1. számú melléklet a Csoport RE-CO-TIS-0072-V05-EN számú Környezetvédelmi és Energiagazdálkodási Szabályzatához

thyssenkrupp Csoport Környezetvédelmi és Energia politikája
I.

A környezet- és klímavédelem, valamint az energiahatékonyság kulcsfontosságú vállalati
céljaink közé tartoznak

A thyssenkrupp AG és a Csoport leányvállalatai számára a környezet- és klímavédelem, valamint az energia és
az erőforrások felelős használata fontos vállalati célokat jelentenek, továbbá a fenntartható vállalati stratégiánk
részét képezik. A thyssenkrupp Csoport környezetközpontú- és energiairányítási rendszereit, valamint a
leányvállalatok operatív környezetvédelmi intézkedéseit folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy
ökológiailag, gazdaságilag és társadalmilag fenntartható módon minimalizáljuk a környezetre gyakorolt hatást,
takarítsunk meg energiát, védjük az erőforrásokat, illetve óvjuk meg természetes élőhelyünk sokszínűségét.

II.

Támogatjuk a környezetbarát és energiahatékony termékeket és szolgáltatásokat

Az új termékek és szolgáltatások kifejlesztése, a beszállítók, valamint a beszerzési eljárások során a termékek
kiválasztása, továbbá operatív eljárásaink során is gondoskodunk arról, hogy a fentiekből származó összes
környezeti hatást, valamint az energia és más természeti erőforrások használatát a lehető legalacsonyabb
szintre szorítsuk. Mindezt a Csoport leányvállalatainak környezetvédelemmel és energiagazdálkodással
kapcsolatos teljesítményére vonatkozó célkitűzések meghatározásával és megvalósításával, valamint
vevőinkkel, beszállítóinkkal, továbbá a köz- és magánintézményekkel szorosan együttműködve érjük el.

III. A környezetvédelem, az energiahatékonyság és az erőforrások megóvása mindannyiunk
feladata

Vezetőink és munkavállalóink hozzájárulása fontos szerepet játszik a környezetvédelemben, valamint az energia
és más erőforrások hatékony felhasználásában. A munkavállalóink számára minden szinten biztosított
rendszeres képzési programok, a szerződéses partnereinkkel folytatott információcsere, valamint a szükséges
erőforrásokról való gondoskodás által motiváljuk vezetőinket, munkavállalóinkat és szerződéses partnereinket,
hogy aktív szerepet vállaljanak környezetvédelmi és energiagazdálkodási célkitűzéseink megvalósításában.

IV. Megfelelünk kötelezettségeinknek
Csoportunk leányvállalatai módszeresen azonosítják a tevékenységeikhez, termékeikhez és szolgáltatásaikhoz
kapcsolódó, környezetvédelemmel és energiagazdálkodással kapcsolatos vonatkozásokat, különös tekintettel a
hulladékkal, az újrahasznosítással, a levegőszennyezéssel, a zajkibocsátással, az energiagazdálkodással, a
talaj- és vízszennyezéssel, a természetvédelemmel és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos területekre. Ennek
keretében elemzik a környezetvédelemmel és az energiagazdálkodással kapcsolatos kockázatokat, valamint
intézkedéseket hoznak a működés és a folyamatok során potenciálisan előforduló, környezetvédelmi és
energiagazdálkodási teljesítményünket esetlegesen negatívan érintő problémák elkerülése érdekében.
Rendszeres felülvizsgálatok útján biztosítjuk a jogszabályoknak és más előírásoknak való megfelelésünket

V. Nyílt párbeszédet folytatunk
A környezetvédelmi és energiagazdálkodási ügyek átláthatósága és megértése céljából konstruktív és
folyamatos párbeszédet folytatunk munkavállalóinkkal, vevőinkkel, beszállítóinkkal és más szerződéses
partnereinkkel, kormányzati intézményekkel, nem kormányzati szervezetekkel, nyomásgyakorló csoportokkal és
a nyilvánossággal.
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