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Основною місією компанії Nutreco є відповідальне та екологічно 
раціональне забезпечення зростаючого населення Землі 
продуктами харчування. Наші працівники у своїй діяльності 
керуються Кодексом поведінки для співробітників, а також 
відповідними правилами та процедурами. Наш Кодекс 
поведінки для співробітників розміщено тут.

Ми розуміємо, що виконання нашої місії можливе тільки в співпраці з нашими діловими партнерами. Тому ми розробили цей Кодекс 
поведінки для ділових партнерів. Він дає нам змогу знайти спільну мову з діловими партнерами в питаннях сталого розвитку, 
дотримання вимог і професійної сумлінності. Ми будемо вести бізнес лише з компаніями та фізичними особами, що дотримуються 
норм, передбачених у цьому Кодексі поведінки.

Якщо діловий партнер не дотримується Кодексу поведінки, компанія Nutreco може вжити коригуючих заходів, 
у тому числі припинити ділові відносини.

Вступ

Виконання нашої місії можливе тільки в 
співпраці з нашими діловими партнерами.

https://www.nutreco.com/en/Corporate/our-code-of-conduct/
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Кадрова політика
Ділові партнери зобов’язані:

• забезпечувати працівникам безпечні та відповідні санітарним 
нормам умови праці;

• мати правила гігієни й техніки безпеки, які доступні для 
виконання всіма працівниками в будь-який момент часу та 
враховують усі вимоги місцевого законодавства;

• постійно вживати заходів для зменшення до мінімуму ризиків і 
можливості нещасних випадків;

• забезпечувати в робочому середовищі відсутність утисків і 
зневажливого поводження з працівниками.

Довкілля
Ділові партнери зобов’язані:

• дотримуватись усіх законів і нормативів щодо 
захисту довкілля;

• забезпечувати ефективне й раціональне використання ресурсів 
та прагнути мінімізувати негативний вплив на біорізноманіття, 
зміну клімату й нестачу води;

• відповідально підходити до утилізації відходів і впроваджувати 
заходи для максимального скорочення їхнього обсягу, а також для 
повторного використання або переробки;

• проявляти відповідальність щодо місцевого населення, у місці 
проживання якого вони здійснюють діяльність, контролювати 
вплив на місцеве населення, який надає операційна діяльність 
компанії, і впроваджувати процедури для контролю цього 
впливу.

Безпека продукції
Уся продукція та послуги, що надаються компанії Nutreco, повинні 
бути безпечними під час використання за прямим призначенням.

Звітність
Ділові партнери зобов’язані вчасно вести точні та повні записи 
щодо комерційної діяльності з компанією Nutreco. Зазначені записи 
повинні зберігатися з дотриманням чинних законів.

Відповідальність за ланцюг 
постачання
Ділові партнери зобов’язані докласти всіх зусиль для того, щоб 
їхні відповідні постачальники й партнери були ознайомлені з усіма 
принципами цього Кодексу поведінки та всіх застосовних додатків і 
дотримувалися їх.

1 Ми визнаємо Конвенцію МОП про мінімальний вік 
(№ 138), згідно з якою мінімальний вік для прийняття на 
роботу не може бути нижче 15 років (13 років для легких 
робіт), а мінімальний вік для небезпечних робіт не може 
бути нижче 18 років (16 років за суворого дотримання 
певних умов). У країнах із недостатньо розвиненою 
економікою та закладами освіти Конвенція дає можливість 
на початку встановити загальний мінімальний вік для 
прийняття на роботу не нижче 14 років (12 років для легких 
робіт).

2 2 Згідно з Конвенцією МОП про примусову чи 
обов’язкову працю (№ 29), примусова чи обов’язкова 
праця — це будь-які роботи або послуги, що виконуються/
надаються під загрозою покарання та на виконання/
надання яких відповідна особа не давала добровільної 
згоди. Існує три поширених форми.

- Праця ув’язнених: робота осіб, ув’язнених цивільним 
або військовим судом, виконання якої приписано їхнім 
вироком і зазвичай не передбачає компенсації.

- Підневільна праця: робота, яка виконується особою 
певний проміжок часу згідно з договірними зобов’язаннями 
перед роботодавцем і яка зазвичай виконується за 
покриття витрат на дорогу та проживання.

- Кабальна праця: нелегальна практика, коли 
роботодавці дають працівникам позики під високий 
відсоток, а щоб сплатити борг, працівники змушені 
самостійно або всією сім’єю працювати за низьку 
заробітну плату.

Термін «Діловий партнер» у цьому 
документі стосується будь-якої 
компанії, організації або фізичної 
особи, що веде бізнес із 
компанією Nutreco.

Дотримання законодавства
• Ділові партнери зобов’язані діяти у відповідності з усіма 

застосовними законами та нормативами, що регулюють їхню 
діяльність. 

• Ділові партнери зобов’язані діяти згідно з усіма застосовними 
торговельними санкціями та нормативами. Компанія Nutreco 
не приймає ніяких послуг або сировини від фізичних, а також 
юридичних осіб, урядів або країн, якщо це порушує застосовні 
санкції.

• У компанії Nutreco нульова толерантність до корупції. 
Ділові партнери не повинні бути причетні до будь-якої 
форми хабарництва, підкупів чи платежів для спрощення 
формальностей. Ми очікуємо від наших ділових партнерів 
дотримання стандартів компанії Nutreco щодо подарунків 
і проявів вдячності її співробітникам і представникам, як 
зазначено в Кодексі поведінки (див. посилання вище).

• Компанія Nutreco підтримує розвиток сумлінної конкуренції 
та сприяє їй. Наші ділові партнери повинні вести сумлінну 
конкуренцію й дотримуватись антимонопольного законодавства 
та законів про захист конкуренції в країнах, де вони ведуть 
свою діяльність. Ділові партнери не повинні укладати незаконні 
угоди або брати участь у незаконній діяльності, наприклад 
у ціновій змові, розділі ринку або зловживанні домінуючим 
становищем на ринку.

• Ми очікуємо, що наші ділові партнери будуть негайно 
повідомляти про всі потенційні конфлікти інтересів до початку 
встановлення ділових відносин із компанією Nutreco та (або) в 
процесі вже існуючих ділових відносин. 

• На додаток до цього наші ділові партнери не повинні надавати 
фінансову або іншу підтримку політичним партіям або 
кандидатам із метою вплинути на взаємовідносини з компанією 
Nutreco або сприяти її інтересам.

• Ділові партнери зобов’язані дотримуватися застосовних законів 
і положень щодо конфіденційності та інформаційної безпеки 
під час збору, обробки, зберігання, передачі та видалення 
персональних даних. Відповідно до розумних очікувань ділові 
партнери зобов’язані захищати конфіденційність усіх залучених 
осіб і гарантувати відповідний рівень безпеки даних.

Права людини
Ділові партнери зобов’язані:

• дотримуватися законів і нормативів щодо заробітної плати і 
тривалості робочого часу в кожній конкретній країні;

• не застосовувати дитячу працю1;

• забезпечувати рівні можливості для всіх і боротися з 
дискримінацією на робочому місці;

• не використовувати працю ув’язнених, підневільну або кабальну 
працю2, а також не застосовувати тілесні покарання або інші 
форми психічних і фізичних 
методів впливу;

• дотримуватись і забезпечувати права працівників на свободу 
об’єднань і зборів, а також на вступ до профспілок, якщо це 
дозволено законом.

Кодекс поведінки
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Постійний діалог

Компанія Nutreco завжди готова до обговорення цього Кодексу 
поведінки й очікує, що всі ділові партнери будуть активно 
сприяти його дотриманню та пом’якшувати наслідки у випадку 
недотримання. За умови надання впродовж розумного строку 
відповідного повідомлення діловий партнер надає компанії 
Nutreco право проводити в робочий час перевірку на предмет 
дотримання діловим партнером вимог, передбачених цим 
Кодексом, і зобов’язується забезпечити компанії Nutreco (і нашим 
консультантам) під час такої перевірки всю належну допомогу для 
отримання необхідної інформації.



КОДЕКС ПОВЕДІНКИ КОМПАНІЇ NUTRECO ДЛЯ ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ - VERSION 3.1 JUNE 2021 87 КОДЕКС ПОВЕДІНКИ КОМПАНІЇ NUTRECO ДЛЯ ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ - VERSION 3.1 JUNE 2021

Порубка лісів і зміна характеру землекористування: для 
забезпечення відповідності процесу порубки лісів і зміни характеру 
землекористування постачальники зобов’язані дотримуватися 
внутрішнього державного законодавства, галузевих зобов’язань 
і керівних принципів. У географічних районах із високим ризиком 
незаконної порубки лісів або незаконної зміни характеру 
землекористування компанія Nutreco вимагатиме надання 
підтвердження того, що сільськогосподарські культури вирощені 
не в районах незаконної порубки лісів2. Компанія Nutreco та 
наші ключові партнери забезпечують підтримку діяльності щодо 
формування сільськогосподарських виробничо-збутових ланцюгів, 
які не потребують порубки лісів, і встановлюють дати припинення 
порубки лісів у конкретних географічних районах3.

Розширення земель сільськогосподарського призначення: 
на тих територіях, де землі визнані виснаженими, необхідно 
заохочувати перетворення природного довкілля в нові землі 
сільськогосподарського призначення. Сільськогосподарські 
культури не повинні бути вирощені на території цінних природних 
комплексів, які перетворили в нові землі сільськогосподарського 
призначення після 2008 року.

Охорона біорізноманіття: постачальники зобов’язані розуміти 
потенційні негативні наслідки для біорізноманіття та природних 
ресурсів, які створює їхня господарська діяльність, і передбачати 
заходи із запобігання таким наслідкам, максимального скорочення, 
усунення або, у крайньому разі, заходи з відшкодування завданих 
збитків.

Викиди парникових газів: постачальники зобов’язані розуміти, 
які операції, що відбуваються під їхнім безпосереднім керівництвом 
і в межах ланцюга постачання, є значущими джерелами викидів 
парникових газів, і прагнути до скорочення обсягів таких викидів.

Права землекористування: слід поважати право власності на 
землю та права землекористування, особливо коли це стосується 
корінних жителів і населення. 

Щодо молочних продуктів 
додатково застосовуються 
зазначені далі критерії екологічно 
раціонального виробництва.
Належні умови утримання тварин: тварини потребують 
догляду та гуманного ставлення. Під час утримання 
сільськогосподарських тварин необхідно забезпечити їм здоровий 
раціон харчування, достатню кількість природного денного 

світла, свіжого повітря та питної води. Тваринам слід надавати 
достатньо місця для нормальної життєдіяльності, у тому числі для 
соціальних контактів з іншими тваринами, а також захищати їх від 
екстремальних температур. Слід мінімізувати стрес тварин під час 
вантажно-розвантажувальних операцій, транспортування та 
забою.

Відповідальне застосування антибіотиків: на фермах слід 
упроваджувати найкращі методи охорони здоров’я тварин задля 
уникнення або зменшення застосування антибіотиків і в разі, 
якщо це неминуче, забезпечити виправдане та доцільне їхнє 
використання. Що стосується власної діяльності, компанія Nutreco 
буде працювати над тим, щоб відмовитися від профілактичного 
використання антибіотиків, а також їхнього застосування для 
стимуляції росту. У межах своєї діяльності компанія Nutreco 
забезпечить використання антибіотиків тільки за призначенням і 
під безпосереднім наглядом ветеринара. До 2025 року компанія 
Nutreco забезпечить припинення використання у власній 
діяльності всіх протимікробних препаратів, унесених Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я до «Переліку критично важливих 
для медичного застосування».

Ефективність поживних речовин: постачальники повинні 
забезпечувати тварин збалансованим харчуванням, орієнтованим 
на рівень планованого виробництва. Необхідно оптимізувати 
надої молока корів і впровадити методи збільшення тривалості 
життя корів, що забезпечить зниження втрат вуглецю (у тому числі 
метану), азоту, фосфору та інших поживних речовин.

1 До агрохімікатів також належать засоби захисту рослин, 
інші пестициди й синтетичні (неорганічні/мінеральні) 
добрива; до органічних — гній, компост та ін.

2 Сертифікація, виконана з дотриманням Керівних 
принципів із закупівель сої Європейської федерації 
виробників комбікормів (European Feed Manufacturers 
Federation), вважається документальним підтвердженням, 
що соя вирощена в зоні, де не здійснюється незаконна 
порубка лісів. Більш детальну інформацію див. тут.

3 Дати припинення порубки лісів, зміни характеру 
землекористування та припинення порубки в конкретних 
географічних районах визначаються з урахуванням 
принципів, розроблених Ініціативою системи підзвітності 
(Accountability Framework Initiative, AFI) 
https://accountability-framework.org/

Ми вважаємо, що всю 
сільськогосподарську продукцію 
слід виробляти відповідально. Для 
прагматичного та ефективного 
врегулювання існуючих питань у 
таких сферах, як порубка лісів, 
ми співпрацюємо з авторитетними 
організаціями і платформами.

Тому на додаток до загальних принципів, сформульованих у 
Кодексі поведінки для ділових партнерів, ми встановлюємо 
додаткові мінімальні критерії, що стосуються екологічно 
відповідального виробництва й закупівель сільськогосподарських 
культур і молочних продуктів. Звертаємо вашу увагу, що ці критерії 
доповнюють, а не замінюють собою загальні принципи.

Незважаючи на те що відповідні характерні проблеми явно 
відрізняються за своїм масштабом, ці додаткові критерії 
допомагають вирішити основні проблеми, що впливають на 
екологічність систем рослинництва та тваринництва. Цей додаток 
не слід розглядати як вичерпний посібник з екологічних методів 
ведення сільського господарства. За потреби критерії екологічної 
відповідальності будуть узгоджені між компанією Nutreco та 
постачальником і включені в окрему угоду.

Сфера застосування
• Цей додаток до Кодексу поведінки для ділових партнерів може 

бути застосовано до всієї сільськогосподарської продукції, що 
постачається компанії Nutreco. Він поширюється на вирощені 
традиційним способом, органічні та генетично модифіковані 
(ГМ) культури й вироблені з них продукти, а також на продукцію 
молочної промисловості.

• Компанія Nutreco очікує від постачальників 
сільськогосподарської продукції забезпечення відповідності 
описаним у цьому додатку критеріям. Відповідність деяким 
критеріям можуть забезпечити тільки ті постачальники 
сільськогосподарської продукції, які відстежують і контролюють 
таку відповідність серед своїх постачальників. Наприклад, 
це можуть бути фермери, які займаються рослинництвом 
(вирощують сою, ріпак, пшеницю та ін.) або тваринництвом 
(мають молочні ферми).

Критерії для підбору екологічно 
раціональних джерел поставок 
сільськогосподарської продукції.
Відстежуваність: постачальники зобов’язані впровадити системи 
відстеження походження, що дозволяють простежити від джерела 
всі продукти з ланцюга постачання до компанії Nutreco. Щодо 
сільськогосподарських культур, в ідеалі повинна бути відома 
ферма, на якій їх виростили, але обов’язково хоча б країна 
походження.

Сертифікація: компанія Nutreco закликає постачальників 
отримувати сертифікати від авторитетних третіх сторін або 
вдаватися до будь-які інших способів незалежної перевірки, які 
підтверджують відповідність викладеним у цьому додатку критеріям.

Відповідальність за ланцюг 
постачання (стосується торговців, 
посередників і підприємств із 
переробки):
постачальники зобов’язані вживати відповідних заходів, 
щоб дістати порозуміння зі своїми постачальниками 
щодо представлених у цьому додатку критеріїв підбору 
екологічно раціональних джерел постачання й виробництва 
сільськогосподарської продукції.

Критерії для підбору екологічно 
раціонального виробництва 
сільськогосподарської продукції.
Хімічні та органічні добрива1: з метою зниження потреби в 
агрохімікатах, мінімізації забруднення довкілля та запобігання 
негативному впливу на здоров’я й добробут людини, а на 
користування екосистемою слід застосовувати визнані передові 
методи ведення сільського господарства щодо зберігання, 
використання й застосування агрохімікатів і органічних добрив.

Ґрунти: для підтримання й поліпшення якості ґрунтів слід 
застосовувати визнані передові методи ведення сільського 
господарства з урахуванням структури ґрунту, родючості та ерозії.

Водні ресурси: методи управління фермерськими 
господарствами зобов’язані забезпечувати найбільш ефективне 
використання води, оцінювання та збереження її якості.

Додаток до Кодексу 
поведінки для постачальників 
сільськогосподарської продукції

https://www.sustainabilitymap.org/fefac
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Океан — це середовище 
проживання багатьох видів 
морських тварин і рослин, тому 
він потребує особливого захисту. 
Головне в цьому — забезпечити 
відповідальний вилов рибних 
запасів для прямого або непрямого 
споживання людиною, обсяг 
якого не перевищуватиме чітко 
визначених граничних обсягів 
вилову в межах екологічно 
раціонального рибальства.

Надмірний вилов природних рибних запасів для виробництва 
рибного борошна та риб’ячого жиру завдає шкоди морській 
екосистемі. Тому на додаток до загальних принципів, 
сформульованих у Кодексі поведінки для ділових партнерів, 
ми встановлюємо додаткові мінімальні критерії щодо вибору 
екологічно відповідальних постачальників морепродуктів і 
відповідального управління рибними господарствами, що 
виробляють такі продукти. Звертаємо вашу увагу, що ці критерії 
доповнюють, а не замінюють собою загальні принципи.

Цей додаток не слід розглядати як вичерпний посібник з екологічно 
відповідального управління рибними господарствами. За потреби 
критерії екологічної відповідальності будуть узгоджені між 
компанією Nutreco та постачальником і включені в окрему угоду.

Сфера застосування
Цей додаток до Кодексу поведінки для ділових партнерів 
застосовний до всієї сировини з морепродуктів, яка 
використовується в продукції компанії Nutreco. Він стосується 
рибного борошна та риб’ячого жиру, отриманих із риби 
й ракоподібних, виловлених для виробництва сировини з 
морепродуктів, а також побічних продуктів промислу морських 
тварин і аквакультури. 

Компанія Nutreco очікує від постачальників, які переробляють 
промисловий вилов, побічні продукти або відходи від обрізки 
під час переробки промислової чи штучно вирощеної риби, 
забезпечення відповідності критеріям, наведеним у цьому додатку. 
Відповідність деяким критеріям можуть забезпечити тільки ті 
постачальники морепродуктів, які відстежують і контролюють таку 
відповідність серед своїх постачальників. До них можуть належати, 
наприклад, рибальські судна, підприємства з переробки риби або 
рибні господарства.

Критерії підбору екологічно відповідальних 
постачальників морепродуктів застосовні для всіх 
морепродуктів. 

Незаконне, нерегульоване та необліковане рибальство: 
забороняється використовувати рибну сировину, отриману в 
результаті незаконного, нерегульованого та необлікованого 
рибальства.

Відстежуваність: постачальники зобов’язані ввести в дію системи 
відстеження, що дозволяють відстежити походження сировини, 
використаної в продуктах, що продаються компанії Nutreco, до 
промислу / рибного господарства-виробника або вирощуваних 
видів і країни походження.

Сертифікація: компанія Nutreco схвалює та обстоює 
принципи управління рибальством, викладені в Кодексі ведення 
відповідального рибальства Продовольчої й сільськогосподарської 
організації Об’єднаних Націй. Компанія Nutreco очікує 
від постачальників старанного дотримання принципів, 
сформульованих у цьому кодексі. Компанія Skretting також бере 
участь у програмі MarinTrust і дотримується необхідних критеріїв 
щодо морепродуктів, якщо підприємства з переробки риби та 
рибні господарства діють у межах програми MarinTrust. Рибні 
господарства, сертифіковані Морською опікунською радою, 
відповідають вимогам програми MarinTrust. Компанія Nutreco також 
приймає продукцію постачальників і рибних господарств, що 
беруть участь у програмі MarinTrust.

Відповідальність за ланцюг 
постачання (стосується торговців, 
посередників і підприємств із 
переробки)
постачальники зобов’язані взаємодіяти зі своїми постачальниками 
щодо критеріїв підбору екологічно раціональних джерел постачання 
морепродуктів і принципів відповідального управління рибальством, 
наведених у цьому додатку, а також забезпечити відповідність цим 
критеріям продукції, що продається компанії Nutreco.

Додаток до Кодексу 
поведінки для постачальників 
морепродуктів

Критерії для морепродуктів, 
отриманих у результаті 
переробки риби та призначених 
для вживання в їжу людьми 
(побічних продуктів)
Види, що перебувають під загрозою зникнення: 
постачальники не мають права переробляти види або отримувати 
побічну продукцію з таких видів, які занесені до Червоної книги 
МСОП і визначені як такі, що перебувають на межі повного 
зникнення або вимирання. Види, що віднесені до категорії 
вразливих, заборонено використовувати як побічні продукти, 
за винятком вилову в межах певної субпопуляції, щодо якої 
після проведеного оцінювання було дозволено відповідальне 
використання.

Критерії для морепродуктів, 
вирощених в умовах 
аквакультури (побічних 
продуктів)
Відповідальне застосування антибіотиків: на фермах слід 
упроваджувати найкращі методи охорони здоров’я тварин задля 
уникнення або зменшення застосування антибіотиків і в разі, 
якщо це неминуче, забезпечити виправдане та доцільне їхнє 
використання. Застосування антибіотиків слід здійснювати під 
наглядом ветеринара. Антибіотики, що мають важливе значення 
для лікування людей, зокрема антибіотики, що входять до 
складеного ВООЗ переліку критично важливих препаратів для 
медичного застосування, заборонено застосовувати з метою 
підвищення продуктивності.

Критерії для продукції із 
цілої риби. Термін «ціла 
риба» використовується для 
рибних господарств, основна 
мета яких — виробництво 
рибного борошна та риб’ячого 

жиру, а вилов відправляється 
безпосередньо на завод із 
переробки морепродуктів.
Ці критерії застосовні до рибних господарств, які переробляють 
цілу рибу для одержання рибного борошна та (або) риб’ячого жиру. 
Структура та методики управління рибними 
господарствами: керівні дії в рибальстві повинні ґрунтуватися 
на принципах довгострокового збереження рибних ресурсів і 
екосистеми. Управління повинно зосередитися не на потенційному 
вилові, а на збереженні загального обсягу запасів, а також на 
обліку зменшення всіх популяцій і біології видів.

Процедури оцінювання запасів і рекомендації з управління: 
необхідно мати наукові дані про характеристики промислу щодо 
довгострокового збереження такого промислу та екосистеми, 
включно з географічним розподілом, оцінюванням запасів цільових 
видів і, якщо застосовно, впливом на нецільові види.

Принцип вживання запобіжних заходів: структура управління 
рибальством повинна передбачати вживання запобіжних заходів для 
збереження цільових рибних ресурсів, пов’язаних із ними нецільових 
видів і збереження екосистеми взагалі.

Управлінські заходи: обсяг дозволеного вилову встановлюється 
з урахуванням наукових рекомендацій та, за наявності, 
рекомендацій від державно атестованої організації.

Надання та ведення звітності про рибну сировину: рибна 
сировина повинна відстежуватися до виду й рибного господарства 
(господарств), визнаних такими, що відповідають критеріям 
відповідального управління рибальством, наведеним у цьому 
Кодексі поведінки.

Програми поліпшення рибальства: зараз управління 
багатьма важливими рибними господарствами є недостатнім, щоб 
відповідати основним вимогам Кодексу ведення відповідального 
рибальства Продовольчої й сільськогосподарської організації 
Об’єднаних Націй. Тому компанія Nutreco закликає своїх 
постачальників, які отримують сировину від таких рибних 
господарств, підтримувати зв’язки з відповідними суб’єктами 
(підприємствами з переробки рибної муки, рибалками, торговцями 
і посередниками, державними органами, недержавними 
організаціями тощо) з метою допомогти їм удосконалити методи 
управління, щоб мати спроможність дотримуватися вимог до 
управління рибальством із Кодексу ведення відповідального 
рибальства Продовольчої й сільськогосподарської організації 
Об’єднаних Націй.
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