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„Veolia“
prisiimti
įsipareigojimai
Dauguma valstybių, kuriose
mūsų bendrovė vykdo savo
veiklą, yra priėmusios laisvos
konkurencijos teisės aktus ir
taisykles. Šių teisės aktų ir
taisyklių tikslas – skatinti
aktyvią, bet sąžiningą viename
sektoriuje veikiančių įmonių
konfrontaciją.
Vertinu tai, kad visa Grupės komercinė veikla vykdoma griežtai laikantis konkurenciją
reglamentuojančių teisės aktų ir taisyklių.
Dėl nepakankamo tokių teisės aktų ir taisyklių išmanymo tiek „Veolia“, tiek ir privatiems
su ja susijusiems asmenims gali kilti rimtų
pavojų, kurių pasekmės – ne tik finansinė
žala, bet ir sugadintas bendrovės įvaizdis
bei reputacija. Būtent dėl šios priežasties
„Veolia“ tikisi, kad visi jos darbuotojai visuomet laikysis pirmiau minėtųjų taisyklių ir Etikos vadove nurodytų rekomendacijų; todėl

prašau Jūsų ne tik vykdyti visus šiuos teisės
aktus ir taisykles, bet ir skleisti jas, aiškinti jų
esmę ir sistemingą vykdymą.
Šio dokumento tikslas – skatinti darbuotojus ieškoti sričių, kuriose gali kilti sunkumų
įgyvendinant konkurencijos teisę ir raginti
juos drąsiai konsultuotis dėl šių klausimų su
tiesiogine vadovybe arba bendrovės teisės
skyriumi.
Per pastaruosius metus bendrovės pateiktos informacijos ir mokymų programos –
svarbus įrankis užtikrinti, kad konkurencijos
įstatymo principų laikosi visi „Veolia“ darbuotojai.
Pasitelkdami savo kūrybiškumą, technines
savybes, pardavimo jėgą, lankstumą įgyvendinant klientų reikalavimus ir laikydamiesi konkurencijos teisės galime užtikrinti,
kad ateityje klientai mumis pasitikės ir sudarysime naujų sutarčių.

„Veolia Environnement“ Valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius, Antoine Frérot
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Įžanga
Konkurencijos teisės aktai egzistuoja beveik
visose „Veolia1“ veiklos valstybėse.
Konkurencijos teisė skirtingose valstybėse
gali skirtis. Ji pritaikyta konkrečioms teisinėms sistemoms. Vis dėlto, visų konkurencijos teisės nuostatų tikslas – užtikrinti, kad
ekonomikos dalyvių elgesys rinkoje ir rinkų
struktūra garantuotų efektyvią konkurenciją
visiems suinteresuotiesiems asmenims.
Apskritai už konkurencijos teisės pažeidimus (ir,
ypač, Europos Sąjungoje bei Šiaurės Amerikoje)
taikoma daug sankcijų. Daugybė sankcijų

4

yra taikoma ir tokio pobūdžio pažeidimus
atlikusioms finansų įmonėms bei fiziniams
asmenims. Finansų įmonėms gali būti skiriamos
nuobaudos, nutraukiamos valstybinės
sutartys, draudžiama jas sudaryti, o, ypač
bendrų veiksmų atveju, kai taikomos civilinės
sankcijos (neteisėti susitarimai, žala, draudimai).
Asmenims gali būti taikomos baudžiamosios
sankcijos (skiriamos nuobaudos ar netgi laisvės
atėmimo bausmė). Su baudžiamąja teise
susiję reglamentai išsamiai apibūdinti „Veolia“
vadove „Baudžiamosios rizikos Grupės veikloje
valdymas ir mažinimas“.

1

„Veolia“ – tai visi su Grupe susiję subjektai.
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Kaltinimai dėl konkurencijos teisės aktų pažeidimo taip pat gali padaryti rimtos žalos
bendrovės reputacijai ir įvaizdžiui, ypač per
socialinius tinklus.
Bendrai tariant, konkrečios valstybės konkurenciją reglamentuojantys teisės aktai įsigalioja iš karto, kai tik sandoris arba veikla
tampa susijusi su jos teritorija. Taigi, tarptautinėms grupėms priklausantys vadovai ir
bendrovės gali pažeisti konkrečios valstybės
konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus savo veikla, kurią buvo nuspręsta vykdyti,
ar sandoriu, kurį buvo nuspręsta sudaryti ne
pirmiau minėtosios valstybės teritorijoje.

Šis „Veolia“ grupės parengtas Vadovas taikomas kiekvienam grupės subjektų. Pagrindinis
šio Vadovo tikslas – užtikrinti, kad kiekvienas
grupės darbuotojas suprastų pagrindinius
konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus, gebėtų geriau nustatyti dėl jų pažeidimo
kylančias rizikas, išvengti bet kokių galimų
aplaidumo atvejų ir pasinaudoti pirmiau apibūdintomis galimybėmis. Šiuo Vadovu nemėginama pakeisti kiekvienoje „Veolia“ veiklos
valstybėje galiojančių teisės aktų. Vietos mastu galima atlikti konkrečių Vadovo keitimų.

Konkurencijos nuostatų nereikėtų suvokti tik
kaip apribojimų; jos gali pasitarnauti mūsų
bendrovei dėl konkurencingų jų teikiamų privalumų ir galimybės įžengti į naujas rinkas.
„Veolia“ taip pat gali patirti žalos dėl antikonkurencinių jos konkurentų, tiekėjų arba klientų vykdomų veiksmų arba denonsavimo. Todėl, norint apsaugoti „Veolia“ teises, svarbu
mokėti atpažinti tokias situacijas.
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Karteliai:
sutartys, suderinti
veiksmai
Konkurenciją reglamentuojantys teisės aktai
draudžia dviejų ar daugiau konkurentų sudarytas sutartis ir suderintus veiksmus, kurių
tikslas ar rezultatas akivaizdžiai riboja konkurenciją. Už tokius veiksmus yra taikomos
ypač rimtos sankcijos.
Jei norima nustatyti sankcijas tokio tipo
draudimų nesilaikymo atvejais, visiškai nebūtina sudaryti formalaus raštiško susitarimo: bet kokia konkurencijos institucija arba
jurisdikcija gali nustatyti „kartelį“ pagal paimtų dokumentų analizę, neformalius suinteresuotųjų šalių mainus (el. laiškus, telefono
pokalbių ataskaitas ir pan.) ir jų bendradarbiavimo būdą.
Toliau pateiktos dažniausios situacijos, kurios Jums gali pasirodyti žinomos:

1.1/ Konkurentų sudaromas
kartelis
Konkurentų sudaryti susitarimai dėl kainų,
kainoraščių, nuolaidų ar bet kokių kitų paslaugų (arba prekių) tiekimo sąlygų yra laikomi
rimtais konkurencijos teisės pažeidimais.
Tas pats taikoma ir sutartims, pagal kurias
konkurentai dalijasi konkrečiomis rinkomis
(geografiškai arba paslaugomis / produktais)
ar klientų tipais. Draudžiama tartis (tiek oficialiai, tiek ir neoficialiai) dėl geografinių zonų
dalybų arba dėl konkrečios veiklos ar konkretaus veiklos vykdytojui tenkančio klientų
tipo (visiškai arba iš dalies).

1.2/ Antikonkurencinis
veiksmų derinimas
konkursuose
Tiek viešųjų pirkimų, tiek ir privačių sutarčių
atveju, konkurentams draudžiama konkurso
metu keistis informacija ir bet kokiu kitu būdu
koordinuoti savo pasiūlymą.
Pasiūlymų koordinavimas gali apimti daugybę įvairių formų, kaip antai, pasiūlymai, kurie
dirbtinai padaromi mažiau konkurencingais
(„simbolinis“ pasiūlymas) arba situacijas, kai
nepateikiamas išsamus ir aiškus pagrindimas dėl konkurso pasiūlymo nepateikimo
per nustatytą terminą.
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1.3/ Konkurentų
keitimasis komerciniu
požiūriu neskelbtina
informacija, ypač kai
dalyvaujama profesinių
organizacijų ar prekybos
asociacijų veikloje

Konkretaus konkurso pasiūlymo atveju, leidžiama sudaryti subrangos sutartis ar laikinai
sudaryti įmonių grupes. Vis dėlto, konkurso
pasiūlymo grupės sukūrimas arba subrangos organizavimas neturi būti naudojamas
kaip rinkos pasidalijimo priemonė (pavyzdžiui, sisteminga dalies pasiūlymo subranga
rangovo nepasirinktai įmonei) arba siekiant
atimti rinką iš konkurentų (pavyzdžiui, susitarimo dėl grupių sudarymo sąlyga, kuria siekiama apriboti prieigą prie pasiūlymo
teikimo). Būtina išlikti ypač budriems, kai į
sudaromas grupes įtraukiama didžioji dalis
konkurenciją riboti ir rinkos dalybas paskatinti galinčių rinkos dalyvių.
Kai siekiama dalyvauti pasiūlymus konkursams teikiančiose grupėse arba pasitelkti
subrangovus, bendrovių reikalaujama pateikti
technines, ekonomines arba kitas tokio sprendimo priežastis2 (kompetencijų ar išteklių
papildymas, ekonominės priemonės, rizikos
pasidalijimas…).

Konkurentams draudžiama keistis bet kokia
komerciniu požiūriu neskelbtina ar konfidencialia informacija; tokia informacija apima
kainas, kainoraščius, lengvatas ir nuolaidas,
rinkos dalį, gamybos arba paslaugų (arba
pardavimų) apimtis ir vertę, gamybos arba
paslaugų (arba pardavimų) prognozes.
Informacijos mainai padaro dar daugiau žalos, kai apima būsimus veiksmus, įskaitant
pastebėtas kainas arba per ankstesnį laikotarpį suteiktas paslaugas (arba pardavimus).
Kadangi konkurentai susitinka aptarti su
savo ekonominiu sektoriumi susijusių klausimų, dalyvavimas profesionaliųjų organizacijų arba prekybos asociacijų veikloje yra
laikomas pagrindiniu konkurencijos teisės
rizikos šaltinių. Riziką kelia ne tik oficialūs
susitikimai, bet ir ypač neoficialūs mainai.

Kai vykdomi atviri konkursai Prancūzijoje, su grupės sukūrimu
susiję informacijos mainai arba subrangos sutartis turi būti
nurodoma teikiant pasiūlymus, net jei jie ir nesėkmingi. Kai
konkurso pasiūlymo grupės sukurti nepavyksta, susijusios
bendrovės neturi teisės teikti atskirų pasiūlymų, jeigu buvo keistasi
informacija, galimai turinčia įtakos jų pasiūlymų nepriklausomumui
(pavyzdžiui, su pasiūlymų kainomis susijusios informacijos mainai)
ir rangovui apie tokius nepranešama.

2
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Taigi, turėtumėte kaip įmanoma labiau riboti
savo dalyvavimą profesinėse organizacijose
arba prekybos asociacijų darbo grupėse,
kurių nariai yra pagrindiniai rinkos veikėjai.
Be to, turėtumėte susilaikyti nuo dalyvavimo
bet kokiuose neoficialiuose, ne prekybos
asociacijos susitikimuose vykdomuose mainuose su konkurentų atstovais.
Jei konfidencialia informacija, saugoma kaip
komercinė paslaptis, keičiamasi per prekybos asociacijos susitikimą, turite nedelsdami
išeiti iš susitikimo ir įsitikinti, kad Jūsų išėjimas ir nepritarimas buvo užfiksuotas susirinkimo protokole.

1.4/ Sąmokslas ir „geras
tarpusavio supratimas“
Esamų ar potencialių konkurentų sudarytos
partnerystės (kai galimai sukuriama bendra
patronuojamoji bendrovė) siekiant vykdyti
bendrą, dažnai su viešuoju konkursu susijusią veiklą arba projektą; taip pat vykdyti
tyrimą siekiant sukurti naują produktą arba
kartu įžengti į naują rinką dažniausiai skatina ekonominis progresas ir vartotojų gerovė. Vis dėlto, konkretūs susitarimai arba jų
punktai gali iškraipyti konkurenciją.
Konkurentų sudarytos partnerystės projekto teisėtumui įrodyti reikalingas atskiras kiekvieno atvejo įvertinimas pagal konkurentų
padėtį rinkoje, sutarties tikslą ir jos punktus.
Šią sudėtingą analizę atlieka teisės skyriaus
grupė kartu su projektų vadovais.

1.5/ Vertikalieji
susitarimai
Konkurencinių apribojimų priežastis pagal
konkrečias sąlygas taip pat gali būti subjektų
ir jų tiekėjų arba klientų sudaryti susitarimai
arba suderinti veiksmai (vertikalieji santykiai).
Tokie susitarimai kiekvienu konkrečiu atveju
vertinami atskirai. Dėl jų turi būti gautas išankstinis sutikimas.

8

KONKURENCIJĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ LAIKYMOSI VADOVAS / 2014 M. GRUODŽIO 17 D. / © VEOLIA

NATIFS̲VE̲GUIDE̲CONCURRENCE̲[LT̲V3̲151209].indd 8

2015/12/09 20:28

• Išimties sąlyga

„Veolia“ turi teisę taikyti išimties sąlygą paslaugų tiekėjui (arba prekių pardavėjui). Vis
dėlto, atkreiptinas dėmesys, kad, neatsižvelgiant į tai, kad laikomasi konkurencijos teisės
aktų, „Veolia“ vidaus rekomendacijose skatinama išimčių tiekėjams nesuteikti.
Pagal konkurencijos teisę, išimties sąlygos
kiekvienu konkrečiu atveju vertinamos atskirai: jos galioja tuo atveju, kai laikomasi konkrečių sąlygų (atsižvelgiant į jų taikymo sritį,
trukmę, kuri turi būti ribojama, ir susijusių
šalių padėtį konkrečiose rinkose). Šią pagrindinę vidus procedūrą Nr.13 „Konkurencijos
teisės laikymasis“ galima rasti vidiniame teisės tinkle.

• Konkurencingumo sąlyga,
dar vadinama „angliškąja“
pirkimo sąlyga

Pagal šią sąlygą, tiekėjas įsipareigoja pritaikyti savo pasiūlymą atsižvelgdamas į palankiausią konkuruojančio tiekėjo pasiūlymą.
Šios sąlygos didina rinkos skaidrumą (teikiant konkurencingus pasiūlymus) arba suteikia tiekėjams galimybę išstumti savo konkurentus. Jos puikiai parodo kartelius arba
piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi.

• Punktas „Palankiausiai
vertinamas klientas“

Vadovaudamasis šiuo punktu klientas įgyja
teisę prašyti savo tiekėjo palankesnių kitiems
klientams taikytinų sąlygų.
Tam tikromis aplinkybėmis tokie punktai gali
turėti antikonkurencinį poveikį ir būti laikomi
negaliojančiais.
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Piktnaudžiavimas
dominuojančia
padėtimi
2.1/ Apibrėžtys
Sąvoka „dominuojanti padėtis“ nebūtinai
reiškia, kad atitinkama bendrovė – vienintelė
rinkos tiekėja, bet nurodo, kad šioje rinkoje ji
turi galią kontroliuoti kainas arba šalinti konkurentus. Bendrai tariant, nors yra daugybė
vertinimo kriterijų, dominuojanti pozicija turi
būti nustatoma iš karto, kai nurodytoje geografinėje teritorijoje bendrovė valdo daugiau
nei 40 proc. paslaugų ir (arba) prekių rinkos
dalies.

2.2/ Piktnaudžiavimo
atvejus lemiantys
praktikos pavyzdžiai
Dominuojančių bendrovių atveju, konkurencijos teisė draudžia tokią praktiką: pernelyg
dideles ar grobuoniškas kainas, atsisakymą
teikti paslaugas (ar vykdyti prekybą), susijusias paslaugas (arba prekybą), tiekėjams
arba klientams taikomas išimtis, pernelyg
didelę konkurentų pasiūlymams taikomą
prioriteto teisę arba atitiktį jiems, didžiausio
palankumo sąlygą klientui (dėl kurios klientas įgyja teisę reikalauti iš savo tiekėjo bet
kokių pačių įdomiausių sąlygų teikiamos
naudos, kurią galėtų taikyti kitiems klientams), lojalumo schemas, diskriminacinę
praktikę, nuolaidas ir pan.

Užimti dominuojančią padėtį nėra draudžiama su sąlyga, kad tokia padėtis įgyjama ir
palaikoma arba gerinama ne vien tik siekiant
konkuruoti su kitomis bendrovėmis „vardan
šio konkretaus tikslo“, bet ir siekiant pagerinti
produktų ar paslaugų kokybę ar ekonominį
efektyvumą.
Nepaisant to, dominuojanti padėtis lemia
„išskirtinę atsakomybę“, tenkančią sąžiningą
konkurenciją tiek konkrečiose, tiek ir kaimyninėse rinkose vykdančioms įmonėms.
Taigi, tam tikros, nedominuojančioms bendrovėms priimtinos praktikos dominuojančioms bendrovėms draudžiamos, nes manoma, kad jos „savo dominuojančia padėtimi
piktnaudžiaus“.
Tam tikros formos rinkose (oligopolija / duopolija) „kolektyvinė dominuojančioji padėtis“
gali priklausyti kelioms bendrovėms.
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Dominuojančiosios
padėties kūrimas
(susijungimai,
įsigijimai, bendros
įmonės ir kt.)
Konkurencijos teisė kontroliuoja ne tik bendrovių veiklą rinkose, bet ir jų vykdomus sandorius, turinčius įtakos pačiai rinkų struktūrai:
būtent tai ir yra pagrindinė „dominuojančiosios
padėties kontrolės“ užduotis.
Dominuojančiosios padėties kūrimo kontrolės
tikslas – išlaikyti rinkos konkurencinę pusiausvyrą užkertant kelią ekonominės galios kūrimui
ar dominuojančiosios padėties stiprinimui, nes
būtų ypač pakenkta veiksmingai konkurencija.
Daugelyje valstybių, kuriose egzistuoja dominuojančiosios padėties kūrimo kontrolė,
prieš vykdant sandorį būtina iš anksto apie
jį pranešti, jei numatytoji dominuojančioji
padėtis viršija nustatytas ribas (taikomos
didelės nuobaudos). Visais atvejais būtina
konsultuotis su konkurencijos teisės skyriumi
ir laikytis valdymui ir informavimui apie minėtuosius sandorius taikomos vidinės Grupės
procedūros. Šią pagrindinę vidaus procedūrą
Nr.13 galima rasti vidiniame teisės tinkle.

Valstybės pagalba
Europos Sąjunga įgyvendino reglamentus,
skirtus kontroliuoti „Valstybės pagalbą“, t.
y. vietos valdžios institucijų arba kitų viešųjų įstaigų suteikiamas bet kokios formos
lengvatas arba per valstybės išteklius suteikiamas lengvatas, kurios gali trukdyti kurti
nacionalines rinkas Europos Sąjungoje.
Valstybė narė privalo iš anksto informuoti
Europos Komisiją apie bet kokį valstybės
pagalbos projekto vykdymą.
Jei valstybės „kompensacijos už viešąsias
paslaugas“ (arba kitas visuotinės ekonominės
svarbos paslaugas) nėra pernelyg didelės, jos
nelaikomos Valstybės pagalba; kai kompensacijos nustatomos pagal laisvos konkurencijos tvarką, jos laikomos tinkamomis.
Yra nuostatų, leidžiančių konkrečias pagalbos rūšis (aplinkosaugai, moksliniams tyrimams...).
Neteisėtai suteiktą pagalbą gavėjo bendrovė turi grąžinti. Taigi, būtina būti apdairiems
ir konsultuotis su savo teisės skyriumi dėl
bet kokių su valstybės pagalba susijusių
klausimų.
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Vidinės ir išorinės
komunikacijos
valdymas
Būtina ne tik laikytis konkurencijos teisės reikalavimų, bet ir imtis visų reikiamų veiksmų,
kad būtų išvengta bet kokių klaidingų įtarimų
keliančių situacijų dėl netinkamo elgesio.
Tam būtinas griežtas tiek išorės, tiek ir vidaus komunikacijos valdymas.
Klaidinga manyti, kad žodinės komunikacijos
neįmanoma atsekti arba kad visiškai neformalios ar asmeninės pastabos (ranka rašytas
tekstas dokumento krašte, lipniuose lapeliuose užrašams ar darbotvarkėse, el. laiškai
ar momentiniai pranešimai) negali turėti jokių
teisinių pasekmių. Teismų praktika pateikia
daugybę pavyzdžių, kai bendrovės failuose
rasti įrodymai iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai nekenksmingi. Rekomenduojama atsargumo priemonė – žymėti dokumentą „privatu“, „konfidencialu“ arba „slapta“, nors tyrimo
arba teismo proceso metu dėl tokio užrašo
dokumentas retai būna nepanaudojamas.

Tokias pačias atsargumo priemones būtina taikyti ir vykdant išorės komunikaciją,
kurios tikslas – nesukelti klaidingų įtarimų dėl
„Veolia“ veiksmų atitikties konkurencijos
teisei. Išskirtinį dėmesį būtina atkreipti į komunikaciją su finansinėmis rinkomis.
Prieš bet kokios neskelbtinos informacijos
komunikaciją būtina iš anksto pasitarti su
Grupės teisės skyriumi.
Atkreiptinas dėmesys, kad bet kokia teisininko ir kliento vykdoma komunikacija Europos Sąjungoje yra laikoma konfidencialia
(su tam tikrai apribojimais). Ši apsauga negalioja vidaus teisininko ir kito bendrovėje
dirbančio asmens ar trečiųjų šalių komunikacijos atveju.

Neformalios arba asmeninės pastabos gali
sukelti tyrėjui įtarimą, kai jose bent trumpai užsimenama apie konkurencijos teisės
požiūriu neskelbtiną informaciją aiškiai nenurodant šaltinių. Būtina pateikti aiškią nuorodą į informacijos šaltinių (ne konkurentų)
teisėtumą ir jų paskirtį (pagerinti ekonominį
bendrovės efektyvumą).

12
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Praktiniai
patarimai
Siekiant užtikrinti konkurencijos teisės reikalavimų laikymąsi ir išvengti bet kokių bendrovei ar asmenims taikomų sankcijų, būtina:
- vengti bet kokio kontakto su konkuruojančių rinkos dalyvių atstovais;
- dalyvaujant posėdžiuose įsitikinti jų teisėtumu (pavyzdžiui, asociacijų, sąjungų, subrangovų ar grupės susitarimų) ir užtikrinti,
kad pokalbio temos nekeičiamos;

- uždrausti bet kokius mainus neatskleistina
ir (arba) konfidencialia informacija;
-
konsultuotis su savo organizacinėmis
struktūromis ir Grupės teisės skyriumi prieš
bet kokį su konkurentais susijusį projektą
(subranga, grupė, partnerystė) ir kilus abejonėms dėl situacijos teisėtumo;
-
pateikti Grupės teisės skyriui bet kokį
sutarties projektą, numatantį išimtinumo
sąlygas (žr. pagrindinę vidaus procedūrą
Nr.13 dėl atitikties konkurencijos teisei, kurią galima rasti vidiniame teisės tinkle), nekonkuravimo sąlygas, „angliškas“ sąlygas,
nuolaidas ar bet kokią su galimu piktnaudžiavimu susijusią sąlygą.
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Siekiant išvengti įtarimų dėl konkurencijos teisės pažeidimų (ypač kai vyksta tyrimai), būtina
užtikrinti griežtą bendrovės vidaus ir išorės komunikacijos valdymą.
Įsigijimo ar susijungimo projekto, perleidimo ar
bendros įmonės kūrimo atveju, žr. pagrindinę
Grupės vidaus procedūrą Nr. 12 dėl dominuojančiosios padėties kūrimo (galima rasti
vidiniame tinkle).
Kai siekiama gauti naudos iš konkurencijos
teisės suteikiamų galimybių „Veolia“ bendrovei reikia: visuomet prisiminti, kad konkurencijos teisė taikoma tiek konkurentams, tiek
klientams bei tiekėjams. Pasitelkus konkurencijos teisę bendrovei „Veolia“ gali atsiverti
galimybės plėsti savo veiklą arba netgi gauti
kompensaciją pagal sprendimą dėl sankcijų,
nustatyti netinkamus tiekėjus arba įžengti į
naujas rinkas.

14

Konkurenciją
reglamentuojančių
teisės aktų
laikymosi
programa
Siekiant užtikrinti, kad bendrovės darbuotojai
laikytųsi konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų ir apsaugoti „Veolia“ nuo teisinės rizikos, susijusios su konkurencijos taisyklėmis,
bendrovė jau daugelį metų laikosi pagrindinės
vidinės procedūros Nr. 13 dėl konkurenciją
reglamentuojančių teisės aktų laikymosi. Šia
procedūra reikalaujama, kad visi, o ypač, vadovai, aktyviai įsitrauktų į grupės procedūrų ir
rekomendacijų įgyvendinimą, būtų stiprinama
teisinė kontrolė ir diegiami mokymo moduliai.
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Ši programa apima konkurencijos auditų rengimas. Tokius pedagoginio pobūdžio auditus
sudaro: i) glaudžiai bendradarbiaujančių konkurencijos teisės skyriaus ir specializuotų teisininkų vedami konkurencijos teisės mokymai ir
ii) realaus gyvenimo situacijos per individualius
teisininkų ir darbuotojų pokalbius.

Vadovaujantis duomenų rinkimo ir tvarkymo
taisyklėmis, darbuotojams suteikiama prieigos teisė prie dokumentų, galimybė juos
keisti ir taisyti, jei tokie duomenys yra susiję
su jais ir jei duomenis surinko Personalo skyrius arba už duomenų apsaugą atsakingas
darbuotojas (priklausomai nuo taikomų duomenų apsaugos įstatymų).

Šiais auditais siekiama užtikrinti, kad „Veolia“:
-
įsitikintų, jog darbuotojai laikysis Vadove
nurodytų taisyklių;

„Veolia Environnement SA“ prieigos teisė gali
būti suteikta susisiekus el. paštu:
access-right-group.dpo@veolia.com.

- nuostatų galimus Vadove nurodytų taisyklių
neatitinkančius dokumentus.
Dėl patvirtintų Vadove nurodytų taisyklių pažeidimų gali tekti taikyti vidinėse taisyklėse
numatytas drausmines sankcijas.
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