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Formål og anvendelsesområde 
Hos PPG mener vi, at det at handle etisk og ansvarligt simpelthen er det rigtige at gøre og en god måde at drive forretning 
på. PPG har udviklet denne globale adfærdskodeks for leverandører ("leverandørkodeks" eller "kodeks") for at tydeliggøre 
vores globale forventninger til vores leverandørers adfærd inden for menneskerettigheder og arbejdskraft, miljøledelse, 
medarbejdersikkerhed og forretningsintegritet. PPG's leverandørkodeks er beregnet til at supplere PPG's globale etiske 
kodeks og virksomhedens øvrige politikker og standarder, der er omtalt heri. 
 

Denne leverandørkodeks angiver grundlæggende principper for leverandørers adfærd, når de samarbejder med PPG. 
PPG er forpligtet til at overholde disse principper og forventer samme forpligtelse fra sine leverandører, entreprenører, 
konsulenter og andre udbydere af varer og tjenesteydelser, som gør forretninger med PPG-enheder over hele verden 
("Leverandører"). 
 

 
 

Menneskerettigheder og arbejde 
Forbyd enhver form for tvangsarbejde/moderne slaveri. PPG's Leverandører skal opretholde og fremme 
grundlæggende menneskerettigheder og vil ikke anvende tvangsarbejde, ufrivillig arbejdskraft eller slavearbejde. 
 

Forbyd brug af børnearbejde. Leverandørerne skal overholde den minimumsalder for beskæftigelse, der er fastsat i 
den nationale lovgivning, og skal overholde de relevante ILO-standarder (International Labour Organisation). 
 

Forbyd menneskehandel. PPG støtter den amerikanske og andre regeringers politikker, der forbyder 
menneskehandel. PPG's Leverandører må ikke indgå i menneskehandel, herunder men ikke begrænset til, brug af magt, 
svindel eller tvang for at skaffe arbejdskraft eller tjenesteydelser, fremskaffelse eller på anden måde at begå kommercielle 
sexhandlinger, tilintetgøre eller skjule en persons identitet ved hjælp af vildledende eller svigagtige fremgangsmåder i 
forbindelse med ansættelse af medarbejdere, opkrævning af potentielle ansættelsesgebyrer for medarbejdere eller ikke 
at tilbyde returtransport til medarbejdere, der rekrutteres fra udlandet. 
 

Respektér medarbejdernes ret til foreningsfrihed og kollektive forhandlinger i overensstemmelse med lokal 
lovgivning. I overensstemmelse med gældende lovgivning skal PPG's Leverandører respektere medarbejdernes ret til 
at slutte sig til eller afstå fra at tilslutte sig foreninger og arbejdstagerorganisationer. 
 

Frem en mangfoldig arbejdsstyrke og skab en arbejdsplads, der er fri for forskelsbehandling, chikane eller 
enhver anden form for misbrug. PPG's Leverandører skal skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere og 
forretningspartnere føler sig værdsat og respekteret for deres bidrag, ikke diskrimineres på grundlag af nogen egenskab, 
der er beskyttet af gældende lovgivning, og ikke udsættes for verbal, seksuel eller fysisk chikane eller misbrug af nogen 
art. 
 

Behandl medarbejderne retfærdigt, herunder med hensyn til løn, arbejdstid og frynsegoder. PPG's 
Leverandører skal overholde alle gældende juridiske og lovmæssige krav og skal anvende god praksis for 
medarbejderrelationer. 
 

 
 

Miljø, sundhed og sikkerhed 
Bæredygtighed: PPG's engagement i bæredygtighed omfatter effektiv brug af ressourcer, sikker og sund drift af 
arbejdspladser, sikring af produktsikkerhed og overholdelse af regler og standarder samt minimering af miljøpåvirkningen 
i overensstemmelse med FN's mål for bæredygtig udvikling. PPG forventer, at virksomhedens Leverandører forpligter sig 
til løbende at forbedre deres resultater inden for miljø, sundhed og sikkerhed. Leverandørerne skal overholde PPG's 
politik om bæredygtighed for leverandører, som er tilgængelig på https://procurement.ppg.com/Programs/Supplier-
Sustainability. 
 

Sikre og sunde arbejdspladser: Leverandørerne skal sikre en sikker og sund arbejdsplads og levere tjenester, der 
opfylder gældende standarder inden for kvalitet, sundhed og sikkerhed. Leverandørerne skal proaktivt håndtere 
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sundheds- og sikkerhedsrisici med det formål at skabe et miljø uden uheld, hvor arbejdsskader og -sygdomme 
forebygges. Leverandørerne skal implementere styringssystemer og kontroller, der identificerer risici samt vurdere og 
kontrollere risici, som er relateret til deres specifikke branche. 
 

Minimér miljøpåvirkningen: Leverandørerne skal drive forretning på måder, der forhindrer skade på folkesundheden 
og miljøet. Leverandørerne skal være forpligtet til at bruge ressourcerne effektivt. Leverandørerne skal have etableret 
processer til sikkert og bæredygtigt at håndtere og minimere spild, luftemissioner, energiforbrug og vand. 
 

Overholdelse af regler og standarder med henblik på miljø, sundhed og sikkerhed: Leverandørerne skal 
overholde alle gældende love og bestemmelser vedrørende miljø, sundhed og sikkerhed samt transport. Leverandørerne 
skal overholde gældende anerkendte standarder for miljø, sundhed og sikkerhed. Leverandørerne skal have etableret 
processer til at sikre overholdelse og til at fremme en løbende forbedring af deres resultater inden for miljø, sundhed og 
sikkerhed. 
 

Produktsikkerhed og overholdelse af regler og standarder: Leverandørerne skal sikre, at alle produkter, der 
leveres til PPG, og de råmaterialer, der anvendes til fremstilling af disse produkter, opfylder alle gældende produktlovkrav, 
herunder mærkning og farekommunikation, samt alle gældende kvalitets- og sikkerhedsstandarder. For alle produkter, 
der leveres til PPG, skal Leverandørerne være forpligtet til gennemsigtighed og give fuld indsigt i alle kemikalier i deres 
produkter, når PPG anmoder herom. Leverandørerne skal omgående rapportere problemer eller ændringer til PPG, som 
kan have en negativ indvirkning på sikkerheden, overholdelsen af lovgivningen, kvaliteten eller den offentlige opfattelse 
af et PPG-produkt. 
 

 
 

Forretningsintegritet og juridiske krav 
Ingen bestikkelse/returkommissioner: Leverandørerne må ikke engagere sig i nogen form for bestikkelse eller på 
anden måde tilbyde nogen form for incitament eller returkommissioner til nogen PPG-medarbejder, PPG-medarbejders 
familie eller venner eller anden repræsentant for PPG med henblik på at opnå eller bevare PPG-forretning eller sikre 
nogen forretningsmæssig fordel med PPG. Leverandørerne skal overholde den amerikanske Foreign Corrupt Practices 
Act, den britiske Bribery Act og alle andre lokale, regionale eller på anden måde gældende love og bestemmelser, der 
omhandler bestikkelse af embedsmænd og kommercielle enheder. 
 

Undgå interessekonflikter: Leverandørerne skal undgå enhver interaktion med en PPG-medarbejder, som kan være 
i konflikt med eller synes at være i konflikt med, at den pågældende medarbejder handler i PPG's bedste interesse. Dette 
omfatter tilbud om eller levering af betalinger eller beskæftigelsesmuligheder til PPG-medarbejdere. 
 

Gaver og repræsentation: PPG's Leverandører må ikke levere eller tilbyde gaver til PPG-medarbejdere, som på 
upassende vis kan påvirke eller med rimelighed synes at påvirke PPG's forretningsmæssige beslutninger eller forsøge at 
opnå en uretfærdig fordel. PPG's medarbejdere må heller ikke gøre det samme med hensyn til alle PPG's 
forretningspartnere. 
 

Fair konkurrence: Leverandørerne skal overholde alle gældende love om fair konkurrence og antitrust. 
 

Beskyt fortrolige oplysninger: Leverandørerne skal beskytte PPG's fortrolige oplysninger, herunder personlige 
oplysninger, og handle for at forhindre misbrug, tyveri, bedrageri eller ukorrekt videregivelse af dem. Leverandørerne skal 
udvise den nødvendige omhu ved håndtering, diskussion eller transmission af følsomme eller fortrolige oplysninger, der 
kan påvirke PPG, dennes medarbejdere, dennes kunder, forretningsverdenen eller offentligheden. 
 

Databeskyttelse: Leverandørerne skal behandle, opbevare, overføre og dele personlige oplysninger på en måde, 
der er i overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse og informationssikkerhed. Leverandørerne skal 
kun bruge personlige oplysninger om PPG's ansatte, kunder og entreprenører til legitime forretningsformål eller som 
er godkendt af en kontrakt med PPG. 
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International handel: Leverandørerne skal overholde alle gældende love for international handel, herunder 
amerikanske og lokale love og bestemmelser om import, eksportkontrol og sanktioner. Leverandørerne vil forsyne PPG 
med alle oplysninger og dokumentation, der er nødvendige for, at PPG kan overholde import/eksportlovgivningen, og skal 
indføre praksisser og procedurer for at sikre deres forsyningskæde i henhold til gældende bestemmelser. 
 

Sanktionerede parter: Leverandørerne må ikke lade PPG's varer blive transporteret af nogen transportør eller på noget 
skib, fly, lastbil eller andet transportmiddel, der er underlagt FN-, amerikanske, europæiske eller nationale sanktioner eller 
handelsrestriktioner eller er identificeret på en af listerne over sanktionerede eller begrænsede parter, der opretholdes af 
forskellige lande, herunder, men ikke begrænset til, USA, EU og UK. 
 

Nøjagtig bogføring og forretningsoptegnelser, hvidvask af penge og insiderhandel: Leverandørerne skal 
oprette og opretholde og efter anmodning give PPG adgang til fuldstændige og nøjagtige optegnelser over alle forhold i 
forbindelse med Leverandørens forretning med PPG. Leverandørerne må ikke oprette transaktioner uden for regnskabet 
med hensyn til PPG, foretage nogen form for hvidvaskning eller bevidst acceptere midler, der er erhvervet på ulovlig vis. 
Leverandørerne må ikke bruge nogen fortrolig information i Leverandørens besiddelse vedrørende PPG til at deltage i 
eller støtte insiderhandel. 
 

Konfliktmineraler: Leverandørerne forventes at overholde PPG's politik for konfliktmineraler, som er tilgængelig på 
https://sustainability.ppg.com/Governance/Conflict-Minerals. 
 

Overholdelse: Ud over de standarder, der er nævnt i denne kodeks, skal Leverandørerne overholde alle andre 
gældende love om levering af varer og tjenesteydelser til PPG. PPG forventer, at Leverandørerne indfører systemer og 
kontroller for at fremme overholdelse af gældende lovgivning og principperne i denne kodeks, herunder politikker, 
procedurer, uddannelse, risikovurdering, disciplin, overvågnings- og revisionsmekanismer. Leverandørerne skal også 
anvende disse eller lignende principper på de underleverandører og leverandører, de arbejder med, når de leverer varer 
og tjenesteydelser til PPG. 
 

 
 

Rapportering af brud på og manglende overholdelse af leverandørkodeksen 
Overvågning og afslutning: PPG forbeholder sig retten til at vurdere og overvåge Leverandørernes overholdelse af 
denne kodeks. PPG forbeholder sig retten til at opsige enhver aftale med en Leverandør, der ikke kan påvise overholdelse 
af denne adfærdskodeks for leverandører. 
 

Leverandører, der gøres opmærksom på eller med rimelighed mistænker: 
• at en PPG-medarbejder eller en person, der handler på PPG's vegne, har udøvet ulovlig eller på anden måde 

ukorrekt adfærd med hensyn til deres forretning med Leverandøren, eller 

• en aktivitet, der ikke er i overensstemmelse med reglerne, eller overtrædelse af leverandørkodeksen af en 
medarbejder hos Leverandøren, som påvirker PPG; 

Skal anmelde sagen til PPG med det samme. 
 

Overtrædelser af denne leverandørkodeks eller spørgsmål vedrørende PPG's forventninger til Leverandører kan 
rapporteres ved at kontakte: 

 
Chief Compliance Officer 
PPG Industries, Inc. 
Pittsburgh, PA 15272 
chiefcomplianceofficer@ppg.com 
 
Overtrædelser af denne kodeks kan også rapporteres anonymt til PPG’s Ethics Hotline. Du kan finde flere oplysninger 
om PPG's globale etiske kodeks og PPG's etiske hotline på https://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx. 
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Referencematerialer 
Den seneste version af den globale adfærdskodeks for leverandører og yderligere oplysninger om bæredygtighed i 
forsyningskæden, som kan være nyttige for din organisation for at sikre overholdelse af den globale adfærdskodeks for 
leverandører, findes på: https://sustainability.ppg.com/Business/Supplier-Sustainability. 
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