Federal Almanya Tedarik Zinciri Yasası
22 Haziran 2021'de Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası Federal Kanun Gazetesi'nde yayınlandı.
Bunun arka planında ticaret ve üretimin düzenli olarak temel insan haklarını ihlal etmesi ve çevreyi
tahrip etmesi düşüncesi vardır. Yasa, Alman şirketlerini insan haklarına ve çevre standartlarına saygı
gösterme konusundaki küresel sorumluluklarını daha iyi yerine getirmeye zorlamayı amaçlıyor.
İnsanlara ve çevreye saygılı davranış sorumluluğu, sadece kendi şirketin 4 duvarı içinde geçerli değil,
aynı zamanda tedarik zincirine de yansımalıdır.

I.

Kapsam:

1 Ocak 2023'ten itibaren, yasa ilk etapta 3.000'den fazla çalışanı olan şirketler için geçerli olacak - bu,
Almanya'daki yaklaşık 900 şirketi etkiliyor.
1 Ocak 2024'ten itibaren yasa, 1.000'den fazla çalışanı olan şirketler için geçerli olacak - bu,
Almanya'daki yaklaşık 4.800 şirketi etkiliyor.
2024'ten sonra yasanın kapsamı tekrar gözden geçirilecek.

II.
•
•
•

Sorumluluk kapsamı:
Şirketin kendi iş alanı,
doğrudan tedarikçi,
dolaylı tedarikçi.
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Ortaya çıkan yükümlülükler, Alman şirketinin etki alanına göre derecelendirilir.

III.

Yükümlülükler ve uygulama

1. Kendi iş alanında ve doğrudan tedarikçide:
a. İnsan haklarına saygı ve uyum konusunda bir beyanın kabul edilmesi.
b. Risk Analizi: Olumsuz insan hakları etkilerini belirlemek için bir süreç yürütmek.
c. Potansiyel olarak olumsuz insan hakları etkilerini önlemek için risk yönetimi (önleyici
ve iyileştirici faaliyetler dahil).
d. Şikayet mekanizmasının oluşturulması.
e. Şeffaf ve halka açık raporlama
.
2. Dolaylı tedarikçide
Burada, durum tespiti yükümlülükleri yalnızca şirket olası bir ihlalden haberdar olduğunda
geçerlidir.
Bu durumda:
a) Risk analizi yürütmek.
b) Minimizasyon ve kaçınma için bir konseptin oluşturup uygulanması.
c) Önleyici tedbirlerin alınması

IV.

Alınacak Önlemler

1. Kendi iş alanında:
İhlalin sona ermesi için derhal düzeltici eylemde bulunmak
2. Doğrudan tedarikçide
İhlalin öngörülebilir gelecekte durdurulamaması durumunda en aza indirme ve kaçınma için
somut bir planın oluşturulması.
3. Dolaylı tedarikçide
Bakınız: III.2.
Bu konuda sanayi girişimleri ve OECD yönergeleri de yardımcı olabilir.
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V.

Denetim yetkisi ve olası yaptırımlar

Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Ofisi, Tedarik Zinciri Yasasını uygular ve ilgili şirketlerin yasal
durum tespiti yükümlülüklerini yeterince yerine getirip getirmediğini kontrol eder.
Görevler şunları içerir:
1.
2.
3.
4.

VI.

şirketlerin raporlama yükümlülüklerine uyup uymadıklarını kontrol etmek
kontrollerin uygulanması
İhlalleri belirlemek, düzeltmek ve önlemek
cezaların ve para cezalarının uygulanması

Faydalı bağlantılar (Almanca, İngilizce)

https://www.csr-in-deutschland.de/
https://www.csr-in-deutschland.de/DE/WirtschaftMenschenrechte/Umsetzungshilfen/umsetzungshilfen.html
Yasa

TD-IHK, Leipziger Platz 14, 10117 Berlin. T: 030-23329950, F: 030-233299510, info@td-ihk.de, www.td-ihk.de
04.2022

