Odchýlky od etického kódexu dodávateľa

Ak dodávateľ alebo ľubovoľný z jeho vlastných (sub-)dodávateľov nedodrží požiadavky uvedené v tomto
Etickom kódexe dodávateľa, dodávateľ musí prijať vhodné opatrenia na nápravu takéhoto pochybenia a
zabrániť jeho opakovaniu v budúcnosti. Spoločnosť Essity si vyhradzuje právo ukončiť obchodný vzťah s
každým dodávateľom, ktorý sa trvalo odchyľuje od tohto Etického kódexu dodávateľa alebo ho závažným
spôsobom poruší.
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Kvalita
3.1 Systém riadenia kvality

Spoločnosť Essity požaduje, aby dodávatelia zaviedli a dodržiavali systém riadenia kvality spĺňajúci všetky
požiadavky platnej normy ISO 9001. Preferovaná úroveň vo všeobecnosti zodpovedá certifikácii podľa ISO
9001. V prípade niektorých zdravotníckych pomôcok sa vyžaduje certifikačná norma ISO 13485.

3.2 Riadenie rizík

Dodávateľ musí pri každej zmene výrobného procesu vykonať posúdenie rizík s cieľom vyhodnotiť vplyv
na tovar dodávaný spoločnosti Essity, a to okrem iného posúdenie rizík kontaminácie. Dodávateľ musí pri
takomto posúdení zohľadniť faktory špecifikované v prílohe A1. Všetky posúdenia rizík je potrebné
zdokumentovať a aktualizovať.
Dodávateľská organizácia musí vypracovať písomný plán pre mimoriadne situácie obsahujúci záložné
riešenia pre výrobu, ktorý bude možné zaviesť podľa potreby v prípade výpadku surovín, prerušenia
výroby a podobne, aby sa vylúčili alebo obmedzili škodlivé následky pre spoločnosť Essity.
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3.3 Prevádzkové normy (infraštruktúra)

Spoločnosť Essity očakáva, že dodávateľské prevádzky sú vhodne navrhnuté, vybudované a udržiavané,
aby sa minimalizovalo riziko kontaminácie tovaru, že spĺňajú všetku príslušnú legislatívu a že operujú v
bezpečnom prostredí.
Výrobný postup treba organizovať tak, aby bol umožnený dostatočný pracovný priestor a kapacita
skladovania s adekvátnymi zariadeniami pre zamestnancov (vrátane priestorov na oddych, toaliet,
skriniek a šatní), ktoré budú udržiavané čisté a hygienicky vyhovujúce.

3.4 Kompetencia
Dodávateľská organizácia musí dobre poznať:


Výrobky, služby, technológie a zabezpečenie kvality v poli pôsobnosti dodávateľa



Trhové postavenie dodávateľa



Patenty a iné duševné vlastníctvo v odvetví pôsobnosti dodávateľa



Výrobky, služby a trhy v odvetví, v ktorom pôsobí spoločnosť Essity

3.5 Požiadavky na dokumentáciu
Príslušné zdokumentované informácie musia byť dostupné na vyhodnotenie spoločnosťou Essity aspoň
päť rokov alebo v priebehu doby uvedenej v platnej legislatíve a/alebo predpisoch, ak je dlhšia (napr. pre
opatrovateľský reťazec, zdravotnícke zariadenia, kozmetické nariadenia, nariadenie REACH).
Tieto informácie musia obsahovať minimálne:


Špecifikáciu dodaného tovaru



Údaje z kontroly kvality/osvedčenia z rozborov na preukázanie zhody dodaného tovaru



Sledovateľnosť dokumentácie surovín/komponentov používaných na výrobu dodávaného tovaru

3.6 Komunikácia a interakcia s Essity

Dodávatelia musia dokumentovať svoje procesy komunikácie so spoločnosťou Essity.
Každý dodávateľ určí kvalifikovanú osobu, ktorá bude pôsobiť ako koordinátor pre spoločnosť Essity v
otázkach zmlúv, objednávok, spokojnosti zákazníka a spätnej väzby, reklamácií, problémov s kvalitou,
otázok a nápravných opatrení.
Dodávateľ takisto určí technickú kontaktnú osobu, ktorá bude zodpovedná za priebežné technické
činnosti a bude oprávnená komunikovať a priamo rozhodovať pri konzultáciách s partnermi v rámci
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spoločnosti Essity. Funkciu technickej kontaktnej osoby a koordinátora pre spoločnosť Essity môže
zastávať v prípade potreby tá istá osoba. Táto osoba musí byť schopná dobre komunikovať v anglickom
jazyku a cestovať do objektov spoločnosti Essity. Miestna komunikácia medzi dodávateľom a
spoločnosťou Essity môže prebiehať v miestnom jazyku.
Okrem toho je dodávateľ povinný určiť kontaktnú osobu alebo osoby pre otázky bezpečnosti výrobkov a
environmentálne informácie.
Obsah zmlúv so spoločnosťou Essity a spätná väzba musia byť zo strany dodávateľa komunikované
príslušnému úseku v jeho organizácii.
Na požiadanie je dodávateľ povinný komunikovať plány a stav aktivít vykonávaných v spolupráci so
spoločnosťou Essity alebo z jej poverenia.
Od dodávateľov sa očakáva, že budú aktívne prezentovať novinky zo svojho vývoja.
Spoločnosť Essity od dodávateľov očakáva, že na všetky otázky budú reagovať v primeranej lehote.
Dodávatelia sú povinní zabezpečiť, aby príslušné osoby v ich organizáciách dostávali informácie a
rozumeli interakciám medzi vlastnými rozvojovými aktivitami a aktivitami spoločnosti Essity.
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3.7 Špecifikácie

Všetok tovar musí byť definovaný dohodnutým súborom špecifikácií alebo kartou technických údajov a
musí mať jedinečný identifikačný kód pri bežných dodávkach, ako aj vo vývojových etapách. Počas etapy
vývoja môže byť identifikácia dočasná.
Dodávateľ nesmie vykonávať žiadne zmeny tovaru a/alebo výrobného procesu vrátane zmien týkajúcich
sa umiestnenia výroby, procesu/vybavenia pri výrobe a/alebo surovín/komponentov od zavedených
alebo nových/alternatívnych subdodávateľov, pokiaľ také zmeny neboli prerokované a dohodnuté
písomne oprávneným kontaktom spoločnosti Essity. To platí pre všetky zmeny okrem menšej
optimalizácie procesov a drobných úprav údržby, ktoré nemajú žiadny vplyv na dodaný tovar a nebránili v
plnení tohto dodávateľského štandardu a iných príslušných požiadaviek. Časový rámec pre komunikáciu
musí byť minimálne tri (3) mesiace, uprednostňuje sa šesť (6) mesiacov pred komerčnými dodávkami s
výnimkou zmien, ktoré sú v dôsledku nepredvídateľných udalostí mimo kontroly dodávateľa a ktoré sú
preto nevyhnutné. Schválenie zmeny zo strany spoločnosti Essity nezbavuje dodávateľa jeho povinností a
zodpovednosti. Ak sa výrazne zmenia suroviny/komponenty alebo technologické podmienky, najmä v
prípade, ak zmeny môžu ovplyvniť chemické zloženie tovaru,
musí byť použitý nový identifikačný kód tovaru.

3.8 Procesy

Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa procesy implementovali v kontrolovaných podmienkach vrátane:


Výsledky procesu sa musia priebežne kontrolovať podľa cieľovej hodnoty príslušnej vlastnosti.



Spôsobilosť technológie treba naplniť a zdokumentovať.



Na preukázanie spôsobilosti procesu a kontroly nad procesom musia byť použité štatistické metódy, a
ak je to možné, musí sa na štúdie schopnosti použiť aj Cpk/Ppk (index spôsobilosti procesu).



Plány kontrol musia byť zdokumentované a musia preukázať zhodu s požiadavkami spoločnosti
Essity a inými platnými požiadavkami v príslušnom odvetví. Charakteristiky plánu kontroly musia byť
identifikované prostredníctvom hodnotení rizík

Pre výrobné procesy platia ďalšie požiadavky.


Tam, kde je to vhodné, sa musia zaviesť systémy založené na automatickej spätnej väzbe a regulácii
a/alebo štatistické riadenie technologických procesov (SPC). Odchýlky v rámci procesu sa musia
nepretržite vyhodnocovať a musia byť odstránené príčiny nekontrolovaných odchýlok.



Musí sa vykonávať preventívna údržba zariadení, aby boli nepretržite zaručené možnosti technológie.
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3.9 Návrh a vývoj

Vývoj a zavádzanie nového tovaru musí postupovať na základe dokumentovaného a prierezového
procesu. Opis procesu musí obsahovať informácie:




Ako sú zohľadnené očakávania a požiadavky spoločnosti Essity vrátane časových prehľadov.
Ako sa tovar z vývojovej etapy prenesie do bežnej výroby.
Ako sa dokumentujú parametre potrebné na opakovanú výrobu tovaru vo vývojovej fáze, napr.
zloženie tovaru, technologické parametre.

Ak o to požiada spoločnosť Essity, musí byť uzavretá oficiálna zmluva o rozsahu a cieľoch vývojového
projektu medzi dodávateľom a spoločnosťou Essity. Môže sa požadovať aj osobitná zmluva o zachovaní
mlčanlivosti.
Počiatočná etapa projektov pri vývoji nového tovaru musí zahŕňať nasledujúce aspekty:







Analýza spôsobilosti technológie, podľa konkrétnych okolností platí aj pre prototypy strojov
Patenty a iné duševné vlastníctvo
Nákladová analýza
Regulačné aspekty a aspekty bezpečnosti výrobku
Environmentálne aspekty vrátane energetických
Aspekty ochrany zdravia a bezpečnosti práce

3.10 Bezpečnosť výrobkov a hygienická kontrola
Musia byť zavedené dokumentované postupy hygienických kontrol, bezpečnosti výrobkov a príslušných
procesov (pozrite si kapitolu o bezpečnosti výrobkov).

3.11 Identifikácia a sledovateľnosť

Dodávateľ je povinný vytvoriť a udržiavať postupy umožňujúce sledovateľnosť tovaru a
surovín/komponentov používaných pri výrobe tovaru. Systém sledovateľnosti sa musí pravidelne
testovať.
Evidencia sledovateľnosti potrebná na identifikáciu dodaného tovaru, pri ktorom hrozí riziko nedodržania
zhody, musí byť prístupná spoločnosti Essity na požiadanie a v kritických situáciách ihneď. Evidencia
identifikácie tovaru musí umožňovať relevantné postupy jeho sťahovania z obehu. Tento proces musí byť
zdokumentovaný a otestovaný.

3.12 Analýza hlavných príčin a akčný plán
Dodávateľ musí vykonať analýzu hlavných príčin všetkých nahlásených reklamácií kvality, aby sa predišlo
opakovaniu nedostatkov pri budúcich dodávkach. Nápravné a preventívne opatrenia musia byť
predložené spoločnosti Essity vrátane krátkodobého a dlhodobého akčného plánu.
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3.13 Preprava

Vozidlá musia byť vhodné na prepravu príslušného tovaru a musia sa pravidelne čistiť a kontrolovať, aby
sa zabezpečilo, že budú bez zápachu a kontaminácie. Všetky vozidlá, bez ohľadu na zdroj, sa musia pred
naložením skontrolovať a musí sa viesť evidencia týchto kontrol. Všetok tovar musí byť pripravený na
prepravu spôsobom, ktorý zabráni poškodeniu, kontaminácii alebo znehodnoteniu tovaru.

3.14 Interné audity

Interné audity dodávateľov musia zahŕňať požiadavky dodávateľského štandardu so špeciálnym
zameraním sa na systém sledovateľnosti.

3.15 Testovanie

Pracovníci vykonávajúci skúšky vlastností surovín/komponentov a/alebo tovaru musia byť oboznámení s
používaním testovacích metód. Používané testovacie metódy musia byť presne definované, overené,
zdokumentované a v ideálnom prípade aj v súlade s uznávanými normami pre dané odvetvie. Všetky
meracie prístroje sa musia kalibrovať a kontrolovať použitím metrologického systému.
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Bezpečnosť výrobkov
4.1 Hodnotenie bezpečnosti výrobkov

Spoločnosť Essity má definované postupy posudzovania bezpečnosti tovaru a koncových výrobkov na
zamýšľané použitie.
Tovar dodávaný spoločnosti Essity, ktorý je určený na predaj, musí mať tiež schválené posúdenie
bezpečnosti, ktorého súčasťou sú bežne požadované a posudzované informácie o tovare určenom na
predaj a/alebo všetkých obsiahnutých materiáloch/komponentoch rovnako ako v prípade iného
dodaného tovaru.
Všetky postupy posudzovania sa riadia zásadami hodnotenia všeobecných rizík. Zahŕňajú také prvky, ako
je identifikácia nebezpečenstva, posúdenie expozície a charakterizácia rizika.
Hodnotenie bezpečnosti vychádza z legislatívy a noriem relevantných pre daný druh
materiálu/komponentu a pre určený trh. Pre portfólio výrobkov spoločnosti Essity je relevantná
legislatíva v nasledujúcich oblastiach (ale nie výlučne tieto oblasti):








Všeobecná bezpečnosť výrobkov
Chemikálie
Kontakt s potravinami
Kozmetika
Zdravotnícke pomôcky
Biocídy
Elektrické zariadenia

V závislosti od typu tovaru sa od dodávateľov bude žiadať, aby poskytli požadované informácie, ktoré
môžu zahŕňať:









Kartu bezpečnostných údajov (SDS) podľa relevantnej legislatívy (napr. Nariadenie REACH) alebo iné
relevantné bezpečnostné informácie, ak je SDS nepoužiteľná.
Informácie o obmedzovaných látkach
Technickú špecifikáciu výrobku
Prehľad zloženia vrátane čísel služby Chemical Abstracts Service (CAS) pre všetky suroviny, prísady a
nečistoty, napr. zvyškové monomé
Informácie o už vykonaných toxikologických skúškach (napr. skúšky toxicity pre bunky, podráždenia
kože alebo senzibilizácie)
Informácie o stave bezpečnosti vrátane požiarnej odolnosti a vykonaných skúškach na zhodu (napr.
pre hračky a dávkovače)
Zložka kozmetického výrobku zodpovedajúca legislatíve EÚ upravujúcej kozmetiku

Ak to dodávateľ uprednostňuje, môže byť podpísaná dohoda o zachovaní mlčanlivosti obmedzujúca
podrobné informácie na osoby zodpovedné za vykonanie posúdenia bezpečnosti výrobku a len na účely
posúdenia aspektov zdravia a bezpečnosti daného tovaru.
Spoločnosť Essity obmedzuje využívanie testovania na zvieratách a zaväzuje sa obmedziť testovanie na
zvieratách na minimum. Netestujeme naše výrobky alebo tovar na zvieratách, pokiaľ to nevyžaduje zákon,
a podobné zásady očakávame aj od našich dodávateľov. Dodávateľ musí spoločnosť Essity informovať, či
pri dodávanom tovare nedochádzalo k testovaniu na zvieratách.

4.2 Obmedzenia

Spoločnosť Essity identifikovala chemické látky vyžadujúce osobitnú pozornosť, pre ktoré preto platia
osobitné obmedzenia. Zoznam látok môžete nájsť v prílohe A2 a prostredníctvom nasledujúceho odkazu
www.essity.com/gss.
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Dodávateľ musí spoločnosť Essity informovať o všetkých zmenách zloženia tovaru a zmenách v
klasifikácii (podľa CLP/UN-GHS) komponentov/látok obsiahnutých v tovare, keďže to môže mať vplyv na
príslušné hodnotenie bezpečnosti.
Okrem látok osobitného záujmu uvedených vyššie spoločnosť Essity definovala ďalšie špecifické
požiadavky na rozličné typy tovaru, napr. tovaru určeného na výrobu hygienických absorpčných
výrobkov, parfumov, tovaru určeného na predaj atď. Tieto požiadavky sa budú komunikovať vhodným
spôsobom prostredníctvom kontaktov dodávateľa v spoločnosti Essity.

4.3 Prevencia kontaminácie a hygienická kontrola

Výroba tovaru pre spoločnosť Essity sa musí uskutočňovať v kontrolovaných podmienkach. Posúdenie
rizík kontaminácie a súvisiacej prevencie kontaminácie sa musí vykonávať podľa metodológií uvedených
v uznávaných normách/smerniciach. Posúdenie rizík sa musí zrevidovať/aktualizovať pri každej zmene
vo výrobnom procese, aby sa v čo najväčšej miere obmedzilo, minimalizovalo alebo eliminovalo riziko
kontaminácie dodávaného tovaru.
1, 3) Pre všetok tovar
(okrem priemyselných chemikálií a pomocných prostriedkov) je súčasťou kontrolovaných podmienok aj
prevencia kontaminácie a kontrolované hygienické podmienky pri výrobe surovín a pri manipulácii so
surovinami, a tiež s polotovarmi a hotovými výrobkami.

4.3.1 Všetok tovar (okrem priemyselných chemikálií a pomocných prostriedkov

Výroba tovaru sa musí riadiť aktuálnymi normami GMP (Osvedčená výrobná prax) platnými pre daný typ
tovaru. Dodávateľ musí vo svojich výrobných procesoch a zariadeniach zaviesť uznávané a vhodné
štandardy hygienickej kontroly (vrátane osobnej hygieny a hygienickej kontroly budov a vybavenia).
4.3.2 Priemyselné chemikálie a pomocné prostriedky 1, 3

Priemyselné chemikálie a pomocné prostriedky sa musia vyrábať podľa bežných odvetvových noriem v
súlade s požiadavkami kvality a sledovateľnosti aspoň tak prísnych, ako je to uvedené v norme ISO 9001.
Všetky chemické látky sa musia dodávať v kvalite a množstve, aké sú požadované príslušnými
špecifikáciami surovín (napr. na kontakt s potravinami alebo technickú kvalitu, a to v závislosti od typu
chemickej látky a spôsobu jej použitia).

1 Pojem

„priemyselné chemikálie“ označuje všetky chemické látky, napr. technologické chemikálie a technologické pomôcky okrem funkčných
prísad a pomocných prostriedkov.
3 Pomocné prostriedky sú chemikálie, ktoré nie sú priamo súčasťou výrobného procesu, napr. čistiace prípravky či chemikálie/farby na údržbu
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Životné prostredie
Spoločnosť Essity nepretržite pracuje na zlepšovaní profilu udržateľnosti svojich výrobkov okrem iného
vrátane úsilia o rozvoj efektívneho využívania zdrojov a environmentálnych vplyvov výrobkov spoločnosti
Essity počas ich celého životného cyklu. To si na druhej strane vyžaduje informácie, zapojenie a
transparentnosť zo strany dodávateľov.
Dodávatelia musia minimálne dodržiavať príslušné environmentálne právne predpisy a odvetvové normy
a na vyžiadanie preukázať toto dodržiavanie.

5.1 Systém environmentálneho manažmentu
Spoločnosť Essity venuje neustálu pozornosť aktuálnemu environmentálnemu štatútu svojich výrobkov a
aktivít a budúcemu zlepšovaniu vyžadovanému na zníženie environmentálneho vplyvu. Dodávatelia sa
musia pripraviť, aby mohli preukázať svoje nasadenie a schopnosť podporovať túto iniciatívu.
Každý dodávateľ musí prijať a zaviesť dokumentovaný systém EMS (Environmental Management
System), pokiaľ možno na úrovni špecifickej v aktuálnej certifikácii ISO 14001 okrem iného minimálne:






Zásady ochrany životného prostredia a/alebo trvalej udržateľnosti;
Dokumentované vyšetrovanie aktuálneho stavu environmentálneho vplyvu dodávateľa vrátane
analýz a stanovených priorít, ktoré možno používať ako základ plánovania opatrení zameraných na
znižovanie environmentálneho vplyvu a identifikácia všetkých príslušných právnych požiadaviek;
Definované a dokumentované zodpovednosti a dostupné zdroje a prostriedky;
Stanovenie cieľov a opatrení na neustále zdokonaľovanie;
Pravidelné preskúmanie manažmentom a hodnotenie efektívnosti EMS

5.2 Podnebie a energia
Spoločnosť Essity sa takisto usiluje o znižovanie emisií skleníkových plynov z holistického pohľadu, t. j. od
ťažby zdrojov cez výrobu, prepravu, použitie až po skončenie životnosti výrobku.
Spoločnosť Essity od všetkých dodávateľov očakáva, že budú aktívne pracovať na znižovaní emisií z
hľadiska energie a elektriny potrebnej na výrobu, prepravu a zabezpečenie dodávaného tovaru.
Dodávatelia musia zaviesť program pre energiu a elektrinu vrátane definovaných aktivít a cieľov na
zlepšenie energetickej účinnosti.
Spoločnosť Essity uprednostní tých dodávateľov, ktorí zvyšujú podiel využívania obnoviteľnej energie a
elektriny a pracujú s alternatívnymi materiálmi/tovarmi, ktoré sú ekologickejšie. Spoločnosť Essity
presadzuje spôsoby prepravy s nízkymi emisiami na tonokilometer a optimalizáciu prepravy medzi
dodávateľmi a spoločnosťou Essity.

5.3 Environmentálne dotazníky

Spoločnosť Essity nepretržite posudzuje výsledky svojich dodávateľov. V rámci tohto úsilia – a ako
podklad na posúdenie životného cyklu a/alebo environmentálneho označovania – sú nevyhnutné
aktualizácie a prieskumy.
Od dodávateľov sa bude vyžadovať, aby zodpovedali rozličné otázky, ktoré môže spoločnosť Essity
príležitostne vzniesť, na úrovni konkrétnej prevádzky, napríklad:







Využívanie energie (elektriny a palív)
Využívanie vody
Zdroj a sledovateľnosť východiskových surovín
Emisie do vzduchu/vody
Odpad
Preprava
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Spoločnosť Essity môže takisto požadovať, aby dodávatelia poskytli takéto environmentálne informácie o
svojich subdodávateľoch a materiáloch/komponentoch, ktoré pridávajú do dodávateľského reťazca.
Ak o to dodávateľ požiada, môže byť podpísaná dohoda o zachovaní mlčanlivosti obmedzujúca informácie
na úrovni, na ktorej sa posudzuje iba environmentálny štatút dodávateľa.

5.4 Drevo a drevné vlákna 5

FSC® a PEFC™ sú systémy certifikácie, ktoré uznáva spoločnosť Essity, a všetko primárne drevo a drevné
vlákna musia pochádzať zo zdrojov reťazca na sledovanie dreva FSC alebo PEFC. Spoločnosť Essity
vyžaduje, aby všetci dodávatelia drevných vláken disponovali certifikáciou FSC Chain-of-Custody (CoC), a
to bez ohľadu na dodržiavanie iných systémov certifikácie lesov. Podiel pochádzajúci z certifikovaných
lesov je nutné nepretržite kontrolovať a od dodávateľov sa požaduje, aby definovali plány na posilnenie
používania certifikovaných vláken.
Spoločnosť Essity berie na vedomie, že niektorí z jej dodávateľov a spracovateľov sú v procese získavania
certifikácie FSC CoC. Spoločnosť Essity môže v týchto prípadoch naďalej akceptovať drevné vlákna od
týchto dodávateľov alebo spracovateľov, avšak len ak poskytnú informácie o zdrojoch svojich drevných
vláken a svojom pláne získať certifikáciu, ktoré bude spoločnosť Essity pokladať za postačujúce. K
všetkým materiálom na báze drevných vláken, ktoré nemajú certifikáciu FSC (vrátane vláken s
certifikáciou PEFC), musí byť vždy priložené vyhlásenie o dreve kontrolovanom podľa FSC.
Nie je prijateľné drevo z nasledujúcich typov zdrojov 5:






Ilegálne vyťažené drevo
Drevo, pri ktorého ťažbe sa porušujú tradičné alebo ľudské práva
Drevo ťažené v lesoch, v ktorých činnosti obhospodarovania lesa ohrozujú vysoké ochranárske
hodnoty (HCV)
Drevo ťažené v lesoch zmenených na plantáže alebo nelesné použitie
Drevo z lesov, v ktorých sa sadia geneticky upravené stromy

Dodávatelia celulózy dostanú každé dva roky Globálne zásady zabezpečovania celulózy pre spoločnosť
Essity spolu s podrobným dotazníkom pre dodávateľov celulózy. Dodržiavanie týchto zásad je povinné a
spoločnosti Essity je nutné bezodkladne oznámiť akékoľvek problémy, ktoré môžu viesť k porušeniu
týchto zásad zo strany dodávateľa.
Od dodávateľov celulózy sa požaduje, aby do 48 hodín od požiadavky spoločnosti Essity predložili
dokumenty a iné dôkazy (napr. povolenia na výrub atď.), ktoré pomôžu doložiť zhodu s príslušnými
právnymi predpismi, napr. európskym nariadením o dreve alebo Laceyho zákonom v USA.

5.5 Výroba celulózy
Príspevkom k hodnoteniu výsledkov dodávateľa pri ochrane životného prostredia sú environmentálne
vplyvy výroby buničiny, t. j. emisie do ovzdušia6 a emisie do vody7. Uprednostňujú sa úrovne a technológia
porovnateľné s európskou smernicou o priemyselných emisiách a jej príslušné úrovne najlepšej dostupnej
technológie (BAT).

5.6 Bavlna

Spoločnosť Essity pokladá bavlnu za vysokorizikový materiál z hľadiska jej spoločenského a
environmentálneho vplyvu. Rastlina sa často pestuje v oblastiach, kde sa nerešpektujú základné ľudské
práva. Navyše nevhodne riadené pestovanie bavlny môže viesť k nezodpovednému používaniu
insekticídov a pesticídov a negatívnemu vplyvu na kvalitu vody a zdravie ľudí aj zvierat.
Spoločnosť Essity podporuje produkciu trvalo udržateľnej bavlny, napr. bavlny produkovanej podľa
uznávaného certifikačného systému, ako napr. BCI (Better Cotton Initiative), Fair Trade a GOTS, pričom sa
preferuje BCI. Dodávatelia musia postupovať transparentne a dodržiavať požiadavky spoločnosti Essity
týkajúce sa informácií o sledovateľnosti a pôvode bavlny.
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5.7 Ostatné obnoviteľné vlákna

Ostatné obnoviteľné vlákna môžu byť vyrobené z rastlín, ako je kukurica, cukrová trstina alebo bavlna. Od
dodávateľov, ktorí spoločnosti Essity dodávajú ľubovoľné iné obnoviteľné vlákna určené na ľubovoľnú
časť výrobkov, balenia alebo tovar určený na predaj, sa bude žiadať, aby splnili požiadavky podobné tým,
ktoré sú platné pre čisté drevné vlákna, napr. pôvod, sledovateľnosť, ochrana životného prostredia a
spoločenská zodpovednosť.

5.8 Obnovené drevné vlákna

Obnovené vlákna musia z hľadiska environmentálneho a sociálneho vplyvu spĺňať rovnaké požiadavky,
aké sa uplatňujú na čisté drevné vlákna, a to vrátane certifikácie FSC Chain-of-custody.

5.9 Obnoviteľné zložky

Kozmetické výrobky alebo chemikálie môžu obsahovať obnoviteľné ingrediencie, ako je palmový olej a
podobne. Od dodávateľov kozmetiky alebo chemikálií sa bude požadovať, aby preukázali dokumentáciu,
že ich dodávateľský reťazec je certifikovaný podľa uznávaného systému, ako je systém RSPO (Okrúhly stôl
o trvalo udržateľnom hospodárení s palmovým olejom).

5.10 Geneticky upravené organizmy (GMO)

Obnoviteľné vlákna a ingrediencie obsahujú vlákna alebo ingrediencie zo spravovaných lesov alebo iných
poľnohospodárskych plodín. Veľká väčšina sortimentu výrobkov spoločnosti Essity neobsahuje geneticky
modifikované suroviny. Lesné vlákna by nikdy nemali obsahovať geneticky modifikované organizmy
(GMO).
V niekoľkých prípadoch, v ktorých surovina môže byť geneticky modifikovaná, musí byť uprednostnená
alternatíva bez GMO. Ak nie je dostupná alternatíva bez GMO, vyžaduje sa schválenie spoločnosti Essity a
pred udelením takéhoto schválenia vykoná spoločnosť Essity posúdenie z hľadiska bezpečnostných a
environmentálnych aspektov.

5.11 Elektronika

Komponenty obsiahnuté v elektronike dodanej spoločnosti Essity musia mať zdokumentovaný
zodpovedný dodávateľský reťazec. Príslušné informácie sa musia poskytnúť spoločnosti Essity vo forme
vyplneného formulára CMRT*. Zahrnuté komponenty nesmú obsahovať minerály definované ako
konfliktné minerály (tantal, cín,
ortuť a zlato) ani ich deriváty, a to okrem prípadov, keď sa získavajú prostredníctvom uznávaných a
zodpovedných certifikačných systémov.

5 Drevné

vlákna okrem iného zahrnujú celulózu, kotúče, balenie, polotovary a
hotové výrobky obsahujúce vlákna z lesa.
6 GHG (skleníkové plyny, napr. oxidy síry a dusíka)
7 COD (chemická spotreba kyslíka), a/alebo BOD (biologická spotreba kyslíka),
TOC (celkové množstvo organického uhlíka), AOX (absorbovateľné organické halogénové kovy) a fosfor

16

Chemikálie
6.1 Chemická legislatíva

Všetok dodaný tovar musí spĺňať platnú chemickú legislatívu. Od dodávateľov sa môže požadovať, aby sa
riadili chemickou legislatívou platnou pre iné časti sveta, než je krajina, do ktorej dodávajú tovar, pretože
koncový výrobok spoločnosti Essity sa môže distribuovať po celom svete.
Príklady chemickej legislatívy:









Registrácia, hodnotenie, schvaľovanie a obmedzovanie chemických látok (REACH). Spoločnosť Essity
požaduje od dodávateľov dodávajúcich v rámci EÚ, aby prevzali plnú zodpovednosť za predbežnú
registráciu, registráciu, nahlasovanie a/alebo za podávanie žiadostí o povolenia, ak a kedy to je
požadované. Platí to aj v prípade, ak colné dokumenty uvádzajú ako dovozcu spoločnosť Essity
Zákon o kontrole toxických látok (TOSCA) (USA)
Zodpovedajúca legislatíva v súvislosti s REACH a TOSCA v iných regiónoch
Legislatíva týkajúca sa biocídov
Právne predpisy upravujúce kontakt s potravinami
Legislatíva o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (nebezpečné látky)
Predpisy týkajúce sa nebezpečného tovaru (pre prepravu)

Neúplný zoznam právnych predpisov a skratiek relevantných pre podnikanie spoločnosti Essity môžete
nájsť v prílohe A3 prostredníctvom nasledujúceho odkazu www.essity.com/gss.

6.2 Chemické látky vyžadujúce osobitnú pozornosť spoločnosti Essity
Spoločnosť Essity má definované chemické látky vyžadujúce osobitnú pozornosť, pre ktoré platia osobitné
obmedzenia. Zoznam látok môžete nájsť v prílohe A2 prostredníctvom nasledujúceho odkazu
www.essity.com/gss.
Vo výrobných procesoch môžu existovať špecifické okolnosti, pri ktorých sú nevyhnutné výnimky z tohto
zoznamu. Všetky výnimky musí prerokovať a schváliť spoločnosť Essity.
Dodávateľ musí informovať spoločnosť Essity o všetkých zmenách v zložení tovaru a o všetkých zmenách
klasifikácie
(podľa CLP/UN-GHS).
33
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PRÍLOHA A1: Hygienická kontrola
Pre všetok tovar treba vykonať hodnotenie rizika kontaminácie. Táto príloha opisuje požiadavky na
prevenciu kontaminácie pri výrobných procesoch a v objektoch dodávateľa. Vždy ak je to vhodné, musia
byť k dispozícii písomné pokyny.

A1.1 Osobná hygiena
A. Za osobnú hygienu zodpovedá predovšetkým príslušná osoba, mala by však byť v prípade potreby
vyžadovaná aj vedením, napríklad ak zamestnanec neustále ignoruje zavedené postupy.
B. Všetci zamestnanci musia nosiť primerane čistý odev (vrátane čistých topánok) vo všetkých
priestoroch, v ktorých hrozí nebezpečenstvo kontaminácie surovín, polotovarov a/alebo koncových
výrobkov. Zahrnuté sú aj práce pri údržbe.
C. Všade, kde je to požadované, si zamestnanci musia zviazať vlasy dozadu a musia nosiť pokrývku
hlavy.
D. V rozumnej vzdialenosti od zón výroby a balenia by mala byť k dispozícii možnosť umytia rúk.
E. Okrem určených priestorov musí platiť zákaz jedenia a pitia (s možnou výnimkou pitnej vody v
plastových fľašiach). Na stravovanie zamestnancov by mali byť k dispozícii vhodné oddelené
priestory.
F. Okrem vyhradených priestorov musí platiť zákaz fajčenia. Tieto priestory musia byť v dostatočnej
vzdialenosti od výrobného prostredia.
G. Rezné rany a rôzne poranenia na nechránenej pokožke musia zakrývať viditeľné alebo detegovateľné
náplasti alebo obväzy.
H. Všade, kde je to vhodné, by mali byť zreteľne vystavené hygienické predpisy.

A1.2 Objekty a zariadenia
I.

Objekty a zariadenia sa musia čistiť v súlade s písomnými pokynmi na čistenie. Evidencia sa musí
uchovávať.

J.

Vo výrobných, kontrolných a skladovacích priestoroch je potrebné dostatočne intenzívne osvetlenie
umožňujúce detekciu chýb a nedostatkov.34

K. Ak dodávateľ nedisponuje ekvivalentnými vedomosťami a skúsenosťami ani prostriedkami, musí
otázky boja proti škodcom konzultovať s renomovaným dodávateľom takýchto služieb. Po každej
inšpekcii systému boja proti škodcom musia byť vypracované písomné správy. Musia byť prijaté
primerané opatrenia zabraňujúce vnikaniu hmyzu, vtákov a hlodavcov do objektov, napr. použitím
sietí proti hmyzu a postupov zatvárania dverí.
L. Musia byť určené všetky zdroje skla a krehkého plastu vo výrobnom procese alebo nad ním. Musia
byť prijaté vhodné opatrenia proti kontaminácii surovín, polotovarov a/alebo koncových výrobkov
úlomkami po prasknutí, napr. uzatvorením svietidiel alebo výmenou sklenených okien. V prípade
rozbitia sa musia dodržiavať príslušné postupy.
M. Riedidlá a čistiace prostriedky sa musia skladovať vo vhodných určených priestoroch.
Úniku olejov a mazív je potrebné predchádzať uplatnením adekvátneho systému údržby.
Je neprípustné, aby technologické prísady, ako sú oleje, tuky, mazivá a čistiace prostriedky,
prichádzali do kontaktu so surovinami, polotovarmi a/alebo koncovými výrobkami.
Je potrebné zabrániť kontaminácii kvapkajúcou vodou, kondenzáciou atď.
18

N. Ihly, žiletky a podobné predmety sa musia odkladať na určené miesta, ďaleko od výrobných procesov.
Použité nože a pod. sa musia zhromažďovať v určených debnách.
O. V priebehu výroby musia byť všetky nástroje a nepoužité náhradné diely uložené ďaleko od strojov.
P. Všetky suroviny, polotovary a/alebo koncové výrobky vo všetkých etapách výrobného procesu sa
musia skladovať tak, aby nedošlo k ich kontaminácii. Palety musia byť v dobrom stave a musia sa
udržiavať v čistote a suchu. Pri použití drevených paliet sa musia prijať opatrenia zabraňujúce
kontaminácii surovín, polotovarov a/alebo výrobkov (napr. drevenými trieskami). Všade tam, kde je
to vhodné, sa musia používať čisté listy medzi vrstvami.
Q. Všetky opravy a údržba vykonávané počas výroby sa musia vhodne sledovať, aby sa vylúčila
kontaminácia.
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Essity AB
Essity je popredná globálna spoločnosť pôsobiaca v odvetví hygienických a zdravotných produktov, ktorá vyvíja, vyrába a
predáva produkty a riešenia v oblasti osobnej starostlivosti (detská starostlivosť, dámske potreby, zdravotné riešenia a výrobky
pre inkontinentné osoby), papierové spotrebiteľské produkty a profesionálne hygienické produkty a riešenia. Naša vízia je
sústredená na zvyšovanie blaha prostredníctvom špičkových hygienických a zdravotných riešení. Výrobky sa predávajú
približne v 150 krajinách pod mnohými silnými značkami vrátane popredných globálnych značiek TENA a Tork a iných značiek,
ako sú Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda a Zewa. Spoločnosť Essity má približne 48 000
zamestnancov a v roku 2016 dosiahol jej čistý obrat približne 101 mld. SEK (10,7 mld. EUR). Pôsobenie firmy je založené na
modeli trvalo udržateľného podnikania s dôrazom na vytváranie hodnoty pre ľudí a prírodu. Spoločnosť má centrálu v
Štokholme vo Švédsku a je kótovaná na štokholmskej burze NASDAQ. Spoločnosť Essity bola súčasťou skupiny SCA. Ďalšie
informácie: www.essity.com.
Essity Aktiebolag (publ).
PO Box 200, SE-101 23 Štokholm, Švédsko
Adresa pre návštevy: Klarabergsviadukten 63
Tel.: +46 8 788 51 00
Identif. č. spol.: 556012-6293, www.essity.com
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