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KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT  

 

A Brambles egyik közös értéke, hogy mindig etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával 

járunk el. A Brambles kötelességének tekinti, hogy a sérülések és a környezeti károk teljes 

megszüntetésére törekedjen. Célunk innovatív, hatékony és fenntartható üzleti megoldások nyújtása 

ügyfeleinknek a támogató szolgáltatások terén. Arra kérjük minden munkatársunkat, hogy a környezeti 

kockázatok kezelése terén proaktív megközelítést alkalmazzon. 

 

A minimális elvárás az, hogy a Brambles operatív folyamatai minden esetben megfeleljenek a hatályos 

környezetvédelmi jogszabályoknak („környezetvédelmi szabályok”). A Brambles munkatársainak meg 

kell ismerkedniük a saját működési területükre vonatkozó környezetvédelmi szabályok mindegyikével. 

A Brambles ezenkívül lépéseket tesz annak érdekében is, hogy a munkatársak naprakészen ismerjék a 

környezetvédelmi szabályok változásait, és értékelni tudják a változások hatását a működési 

gyakorlatokra. 

 

Ezenfelül minden munkatársunktól elvárjuk az alábbi alapelvek alkalmazását: 

 

• a Brambles „Zero Harm Charter” elnevezésű chartájának betartása – a körültekintő 

környezetvédelmi gyakorlatok vállalása és alkalmazása a napi működésben; 

• a nyersanyag-felhasználás és az egy megtermelt egységre jutó energiafelhasználás 

hatékonyságának javítása; 

• az egy megtermelt egységre jutó károsanyag-kibocsátás és hulladéktermelés minimálisra 

csökkentése; 

• az elkerülhetetlen hulladékok felelős ártalmatlanítása; 

• az olyan társadalmi hatások minimálisra csökkentése, mint a zajszennyezés vagy kellemes látkép 

elvesztése; 

• a közösség környezetvédelmi aggályaira etikus, tisztességes és tiszteletteljes reakciók adása; 

• a Brambles befolyásának felhasználása az ellátási láncban az ügyfeleink környezeti lábnyomának 

csökkentése érdekében; 

• olyan beszállítók felkutatása, akik proaktív megközelítést alkalmaznak a környezetvédelmi 

kockázatok kezelésében, és felelősségteljesen kezelik a természeti erőforrásokat; és  

• alvállalkozóinktól a saját környezetvédelmi normáink betartásának elvárása.  

 

A Brambles környezetvédelmi teljesítménycélokat állít fel, és nyilvánosan beszámol a célok 

teljesítésének állapotáról. Minden üzleti egységtől elvárt, hogy megfelelő nyilvántartást vezessen, 

kövesse az elért haladást, és pontosan beszámoljon az eredményeiről a teljesítménycélok tekintetében. 

 

Az üzleti egységeknek biztosítaniuk kell az alapelvek betartását – azokban az országokban is, ahol még 

nem léptettek érvénybe környezetvédelmi jogszabályokat. A vezetőknek a környezeti kockázatok 

kezelésére szolgáló helyi tervet kell kialakítaniuk minden telephelyre, amely a felügyeletük alatt áll. A 

tervek tartalma (ahol alkalmazható):  

 

• a hulladékok és egyéb potenciálisan szennyező anyagok megfelelő elszigetelése, tárolása és 

ártalmatlanítása; 

• a légszennyező anyagok, a szennyvíz és a hulladékáram kibocsátásának kezelése és nyomon 

követése; 

• a mosásra szolgáló létesítmények és a csapadékvízgyűjtők hatásos működése; 

• az üzemanyagtartályok karbantartása és megfigyelése; 

• a tűz, meghibásodás, járművek ütközése és egyéb balesetek esetén alkalmazandó elszigetelési 

rendszerek;  

• a festékszórók károsanyag-kibocsátásának minimálisra csökkentése; 

• a zaj- és porszint csökkentése; 
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• a kellemes látkép megőrzése; 

• a hatósági és engedélyezési követelmények betartása; és 

• bármely egyéb környezetvédelmi ügy, amelyre a közösség érzékeny. 

 

Rendszeres környezetvédelmi ellenőrzések segítségével értékeljük a környezetvédelmi szabályok 

betartását és a jelen szabályzat alkalmazását. A tulajdonszerzésről szóló döntés előtt (a bérleti 

szerződéseket is ideértve) a vezetőségnek környezetvédelmi átvilágítást kell végeznie. 

 

A környezetvédelmi eljárások részletesebb leírása és a helyi környezetvédelmi tervek sablonja a 

vállalatcsoport humánerőforrás-ügyekért felelős első alelnökétől szerezhető be.mailto: 
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