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Η στο εξής διατηρεί υψηλά δεοντολογικά

ρότυ α άσκησης ε ιχειρη ατικών δραστηριοτήτων και ακολουθεί όλα τα κυβερνητικά

και βιο ηχανικά ρότυ α νό ους κανόνες και κανονισ ούς καθώς και τις εσωτερικές

ολιτικές της Η ροσδοκά την ίδια δέσ ευση και α ό τους ρο ηθευτές της

Η διαθέτει ια ολοκληρω ένη στρατηγική για τον Περιβάλλον την Κοινωνία και τη

ιακυβέρνηση ΠΚ η ο οία εστιάζει στους το είς ου θεωρούνται κρίσι οι τόσο για την

ε ιχείρηση όσο και τα ενδιαφερό ενα έρη

Οι ρο ηθευτές ρέ ει να είναι εξοικειω ένοι ε τους στόχους ΠΚ της για το

διαθέσι οι στον ιστότο ό ας για την ΠΚ και να υ οστηρίζουν την στην ε ίτευξή

τους

Ο Κώδικας εοντολογίας των Προ ηθευτών καθορίζει τις κύριες αρχές και ροσδοκίες ου

έχει η για ρο ηθευτές και αρόχους ου έχουν ή ε ιθυ ούν να δη ιουργήσουν και

να διατηρήσουν ια ε ιχειρη ατική σχέση ε την Περιέχει ε ίσης συνδέσ ους για

ολιτικές και θέσεις ου ισχύουν για τους ρο ηθευτές της

Γενικά όλοι οι ρο ηθευτές της ρέ ει να κάνουν τα εξής

• Να κατανοούν και να συ ορφώνονται ε τον αρόντα Κώδικα εοντολογίας

Προ ηθευτών και τις ολιτικές ή τις θέσεις ου έχουν συνδέσ ους στο αρόν

• Να διατηρούν τα α αραίτητα έγγραφα για να ε ιδεικνύουν αυτή τη συ όρφωση

• Να αναφέρουν α έσως στην ο οιαδή οτε κενά στη συ όρφωση ε τον αρόντα

Κώδικα εοντολογίας Προ ηθευτών ο οιοδή οτε συ βάν ου ε ηρεάζει αυτή τη

συ όρφωση ή ο οιαδή οτε άλλα συ βάντα ου ενδεχο ένως ε ηρεάζουν τη

συ όρφωση της των ροϊόντων της ή και τη συ όρφωση των

ρο ηθευτών ε ο οιεσδή οτε ισχύουσες Συ φωνίες Προ ήθειας ή Τεχνικές

Συ φωνίες Ποιότητας ε την

• Να ε ικοινωνούν α έσως ε την ο οιοδή οτε ση αντικό ζήτη α ε ιθεώρησης ή

κανονιστικής φύσης ε τις εθνικές ή διεθνείς υγειονο ικές αρχές

• Να ε ιτρέ ουν στην ή σε εξουσιοδοτη ένο εκ ρόσω ό της να διεξάγει τους

α αραίτητους ελέγχους εγκαταστάσεων συστη άτων ή και εγγράφων ου σχετίζονται

Ελαχιστο οίηση του

αντίκτυ ου των λειτουργιών

και των ροϊόντων ας στον

λανήτη

Προώθηση της υγείας και

της α εροληψίας έσω

των φαρ άκων ας και σε

ολόκληρη την ε ιχείρησή

ας

Αφοσίωση

στην οιότητα τη δεοντολογία

και τη διαφάνεια

https://www.tevapharm.com/our-impact/
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ε το εριεχό ενο του αρόντος Κώδικα εοντολογίας Προ ηθευτών και των

ολιτικών ή θέσεων ε συνδέσ ους στο αρόν

• Να εφαρ όζουν τις ίδιες αρχές ρος τρίτους ε τους ο οίους συνεργάζονται οι

ρο ηθευτές έσω του δικού τους κώδικα δεοντολογίας ρο ηθευτών

• Να συ ορφώνονται ε τους ισχύοντες νό ους κανονισ ούς κανόνες διατάξεις

άδειες εγκρίσεις εντολές ρότυ α α αγορεύσεις κυρώσεις και α αιτήσεις της

σε όλες τις τυχές ου καλύ τονται α ό τον αρόντα Κώδικα εοντολογίας

Προ ηθευτών

• Να συ ορφώνονται ε τις Αρχές της Πρωτοβουλίας Φαρ ακευτικής Αλυσίδας

Εφοδιασ ού της

ο οίας η είναι έλος

• Ε ικοινωνήστε ε έναν εκ ρόσω ο της για ο οιεσδή οτε ερωτήσεις σχετικά ε

τις αρχές και τις ροσδοκίες ου ορίζονται στον αρόντα Κώδικα εοντολογίας

Προ ηθευτών έσω της διεύθυνσης

https://pscinitiative.org/resource?resource=1
https://pscinitiative.org/resource?resource=1
https://pscinitiative.org/resource?resource=1
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εοντολογία

Οι ρο ηθευτές θα διεξάγουν την ε ιχειρη ατική τους δραστηριότητα ε δεοντολογικά

υ εύθυνο τρό ο και θα ενεργούν ε ακεραιότητα Οι ρο ηθευτές ρέ ει να έχουν

θεσ ίσει ε αρκείς ολιτικές και συστή ατα κατά της διαφθοράς κατά της δωροδοκίας και

δεν ρέ ει να ε λέκονται σε ρακτικές διαφθοράς εκβιασ ού ή υ εξαίρεσης Ε ι λέον

οι ρο ηθευτές δεν ρέ ει να καταβάλουν ή να δέχονται δωροδοκίες ή να συ ετέχουν

σε ο οιαδή οτε άλλα αράνο α κίνητρα σε ε ιχειρη ατικές ή κρατικές σχέσεις

συ εριλα βανο ένου έσω τρίτων ή εσολαβητών και θα ρέ ει να εφαρ όζουν

δίκαιες ε ιχειρη ατικές ρακτικές συ εριλα βανο ένης της ακριβούς και ειλικρινούς

διαφή ισης Οι ρο ηθευτές θα ρέ ει να ληρούν τα αρακάτω ρότυ α

• Α οφυγή των συγκρούσεων συ φερόντων Συ εριλα βανο ένων καταστάσεων

ου α οτελούν ή δη ιουργούν την εντύ ωση ότι α οτελούν σύγκρουση

εταξύ των συ φερόντων τους και των υ οχρεώσεών τους ρος την Οι

ρο ηθευτές θα ενη ερώνουν α έσως την γρα τώς σε ερί τωση ιθανής

ή ραγ ατικής σύγκρουσης συ φερόντων

• Συ όρφωση ε τις α αγορεύσεις εκ ετάλλευσης ε ιστευτικών ληροφοριών
και χρήσης η δη όσιων ληροφοριών

• Συ όρφωση ε τους νό ους και τους κανονισ ούς ερί αντι ονο ωλιακής
νο οθεσίας και αθέ ιτου ανταγωνισ ού

• Κανονισ οί ε ορικών ελέγχων ή ελέγχων εξαγωγών Οι ρο ηθευτές δεν
ρέ ει να ρο ηθεύουν στην ο οιαδή οτε υλικά ροϊόντα υ ηρεσίες

λογισ ικό ή τεχνικά δεδο ένα ου έχουν ροέλευση ή ροέρχονται διαφορετικά
ά εσα ή έ εσα α ό

o Χώρα ή εριοχή ου υ όκειται σε λήρεις κυρώσεις ε ί του αρόντος η
εριοχή της Κρι αίας και το η Κούβα το Ιράν η Βόρεια Κορέα

ο Λίβανος και η Συρία ή
o Ένα έρος οντότητα ή άτο ο ή ροορισ ό ου υ όκειται σε καθεστώτα

κυρώσεων ή ελέγχους εξαγωγών συ εριλα βανο ένων χωρίς
εριορισ ό εκείνων ου ορίζονται α ό τα Ηνω ένα Έθνη τις Ηνω ένες

Πολιτείες Α ερικής το Ισραήλ το Ηνω ένο Βασίλειο τον Καναδά και την
Ευρω αϊκή Ένωση ό ου η αραλαβή ή εταφορά α ό την θα είχε
ως α οτέλεσ α την αραβίαση των εν λόγω κυρώσεων ή ελέγχων
εξαγωγών

• ιατήρηση α οτελεσ ατικών ελέγχων ε ιχειρήσεων και υ οβολή αναφορών

ακριβείας και διατήρηση ολοκληρω ένων και ε ακρίβεια αρχείων σε

συ όρφωση ε τις διεθνείς λογιστικές αρχές

• ιατήρηση της ακεραιότητας δεδο ένων για υλικά και υ ηρεσίες Τα έγγραφα

ου αραδίδονται στην ρέ ει να είναι λήρη συνε ή και ακριβή
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• Ενθάρρυνση των εργαζο ένων και των αρόχων υ ηρεσιών να αναφέρουν

ζητή ατα ου τους α ασχολούν ή αράνο ες δραστηριότητες στον χώρο

εργασίας χωρίς την α ειλή αντι οίνων εκφοβισ ού ή αρενόχλησης

διασφαλίζοντας την κατάλληλη έρευνα και διορθωτικές ενέργειες

• ιασφάλιση ανθρω ιστικής φροντίδας και αντι ετώ ισης των ζώων ερευνών σε

συ όρφωση ε τη Θέση της για την Καλή Μεταχείριση των Ζώων

• ιασταύρωση κατά ερί τωση ο οιασδή οτε εργαστηριακής ιστο οίησης ε

την Ένωση Αξιολόγησης και ια ίστευσης Εργαστηρίων για την Παγκόσ ια

Φροντίδα των Ζώων

• Κανονισ οί κατά της διαφθοράς Συ όρφωση ε την Πολιτική Πρόληψης

Φαινο ένων ιαφθοράς της

• Οι ρο ηθευτές ου είναι Αντι ρόσω οι Τρίτου Μέρους θα ρέ ει να

υ όκεινται στην Παγκόσ ια ιαδικασία έουσας Ε ι έλειας Συ όρφωσης της

να συ ορφώνονται ε τα ρότυ α ου ορίζονται στην Πολιτική

έουσας Ε ι έλειας Τρίτων Μερών της Ε ικοινωνήστε ε έναν εκ ρόσω ο

της για να λάβετε ερισσότερες ληροφορίες έσω της διεύθυνσης

ή της διεύθυνσης

• Παρα οιη ένα ροϊόντα Εάν ροσφερθούν για αγορά ή υ ο έσουν στην

αντίληψη του ρο ηθευτή λαστά αράνο α ε ορευό ενα ή κλε ένα

ροϊόντα στην αλυσίδα εφοδιασ ού του ου ορεί να ε ηρεάσουν τα

ροϊόντα υ ηρεσίες ου αρέχει ο ρο ηθευτής στην ο ρο ηθευτής

ρέ ει να ειδο οιήσει α έσως την

• Οι ρο ηθευτές ου ιστεύουν ότι ένας εργαζό ενος της ή ένα άτο ο ή

εταιρεία ου ενεργεί εκ έρους της έχει ροβεί σε αράνο η ή αράτυ η

συ εριφορά θα ρέ ει να αναφέρουν το ζήτη α εγκαίρως στο Γραφείο

Ε ιχειρη ατικής Ακεραιότητας της Ε ικοινωνήστε ε έναν

εκ ρόσω ο της στη διεύθυνση ή έσω

στη διεύθυνση

• Ορυκτά ου τροφοδοτούν συρράξεις Ο ρο ηθευτής θα διασφαλίσει ότι όλα τα

έρη και τα ροϊόντα ου αρέχονται στην δεν εριέχουν ορυκτά ου

τροφοδοτούν συρράξεις σύ φωνα ε την Πολιτική ερί Ορυκτών ου

τροφοδοτούν Συρράξεις της συ εριλα βανο ένης της κατάλληλης

α οκατάστασης εάν α αιτείται α ό την Ε ι λέον εάν αρέχοντες

ρο ήθειες στην στην Ευρω αϊκή Ένωση ο ρο ηθευτής ρέ ει να διαθέτει

συστή ατα ου ληρούν τα ρότυ α ου εριγράφονται στον Οδηγό έουσας

https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/teva-animal-welfare-position_2020.pdf
https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/prevention-of-corruption---v2---04.15.18---english-ethics.pdf
https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/prevention-of-corruption---v2---04.15.18---english-ethics.pdf
https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/prevention-of-corruption---v2---04.15.18---english-ethics.pdf
https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/global-compliance--ethics-policy-on-due-diligence-and-interactions-with-third-party-representatives---v3---11.18.19---english.pdf
https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/global-compliance--ethics-policy-on-due-diligence-and-interactions-with-third-party-representatives---v3---11.18.19---english.pdf
https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/global-compliance--ethics-policy-on-due-diligence-and-interactions-with-third-party-representatives---v3---11.18.19---english.pdf
mailto:ThirdPartyProgramGlobal@tevapharm.com
mailto:ThirdPartyProgramEU@tevapharm.com
http://www.tevahotline.ethicspoint.com/
mailto:Office.BusinessIntegrity@tevapharm.com
https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/teva_conflict_minerals_policy_statement.pdf
https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/teva_conflict_minerals_policy_statement.pdf
https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/teva_conflict_minerals_policy_statement.pdf
https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/teva_conflict_minerals_policy_statement.pdf
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Ε ι έλειας του ΟΟΣΑ για τις Υ εύθυνες Εφοδιαστικές Αλυσίδες Ορυκτών α ό

εριοχές ου αρουσιάζουν συγκρούσεις και εριοχές υψηλού κινδύνου
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Εργασία

ιεξάγου ε τις ε ιχειρήσεις ας υ εύθυνα και σύ φωνα ε τα υψηλότερα δεοντολογικά

ρότυ α συ εριλα βανο ένου του σεβασ ού των ανθρω ίνων δικαιω άτων τόσο στις

δικές ας δραστηριότητες όσο και σε όλο το δίκτυο ρο ηθευτών ας Οι ρο ηθευτές θα

διατηρούν δεοντολογικές εργασιακές ρακτικές και διαδικασίες Οι ρο ηθευτές δεν θα

εργοδοτούν χρησι ο οιούν ούτε θα ε ωφελούνται ε διαφορετικό τρό ο α ό

καταναγκαστική και δεσ ευτική εργασία ακούσια εργασία α ό κρατού ενους ή ε ορία

ανθρώ ων Οι ρο ηθευτές ιστο οιούν ότι τα ροϊόντα ή οι υ ηρεσίες ου αρέχονται

στην συ εριλα βανο ένων των υλικών ου ενσω ατώνονται στα ροϊόντα τους

συ ορφώνονται ε τους νό ους ου αφορούν στην καταναγκαστική εργασία της χώρας ή

των χωρών στις ο οίες δραστηριο οιείται η και ο ρο ηθευτής Οι ρο ηθευτές θα

αρακολουθούν τη συ όρφωση ε αυτές τις δεσ εύσεις συ εριλα βανο ένης

ενδεικτικά της εξέτασης και της α αίτησης των ίδιων ροτύ ων α ό τη δική τους

εφοδιαστική αλυσίδα Για τον σκο ό αυτό οι ρο ηθευτές θα ρέ ει να κοινο οιούν τις

ολιτικές τους σχετικά ε την καταναγκαστική εργασία στα βασικά ενδιαφερό ενα έρη

συ εριλα βανο ένων ενδεικτικά των εργαζο ένων των διευθυντών των

ροϊστα ένων άλλου ροσω ικού ε ε ίβλεψη της εφοδιαστικής αλυσίδας και των δικών

τους ρο ηθευτών κατά ερί τωση Οι ρο ηθευτές ρέ ει να ληρούν τα αρακάτω

ρότυ α

• Υ οστήριξη και ροστασία διεθνώς αναγνωρισ ένων ανθρω ίνων δικαιω άτων

και τήρηση της Θέσης της για τα Ανθρώ ινα ικαιώ ατα

συ εριλα βανο ένης της υ οστήριξης του νεύ ατος και των διατάξεων της

Παγκόσ ιας ιακήρυξης για τα Ανθρώ ινα ικαιώ ατα και των ε ακόλουθων

οδηγιών ου ορίζονται στις Εθνικές Κατευθυντήριες Αρχές για τις Ε ιχειρήσεις και

τα Ανθρώ ινα ικαιώ ατα

• Παροχή ενός χώρου εργασίας χωρίς αρενοχλήσεις βία διακρίσεις τι ωρία ή και

α άνθρω η εταχείριση ροώθηση της ένταξης διαφορετικότητας και τήρηση

της Θέσης για την Ένταξη και τη ιαφορετικότητα της

• ιασφάλιση της ελεύθερης ε ιλογής α ασχόλησης και της ελευθερίας κινήσεων

ε τη η χρήση αρα λανητικών ρακτικών ροσέλκυσης ε ιτρέ οντας στους

εργαζο ένους εργολάβους και υ εργολάβους να έχουν ρόσβαση στα έγγραφα

ταυτότητάς τους και ε ιτρέ οντας στους εργαζο ένους να α οχωρήσουν α ό την

εργασία κατό ιν εύλογης ειδο οίησης

• Τήρηση της Σύ βασης Ελάχιστης Ηλικίας της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και

τη Σύ βαση της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά ε τις χείριστες ορφές

αιδικής εργασίας

https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/supplier-coc/tevas-human-rights-position_2020.pdf
https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/teva-diversity-and-inclusion-position_2020.pdf


 

Κώδικας εοντολογίας Προ ηθευτών

 

• Μισθοί οφέλη και ώρες εργασίας Γνωστο οίηση της βάσης της α οζη ίωσης

στους εργαζό ενους και διασφάλιση ότι ο οιαδή οτε στέγαση ου αρέχεται α ό

τους ρο ηθευτές για τους εργαζό ενους ληροί τα το ικά ρότυ α

• ιασφάλιση του α ορρήτου και της ροστασίας των ροσω ικών δεδο ένων

και συ όρφωση ε την Πολιτική Α ορρήτου εδο ένων της Σε ερί τωση

αραβάσεων θα ρέ ει να γίνεται ά εση αναφορά στο Κέντρο Παγκόσ ιας

Λειτουργίας Ασφάλειας της στη διεύθυνση

αγκόσ ιος αριθ ός ή χωρίς χρέωση στις ΗΠΑ

o Πρέ ει να συλλέγονται και να διατηρούνται νο ικά ε ιτρε ό ενες
ροσω ικές ληροφορίες όνο όταν υ άρχει νό ι η ανάγκη να γίνει κάτι

τέτοιο για τη διεξαγωγή των ε ιχειρη ατικών δραστηριοτήτων ε την
o Πρέ ει να διαφυλάσσεται και να διασφαλίζεται η νό ι η και ορθή χρήση

ο οιωνδή οτε ε ιστευτικών ληροφοριών ου ανήκουν σε άτο α
εταιρείες ή άλλες οντότητες ε τις ο οίες υφίστανται συνεργασίες
συ εριλα βανο ένης της

o Πρέ ει να υφίστανται έτρα για την αρακολούθηση και ροστασία των
συστη άτων στα ο οία βρίσκονται οι ε ιστευτικές ληροφορίες
συ εριλα βανο ένης της ρόληψης τόσο των εσωτερικών όσο και των
εξωτερικών αραβιάσεων δεδο ένων ροσω ικού α ορρήτου και
διαδικασιών για την αντι ετώ ιση αυτών των αραβιάσεων

o Πρέ ει να κατοχυρώνεται συ βατικά η ρόσβαση τρίτων ερών στις
ληροφορίες ου εριγράφονται στην αρούσα ενότητα ώστε να υ άρχει

συ όρφωση ε τις α αιτήσεις για την ροστασία αυτών των
ληροφοριών ό ως αυτές ορίζονται στην αρούσα ενότητα

https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/global-data-privacy---v2---06.01.20---english-ethics.pdf
mailto:gsoc@tevapharm.com
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Υγεία και ασφάλεια

Η υγεία η ασφάλεια και η ευη ερία των εργαζο ένων και των υ αλλήλων ας σε όλο το

δίκτυο ρο ηθειών ας είναι κρίσι ης ση ασίας για την ικανότητά ας να ρο ηθεύου ε

φάρ ακα στους ασθενείς Οι Προ ηθευτές θα ρέ ει να συ ορφώνονται ε τη Θέση της

σχετικά ε την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και θα διεξάγουν

δραστηριότητες ε ε αρκή σεβασ ό για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζο ένων τους

και του ευρύτερου κοινού Αυτό εριλα βάνει τη διασφάλιση των κατάλληλων χώρων και

την αροχή ρόσβασης στους εργαζό ενους σε όσι ο νερό Οι ρο ηθευτές θα

αρέχουν ένα ασφαλές και υγιές εριβάλλον εργασίας συ εριλα βανο ένων κατά

ερί τωση των χώρων διαβίωσης ου αρέχονται α ό την εταιρεία Οι ρο ηθευτές

ενθαρρύνονται να εφαρ όζουν ρογρά ατα ου ε ηρεάζουν θετικά την υγεία των

εργαζο ένων τους

• Οι εργαζό ενοι ρέ ει να ροστατεύονται α ό την έκθεση σε κινδύνους και

αδικαιολόγητα σω ατικά ε ί ονες εργασίες και ρέ ει να διασφαλίζεται ότι ο

κατάλληλος εξο λισ ός ατο ικής ροστασίας και κάθε εργασία συνάδει ε όλους

τους ισχύοντες νό ους κανονισ ούς και άλλες α αιτήσεις

• Πρέ ει να υφίστανται ρογρά ατα ασφάλειας διεργασιών για τον εντο ισ ό

την αρακολούθηση και την α οτρο ή τον έλεγχο της έκθεσης σε κινδύνους και

για τη διασφάλιση της α όκρισης σε ε ικίνδυνες χη ικές ή βιολογικές διαρροές

κατά ερί τωση

• Πρέ ει να υ άρχουν έτρα ροετοι ασίας και αντα όκρισης για καταστάσεις

έκτακτης ανάγκης έσω σχεδιασ ού σεναρίων υλο οίησης και διατήρησης

σχεδίων έκτακτης ανάγκης και διαδικασιών αντα όκρισης

• Πρέ ει να διατίθενται ληροφορίες για τους κινδύνους συ εριλα βανο ένων

φαρ ακευτικών ενώσεων και υλικών διασφαλίζοντας τη συ όρφωση και την

κατάλληλη αρακολούθηση έσω εγγράφων ό ως τα ελτία εδο ένων

Ασφαλείας Α

https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/tevas-ohs-position_2020.pdf
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Κώδικας εοντολογίας Προ ηθευτών

 

Περιβάλλον

Με έναν ολοένα και ιο εγάλο κατάλογο ροβλη άτων να ε ηρεάζουν τον λανήτη ας

η ιστεύει ότι η ευθύνη να ειώσου ε τις ε ι τώσεις ας στο εριβάλλον

συ εριλα βανο ένου και του δικτύου ρο ηθειών ας είναι στα χέρια ας Οι

ρο ηθευτές ρέ ει να λειτουργούν ε εριβαλλοντικά υ εύθυνο τρό ο για την

ελαχιστο οίηση των δυσ ενών εριβαλλοντικών ε ι τώσεων τηρώντας τη Θέση

Βιωσι ότητας Περιβάλλοντος της Οι ρο ηθευτές ενθαρρύνονται να διαφυλάττουν

τους φυσικούς όρους να α οφεύγουν τη χρήση ε ικίνδυνων υλικών να ειώνουν την

κατάχρηση και να ροάγουν την ε αναχρησι ο οίηση και την ανακύκλωση Οι

ρο ηθευτές ρέ ει να συ ορφώνονται ε τη Θέση Αντι ικροβιακής Ανθεκτικότητας της

και να αρέχουν ληροφορίες ό ως α αιτείται για την υ οστήριξη του στόχου της

για ελαχιστο οίηση της α όρριψης αντι ικροβιακών φαρ άκων στο εριβάλλον

Φαρ ακευτικά στο εριβάλλον

Οι ρο ηθευτές ρέ ει να υ οστηρίζουν τους εριβαλλοντικούς στόχους της για το

οι ο οίοι εριλα βάνουν τη είωση των εκ ο ών αερίων θερ οκη ίου του

Πεδίου και τη βελτίωση της διαφάνειας των εκ ο ών αερίων θερ οκη ίου του Πεδίου

και την εκ λήρωση των δεσ εύσεων της

• Πρέ ει να λα βάνονται να διατηρούνται και να τηρείται η συ όρφωση ε όλες

τις α αιτού ενες εριβαλλοντικές εξουσιοδοτήσεις και άδειες Πρέ ει να υ άρχει

συ όρφωση ε όλες τις α αιτήσεις και τους εριορισ ούς καταχώρισης

ληροφοριών

• Πρέ ει να έχουν καθιερωθεί συστή ατα α οβλήτων και εκ ο ών για να

διασφαλίζεται ο ασφαλής χειρισ ός η ετακίνηση και η α οθήκευση α όρριψη

όλων των α οβλήτων συ εριλα βανο ένης της αξιολόγησης της διαχείρισης

του ελέγχου και της ε εξεργασίας ο οιωνδή οτε α οβλήτων λυ άτων ή

εκ ο ών ε ιθανές δυσ ενείς ε ι τώσεις στον άνθρω ο ή το εριβάλλον

• Πρέ ει να διεξάγεται δέουσα ε ι έλεια στην ροέλευση των βασικών ρώτων

υλών για την ροώθηση νό ι ων και βιώσι ων ρο ηθειών την ε ισή ανση ή και

γνωστο οίηση τυχόν α αγορευ ένων ουσιών υ ό ρύθ ιση σύ φωνα ε διάφορα

ρυθ ιστικά σχή ατα χ της ΕΕ για ανακύκλωση και α όρριψη την

αντα όκριση σε αιτή ατα για σύνθεση ουσιών σε υλικά έρη και την ε αλήθευση

της νό ι ης συλλογής και εισαγωγής εξαγωγής των υλικών

• Πρέ ει να καταβάλλονται εύλογες ροσ άθειες για τη διαφάνεια και τη

δη όσια γνωστο οίηση των σχετικών ε το εριβάλλον δεδο ένων και στόχων

συ εριλα βανο ένης της αντα όκρισης σε αιτή ατα για συ ετοχή σε

ρογρά ατα γνωστο οίησης χ ερωτη ατολόγια για την ασφάλεια του

κλί ατος υδάτων

https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/teva-environmental-sustainability-position_2020.pdf
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Κώδικας εοντολογίας Προ ηθευτών

 

Συστή ατα διαχείρισης

Η εκτι ά τη διαφάνεια και δεσ εύεται για τη συνεχή βελτίωση των ε ιχειρη ατικών

ρακτικών τόσο στις δικές ας λειτουργίες όσο και σε όλο το δίκτυο ρο ηθειών ας Οι

ρο ηθευτές θα ρέ ει να διαθέτουν συστή ατα και διαδικασίες διαχείρισης για τη

διευκόλυνση της συνεχούς βελτίωσης της ε ιχειρησιακής συνέχειας και της συ όρφωσης

ε όλες τις αρχές ου εριγράφονται στο αρόν έγγραφο

• Πρέ ει να καθιερώνονται συστή ατα διαχείρισης κινδύνου για τον καθορισ ό και

τον έλεγχο κινδύνων σε όλους τους το είς ου αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο

συ εριλα βανο ένης της ε ιχειρησιακής συνέχειας και των σχεδίων διαχείρισης

κινδύνου για τη διευκόλυνση της συνέχισης των λειτουργιών

• Πρέ ει να δη ιουργούνται εκ αιδευτικά ρογρά ατα ου να ε ιτρέ ουν στη

διοίκηση και τους εργαζο ένους να τεκ ηριώνουν και να βελτιώνουν την

κατανόηση και την τήρηση των αγκόσ ιων αρχών οδηγιών και κανονισ ών ου

καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο

• Πρέ ει να διατηρείται ανοικτή και ά εση ε ικοινωνία ε τις κατάλληλες

ε ιχειρη ατικές λειτουργίες της και να καθιερώνονται α οτελεσ ατικά

συστή ατα για την κοινο οίηση των αρχών ου εριγράφονται στο αρόν

έγγραφο στους εργαζο ένους τους εργολάβους και τους δικούς τους

ρο ηθευτές

• Πρέ ει να βελτιώνεται συνεχώς η τήρηση των αρα άνω καθορίζοντας στόχους

α όδοσης εκτελώντας σχέδια υλο οίησης και λα βάνοντας τις α αραίτητες

διορθωτικές ενέργειες για ελλείψεις ου εντο ίζονται α ό εσωτερικές ή

εξωτερικές αξιολογήσεις ε ιθεωρήσεις και ανασκο ήσεις της διεύθυνσης


