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Περιβαλλοντική Πολιτική

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μία από τις Κοινές Αξίες της Brambles είναι ότι ενεργούμε πάντα με ακεραιότητα και σεβασμό για
την κοινότητα και το περιβάλλον. Η Brambles είναι αφοσιωμένη να εργάζεται με στόχο τη Μηδενική
Ζημιά (Zero Harm), που σημαίνει κανένας τραυματισμός και καμία ζημιά στο περιβάλλον. Στόχος μας
είναι να παρέχουμε καινοτόμες, αποτελεσματικές και βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις στις υπηρεσίες
υποστήριξης προς τους πελάτες μας. Ζητούμε από τους υπαλλήλους να διατηρούν μια προληπτική
προσέγγιση για τη διαχείριση των κινδύνων για το περιβάλλον.
Η ελάχιστη προϋπόθεση είναι ότι όλες οι δραστηριότητες της Brambles πρέπει να συμμορφώνονται
με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς για το περιβάλλον (Περιβαλλοντολογικοί
Κανονισμοί). Προσδοκούμε από τους υπαλλήλους της Brambles να εξοικειωθούν με όλους τους
Περιβαλλοντολογικούς Κανονισμούς που καλύπτουν τους τομείς των λειτουργιών τους. Η Brambles
θα προβεί επίσης σε βήματα για να δώσει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους της να βρίσκονται
μπροστά από τις εξελίξεις όσον αφορά στους Περιβαλλοντολογικούς Κανονισμούς και να αξιολογούν
την επίδραση αυτών των εξελίξεων στις επιχειρησιακές τους πρακτικές.
Επιπλέον, προσδοκούμε από όλους τους υπαλλήλους να υιοθετήσουν τις παρακάτω αρχές:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Ακολουθούμε τον Καταστατικό Χάρτη Μηδενικών Ζημιών Zero Harm Charter) της Brambles αφοσιωνόμαστε και συνεισφέρουμε με στόχο τις έγκυρες περιβαλλοντολογικές πρακτικές στις
καθημερινές μας λειτουργίες.
Βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης πρώτων υλών και απόδοσης ενέργειας ανά
μονάδα.
Ελαχιστοποιούμε την παραγωγή εκπομπών και αποβλήτων ανά μονάδα απόδοσης.
Απορρίπτουμε τα αναπόφευκτα απόβλητα με υπεύθυνο τρόπο.
Ελαχιστοποιούμε τις κοινωνικές επιπτώσεις, όπως ο θόρυβος και η απώλεια της καλαισθησίας
του περιβάλλοντος (θέας).
Ανταποκρινόμαστε στα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα με ακεραιότητα, ειλικρίνεια
και σεβασμό.
Χρησιμοποιούμε την επιρροή της Brambles στην αλυσίδα διανομής για να ελαχιστοποιήσουμε
το αποτύπωμα των πελατών μας στο περιβάλλον.
Αναζητούμε τους προμηθευτές με προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση
περιβαλλοντολογικών κινδύνων, οι οποίοι διαχειρίζονται υπεύθυνα τους φυσικούς μας πόρους
και
Ζητούμε από τους εργολάβους μας να τηρούν τα ίδια περιβαλλοντολογικά πρότυπα με αυτά
που τηρούμε κι εμείς.

Η Brambles καθορίζει στόχους περιβαλλοντολογικής απόδοσης και δημοσιεύει δημόσιες αναφορές
της απόδοσής της έναντι αυτών των στόχων. Προσδοκούμε από κάθε επιχειρηματική μονάδα να
διατηρεί κατάλληλες εγγραφές, να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να παρέχει ακριβείς αναφορές των
επιτευγμάτων της έναντι των στόχων απόδοσης.
Κάθε επιχειρηματική μονάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι τηρούνται αυτές οι αρχές,
συμπεριλαμβανομένων των χωρών που μπορεί να μην έχουν θεσπίσει ακόμα νόμους για την
προστασία του περιβάλλοντος. Απαιτείται από τους διευθυντές να αναπτύξουν ένα «σχέδιο
τοποθεσίας» για τη διαχείριση των περιβαλλοντολογικών κινδύνων για όλες τις τοποθεσίες που είναι
υπό τον έλεγχό τους. Αυτά τα σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν, όπου ισχύει:
•
•

Κατάλληλο περιορισμό, αποθήκευση και απόρριψη απορριμμάτων και άλλων ενδεχόμενων
μολυσματικών ουσιών.
Διαχείριση και παρακολούθηση των εκπομπών αερίων, των εκροών λυμάτων και των εκροών
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•
•
•
•
•
•
•
•

ρευμάτων λυμάτων.
Αποτελεσματικότητα των εγκαταστάσεων έκπλυσης και των εγκαταστάσεων περιορισμού των
υδάτων από καταιγίδες.
Διαχείριση και παρακολούθηση των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων.
Συστήματα περιορισμού για τις περιπτώσεις ατυχημάτων, όπως φωτιές, παύσεις λειτουργίας
και συγκρούσεις οχημάτων.
Ελαχιστοποίηση εκπομπής από τον ψεκασμό βαφών.
Περιστολή θορύβου και σκόνης.
Διατήρηση της καλαισθησίας του περιβάλλοντος (θέας).
Συμμόρφωση με τις κανονιστικές και αδειοδοτικές απαιτήσεις και
Οποιαδήποτε άλλα ευαίσθητα για την κοινότητα περιβαλλοντολογικά ζητήματα.

Θα διεξάγονται τακτικοί περιβαλλοντολογικοί έλεγχοι για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους
Περιβαλλοντολογικούς Κανονισμούς και την υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Η διεύθυνση θα διεξάγει
επίσης δέουσα επιμέλεια για το περιβάλλον πριν δεσμευτεί για την αγορά οποιουδήποτε ακινήτου,
συμπεριλαμβανομένης μισθωτήριας σύμβασης.
Μπορείτε να λάβετε περισσότερο λεπτομερείς περιβαλλοντολογικές διαδικασίες και ένα υπόδειγμα
σχεδίου διαχείρισης περιβάλλοντος τοποθεσίας, από τον Ανώτερο Αντιπρόεδρο Ανθρώπινου
Δυναμικού του Ομίλου.
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