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Politika ochrany životního prostředí

POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Jednou ze společných hodnot společnosti Brambles je, že vždy budeme jednat čestně a s úctou
k lidem i k životnímu prostředí. Společnost Brambles se zavázala pracovat na dosažení cíle „Zero
Harm“, což znamená žádné úrazy a žádné poškozování životního prostředí. Naším cílem je poskytovat
našim zákazníkům inovativní, efektivní a udržitelná obchodní řešení v podpůrných službách.
Společnost Brambles žádá od zaměstnanců proaktivní přístup k řízení rizik pro životní prostředí.
Základním požadavkem je, aby všechny provozy skupiny Brambles dodržovaly všechny příslušné
zákony a předpisy o ochraně životního prostředí (předpisy o ochraně životního prostředí). Od
zaměstnanců společnosti Brambles se očekává, že se seznámí s předpisy o ochraně životního prostředí,
které platí pro oblast jejich činnosti. Společnost Brambles dále bude podnikat kroky k tomu, aby si
zaměstnanci udržovali přehled o vývojích v oblasti předpisů o ochraně životního prostředí a mohli
posuzovat dopad těchto vývojů na provozní postupy.
Dále se od všech zaměstnanců očekává, že přijmou následující zásady:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dodržovat listinu Zero Harm – přispívat k čistým pracovním postupům v každodenních činnostech,
zlepšovat účinnost využívání surovin a energie na jednotku produkce,
minimalizovat tvorbu emisí a odpadu na jednotku produkce,
likvidovat vytvořený odpad odpovědným způsobem,
minimalizovat sociální dopady jako hluk a ztrátu vizuální hodnoty krajiny,
čestně, poctivě a s respektem reagovat na obavy místní komunity v souvislosti s ochranou
životního prostředí,
využít vliv společnosti Brambles na dodavatelský řetězec pro snižování ekologické stopy našich
zákazníků,
vyhledávat dodavatele, kteří mají proaktivní přístup k řízení rizik pro životní prostředí a kteří
využívají přírodní zdroje zodpovědným způsobem,
požadovat od smluvních dodavatelů služeb, aby dodržovali stejné standardy ochrany životního
prostředí jako my.

Společnost Brambles stanovuje cíle pro oblast ochrany životního prostředí a veřejně publikuje zprávy
o naplňování těchto závazků. Každá obchodní jednotka je povinna vést řádné záznamy, monitorovat
postup a podávat přesné zprávy o úspěšnosti při dosahování cílů v této oblasti.
Každá obchodní jednotka musí zajistit dodržování těchto zásad. To platí i pro země, které zatím
nepřijaly zákony o ochraně životního prostředí. Manažeři jsou povinni vytvořit „plán pracoviště“ pro
řízení rizik pro životní prostředí pro všechna pracoviště, za která odpovídají. Tyto plány musí (kde je to
relevantní) obsahovat následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vhodná ochranná opatření, skladování a likvidace odpadů a dalších potenciálních kontaminantů,
řízení a monitorování emisí do ovzduší, vypouštění odpadních vod a toků odpadů,
účinnost mycích zařízení a zařízení pro zachycování dešťové vody,
údržbu a monitorování nádrží pro skladování paliv,
zádržné systémy pro případy, jako je požár, havárie nebo nehoda vozidel,
minimalizaci emisí z nástřiku barev,
omezení hlučnosti a prašnosti,
zachování vizuální hodnoty krajiny,
dodržování regulačních a licenčních požadavků,
veškeré další otázky spojené s životním prostředím citlivé pro místní komunitu.
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K vyhodnocení dodržování předpisů o ochraně životního prostředí a zavádění této politiky budou
probíhat pravidelné audity ochrany životního prostředí. Před sjednáním akvizice majetku (včetně
pronájmu) musí management věnovat náležitou péči aspektu ochrany životního prostředí.
Podrobnější postupy ochrany životního prostředí a šablonu plánu pracoviště pro správu životního
prostředí je možné získat od senior viceprezidenta pro lidské zdroje.
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