
 
 

    
Hvorfor ber KRONOS dere om å signere KRONOS Etiske retningslinjer? 

KRONOS har forpliktet seg til å opprettholde det høyeste nivå av etikk og integritet, og 
krever av sine leverandører at de binder seg til de samme prinsippene. Nye lover for 
forsyningskjeden har nylig blitt vedtatt, og andre er foreslått. Disse stiller nye krav til 
leverandører oppover og nedover i forsyningskjeden når det gjelder ansvar knyttet til 
miljø, menneskerettigheter og økonomiske forhold. Vi kaller disse viktige prinsippene 
"ESG", som er en forkortelse for Environmental, Social and Governance (miljø-, sosial- og 
forretningsetiske forhold). Disse felles forpliktelsene danner grunnlaget for vårt program 
for risikovurdering av leverandører og etterlevelse av myndighetenes krav. Ved å signere 
viser dere at dere legger dere på vår linje og akter å overholde de lovbestemte kravene. 

Hvilke nye og foreslåtte lover gjelder for forsyningskjeden? 

To av landene vi driver virksomhet i, Norge og Tyskland, har vedtatt lover direkte knyttet 
til ESG i forsyningskjeden. Den norske åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.1 I Tyskland 
vil loven om tilbørlig aktsomhet for virksomheter i forsyningskjeden tre i kraft 1. januar 
2023.2 EU-kommisjonen har foreslått en lignende lov, direktivet om tilbørlig aktsomhet 
for bærekraft for foretak, som vi venter vil bli vedtatt og gjeldende for alle EU-land.3 

Hvilke krav stiller disse lovene for forsyningskjeden? 

Disse nye og foreslåtte lovene for forsyningskjeden krever i alminnelighet at KRONOS og 
andre i forsyningskjeden etablerer systemer for risikohåndtering, gjennomfører en 
risikovurdering av leverandører med hensyn til ESG, iverksetter preventive tiltak på 
grunnlag av identifiserte risikomomenter, og gjennomfører korrigerende handlinger 
overfor leverandører når det er nødvendig. 

Hvorfor er det viktig for KRONOS' forretningspartnere å signere KRONOS Etiske retningslinjer 
for leverandører?  

Vi mener at KRONOS Etiske retningslinjer for leverandører er det første nødvendige 
skrittet i vårt program for å overholde gjeldende regler. For det første formidler det 
KRONOS' engasjement på disse ESG-relaterte områdene. For det andre viser det hva vi 
forventer av våre leverandører. Signaturen deres gir oss en skriftlig forsikring om at dere 
legger dere på vår linje og akter å etterleve disse kravene. Ved innkjøpsbeslutninger vil 
det tas med i betraktningen hvorvidt leverandøren har signert våre Retningslinjer. 

Hvorfor ber vi dere om å videreformidle disse ESG-prinsippene til deres egne leverandører? 

Lovene for forsyningskjeden ser ut til å kreve at alle forstår risikomomentene knyttet til 
hele forsyningskjeden og sørger for at vi konsekvent etterlever ESG-prinsippene. Derfor 
ber vi dere om å innføre disse standardene hos deres egne leverandører, 
underleverandører og tjenesteleverandører. 

 

 

 

 



 
 

Hvorfor ber retningslinjene om en dokumentert tredjeparts ESG-vurdering? 

ESG-risikovurdering av leverandører er et krav i lovene for forsyningskjeden. Hvis dere 
allerede har blitt vurdert av en tredjepart ESG-vurderingstjeneste, ber vi om at dere 
oversender informasjon om resultatet av vurderingen. Med dette kan dere fjerne behovet 
for ytterligere risikovurdering. 

Vil KRONOS kreve ytterligere informasjon?  

Vi kan med tiden komme til å be om tilleggsinformasjon for å oppfylle våre juridiske 
forpliktelser under de gjeldende lovene for forsyningskjeden. Etter hvert som 
programmet for risikovurdering videreutvikles, er vi forpliktet til å samarbeide med 
leverandørene våre for å finne praktiske og effektive metoder for å dele nødvendig 
informasjon. Vi forventer at det vil utvikles industristandarder (og verktøy) som vil føre til 
at man kan etterleve bestemmelsene på en mer effektiv måte gjennom hele 
forsyningskjeden. 

Hva om vi har vårt eget ESG-program eller -system for leverandører? 

Vi oppfordrer dere til å gi oss beskjed hvis dere har deres egne etiske retningslinjer eller 
andre skriftlige ESG-avtaler og programmer for å overholde lovene for forsyningskjeden. 

Hvem skal vi kontakte med spørsmål angående Leverandørbestemmelsene? 

For spørsmål knyttet til Leverandørbestemmelsene, vennligst kontakt deres innkjøper for 
KRONOS. Hvis dere ikke har en egen innkjøper for KRONOS, kan dere henvende dere til 
supplychain@kronosww.com. 

 

 
 
 
 

 
1 Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold (åpenhetsloven), LOV-2021-06-18-99, tilgjengelig via 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99 
 
2 Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains of July 16, 2021, tilgjengelig via 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/act-corporate-due-diligence-
obligations-supply-chains.pdf;jsessionid=B09AE4874EC5BE96BD2A4FAF759C2FB4.delivery1-
replication?__blob=publicationFile&v=3 
 
3 Proposal of a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due 
Diligence and Amending Directive (EU) 2019/1937, tilgjengelig via https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0071&from=EN 
 


