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Környezetvédelmi
politika

Az Unilever elkötelezett abban, hogy, folyamatosan fejlessze
környezetvédelmi tevékenységét minden területen kapcsolatot
tartva partnereivel és vevőivel a fenntartható fejlődés érdekében.
Ennek megfelelően célunk:
• Hogy biztosítsuk termékeink és folyamataink biztonságát
a környezetvédelem érdekében
• A környezetvédelmi tudatosság bárhol a világon
• Hogy csökkentsük márkáink és üzleti tevékenységünk környezeti
hatásait

Unilever is committed to meeting the needs of customers and
consumers in an environmentally sound and sustainable manner,
through continuous improvement in environmental performance
in all our activities.
Accordingly, Unilever aims are to:
•E
 nsure the safety of our products and operations for
the environment
•E
 xercise the same regard for the environment wherever
we operate
•R
 educe the environmental footprint of our business and brands

Ez a politika meghatározza mit kell tennie az Unilevernek és
alkalmazottainak céljaik megvalósításáért.

This Code Policy sets out what Unilever and its employees must
do to meet these aims.

Ennek érdekében:
• felmérjük környezeti hatásunkat, az alapanyag beszerzéstől
a készterméken át a termék felhasználásáig és a keletkező hulladék
kezeléséig.
• mindenkor megfelelünk a vonatkozó környezetvédelmi törvényeknek
és rendeleteknek, valamint a belső Unilever előírásoknak. A vonatkozó
törvényi előírásoknál szigorúbb követelményeket támasztunk, ha annak
fontosságáról meg vagyunk győződve.
• felülvizsgáljuk a törvényi és az Unilever belső előírásainak való
megfelelést, kivizsgálunk minden környezetvédelmi eseményt, hogy
megakadályozzuk azok megismétlődését.
• független jóváhagyási rendszert működtetünk termékeink és
folyamataink környezetvédelmi biztonsága érdekében.
• tudományosan megalapozott környezetvédelmi kockázatelemzési
eljárást alkalmazunk és folyamatosan együttműködünk partnereinkkel
a módszer fejlesztése érdekében.
• környezetvédelmi hatékonyságunk növelésére folyamatosan fejlesztjük
irányítási rendszerünket és folyamatainkat. Célokat tűzünk ki a
folyamatos fejlődés érdekében, melynek középpontjában a környezet
biztonsága, a fenntarthatóság és jelentős környezeti hatásaink
csökkentése áll.
• támogatjuk partnereinket folyamataik és alapanyagaik fejlesztésében,
együttműködünk környezeti hatásaik csökkentésében.
• együttműködünk az iparági- és kormányzati szervekkel, üzleti
partnerekkel a környezetvédelem támogatásában, az ismereteik
bővítésben és a jó gyakorlatok terjesztésében.
• figyelemmel kísérjük, és azonnal reagálunk a kialakuló eseményekre,
a tudomány és a közvélemény alakulására.

Musts

A hatékony tájékoztatás érdekében biztosítjuk:
• hogy dolgozóink ismerjék és alkalmazzák a társaság környezetvédelmi
politikáját; tisztában legyenek saját felelősségükkel és minden dolgozó
megfelelő oktatást és támogatást kapjon.
• környezetvédelmi tevékenységünk nyilvánosságát, ideértve a
környezetvédelmi mutatókat és a céloknak való megfelelést.
• a lényeges információkat és tanácsokat termékeink és folyamataink
környezeti hatásáról fogyasztóink és vevőpartnereink számára

•E
 valuate our environmental impacts at every stage, from sourcing of raw
materials for our products all the way through to when our consumers
use and dispose of them.
•E
 nsure our organisations comply with applicable environmental
legislation and regulations and with Unilever global environmental
Standards. Apply more stringent criteria than those required by law
when we believe this to be appropriate.
•A
 udit our compliance with legislation and Unilever Standards and
investigate all environmental safety incidents in order to prevent
recurrence.
•O
 perate an independent approval process to assure the environmental
safety of our products and processes.
•U
 se standards of environmental risk/ impact assessment which
are robust, and scientifically sound, whilst at the same time working
in partnership with others to improve on what we do.
•D
 evelop our environmental management systems and processes
to improve our environmental performance. Set targets for continuous
improvement and put in place environmental safety and sustainability
programmes to address our significant impacts.
•E
 ncourage our suppliers to develop improved processes and ingredients
and cooperate with our business partners to improve overall
environmental impact and performance.
•W
 ork with industry bodies, government agencies, business partners and
other concerned organizations to promote environmental care, increase
knowledge and disseminate best practice.
•R
 emain alert and responsive to developing external issues, knowledge
and public concerns.
•A
 ctively communicate in order to:
- Ensure that employees are aware of the Company's environmental policy
and motivated to apply it; are aware of their own responsibilities and
given the necessary training and support.
- Publish information on our environmental performance including
external reporting of Unilever’s key environmental performance
indicators and progress against targets.
- Provide relevant information and advice, e.g. to our customers and
consumers on the environmental impacts of our products and processes.
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