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EGÉSZSÉGRE, BIZTONSÁGRA ÉS KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEK 

 

A Pirelli Group alapvető értékeknek tekinti a munkahelyi egészség és biztonság védelmét, az 

emberek jólétét, valamint a környezet és a biodiverzitás megóvását vállalkozása vezetése és 

fejlesztése során.  

A Csoport fenntartható fejlesztési stratégiái a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a 

környezeti szempontok folyamatos javítására törekszenek, összhangban a Pirelli Értékeivel és Etikai 

kódexével, valamint az ENSZ Globális Megállapodása, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet „A 

munkahelyi alapelvek és jogok alapvető nyilatkozata” és a „Környezetről és fejlődésről szóló riói 

nyilatkozat” által előirányzott fenntarthatósági modellel összhangban, és azzal a szándékkal, hogy 

hozzájáruljanak az ENSZ fenntartható fejlődésre vonatkozó globális céljaihoz.  

Pontosabban a Pirelli:  

• vállalja, hogy a jelen tevékenységét a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint 

a környezetvédelem tekintetében a vonatkozó nemzetközi, nemzeti és helyi előírásokat, 

valamint az összes aláírt önkéntes kötelezettségvállalást maradéktalanul betartva, valamint 

a legmagasabb nemzetközi irányítási előírásoknak megfelelően vezeti;  

• a „nulla baleset” és a „nulla személyi sérülés” elveit követi egészséges és biztonságos 

munkakörnyezetben a munkahelyi egészségügyi és biztonsági kockázatok folyamatos 

azonosítása, értékelése, megelőzése és az azokkal szembeni védelem, a lehetséges baleseti 

okok gyors megszüntetése, a személyzet egészségi állapotának ellenőrzése, valamint 

konkrét feladatokkal kapcsolatos tervek révén;  

• támogatja az olyan fejlesztési programokat, amelyek a mentális és fizikai jólétet, valamint a 

munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtését segítik;  

• elősegíti a munkavállalók és képviselőik munkahelyi egészségvédelem és biztonság 

témakörében való konzultációját és részvételét; 

• védi a környezetet az értéklánc szakaszaiban a környezeti kockázatok folyamatos 

azonosításával, felértékelésével, megelőzésével és mérséklésével;  

• elkötelezett amellett, hogy minimalizálja a biológiai sokféleségre, az ökoszisztémákra és az 

üzleti egységeihez kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatásaira gyakorolt hatást, és elfogadja 

a „Nulla nettó biodiverzitás-veszteség” elvét az „enyhítési hierarchia” révén (azaz: elkerül, 

minimalizál, helyreállít és kompenzál); 

• odafigyel arra, hogy minimalizálja tevékenységét a védett területeken és/vagy a biodiverzitás 

szempontjából releváns1 és/vagy különleges jelentőségű/értékkel rendelkező területeken, és 

gondoskodik arról, hogy az új gyártási helyek kiválasztása a védett területek tiszteletben 

tartásával történjen, biztosítva a biodiverzitás és az ökoszisztéma-szolgáltatások 

megőrzését, valamint az erdőirtás megelőzését;  

• vállalja, hogy a körforgásos gazdaság elveivel összhangban lévő termékeket és gyártási 

folyamatokat fejleszti, amelyek az „5R” megközelítésben (Re-think – Refuse – Reduce – 

Reuse – Recycle) fordítódnak le, annak érdekében, hogy az éghajlatváltozás csökkentésére 

és fokozatos dekarbonizációja törekedjen az értéklánc szakaszaiban, hogy a felelős 

felhasználásra és a természeti erőforrások fogyasztásának csökkentésére 

(„Forrásgondosság”), valamint a szennyező anyagok kibocsátásának minimalizálására 

törekszik;  

• olyan vészhelyzet-kezelési programokat fejleszt ki és hajt végre, amelyek célja az emberek 

és a környezet sérülésének megelőzése balesetek esetén;  

 
1A biodiverzitás szempontjából releváns területek – Globális, regionális vagy nemzeti szinten releváns biodiverzitást tartalmazó területek 

(„Kritikus biodiverzitás”): területek/élőhely/védett fajok; Természetvédelmi Világszövetség kihalással fenyegetett fajok vörös listájának 

kategóriába sorolt fajok, endemikus fajok; nemzetközileg elismert területek (világörökségi helyszínek, rámszari vizes élőhelyek, UNESCO 

Ember és bioszféra program). 
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• konkrét célokat határoz meg, követ nyomon és kommunikál az érdekelt felek számára a 

folyamataihoz, termékeihez és szolgáltatásaihoz kapcsolódó munkaegészségügyi és -

biztonsági, valamint környezetvédelmi teljesítmény folyamatos javítása céljából azok teljes 

életciklusa során;  

• alkalmazottait a biztonságos és környezetbarát munkavégzésre hatalmazza fel, képezi és 

motiválja, a szervezet minden szintjét egy folyamatos képzési és információs programba 

vonva be, amelynek célja a munkahelyi egészség és biztonság kultúrájának, valamint a 

környezet tiszteletben tartásának előmozdítása, valamint annak biztosítása, hogy a vállalat 

felelősségeit és eljárásait ezeken a területeken megfelelően frissítsék, közöljék és 

megértsék;  

• nemzeti és nemzetközi szinten aktívan együttműködik a jelen Irányelvekben érintett 

kérdések szabályozásával, tanulmányozásával és fenntartható kezelésével foglalkozó 

intézményi, tudományos, nem kormányzati és ipari szervezeteivel; 

• megköveteli beszállítóitól, hogy telephelyeiken és ellátási láncukban kezelési modellt 

alkalmazzanak a munkahelyi egészség és biztonság, a környezetvédelem, a biodiverzitás 

és az ökoszisztémák védelmére, az erdőirtás megelőzésére, a természeti erőforrások 

megőrzésére és felelős felhasználására vonatkozóan, a nemzetközi szabványokkal, valamint 

azon országok törvényeivel és rendeleteivel összhangban, amelyekben működnek.  

A jelen Irányelvekben kifejtett értékek követése érdekében a Pirelli integrált, strukturált, dinamikus 

kezelési rendszereket vezetett be, amelyek a folyamatos fejlesztésre összpontosítanak, a bevált 

gyakorlatok és a vonatkozó elismert nemzetközi szabványok alapján.  

A Pirelli felső vezetése – amelyet az Egészségügyi, Biztonsági és Környezetvédelmi Osztály, 

valamint más, különböző módon érintett osztályok támogatnak (nem kizárólagos példaként: K+F, 

Fenntarthatósági, Beszerzési, Minőségi, Gyártási, Vállalati Kockázatkezelési Osztályok) – stratégiai 

szerepet tölt be a jelen Irányelvek teljes betartásának végrehajtásában, biztosítva a teljes 

személyzet és a Pirellivel együttműködő személyek bevonását annak érdekében, hogy a tanúsított 

magatartás összhangban legyen az itt foglalt értékekkel.  

A tervek és eredmények az Igazgatóság jóváhagyását követően a Csoport éves jelentésében 

olvashatók. 

A Pirelli minden érdekelt fél számára elérhetővé tett egy csatornát (a Pirelli webhelyén közzétett 

„Bejelentési irányelvek – Bejelentési eljárás”), amellyel akár névtelenül is bejelenthet minden olyan 

helyzetet, amely a jelen Irányelvek megsértésével kockázatot jelent vagy jelenthet az emberek 

egészségének, biztonságának és jólétének, valamint a környezet védelme szempontjából.  

 

A jelen irányelvekhez kapcsolódó dokumentumok: 

• Etikai kódex  

• Az emberi jogokra vonatkozó globális irányelvek 

• Termékgondoskodási irányelvek 

• A fenntartható természetes gumira vonatkozó irányelvek 

• Globális minőségi irányelvek 

• Bejelentési irányelvek – Bejelentési eljárás 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-sustainable-natural-rubber-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-quality-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

