
 
 
 

 

POLICY FÖR HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ 

 

Pirelli gruppen anser att skyddet av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, människors välbefinnande 

och att skydda miljön och den biologiska mångfalden är kärnvärden för att driva och utveckla sin 

verksamhet.  

Gruppens strategier för hållbar utveckling strävar efter ständiga förbättringar av hälsa och säkerhet 

och miljöaspekter, i enlighet med Pirellis värderingar och etiska kod och i enlighet med 

hållbarhetsmodellen som förutses av FN:s Global Kompakt, Internationella arbetsorganisationens 

”Deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet” och ”Riodeklarationen om miljö 

och utveckling”, och med avsikten att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.  

Mer specifikt, Pirelli:  

• åtar sig att styra sin verksamhet när det gäller skyddet av hälsa och säkerhet på 

arbetsplatsen och miljön, i full överensstämmelse med tillämpliga internationella, nationella 

och lokala bestämmelser och alla frivilliga åtaganden som undertecknats, samt i linje med 

de högsta internationella ledningsstandarderna;  

• strävar efter målen "noll olyckor" och "ingen personskada" i hälsosamma och säkra 

arbetsmiljöer, genom kontinuerlig identifiering, bedömning, förebyggande och skydd mot 

arbetshälso- och säkerhetsrisker, snabbt avlägsnande av potentiella orsaker till olyckor, 

implementering av personalhälsoövervakning planer i relation till specifika uppgifter;  

• stöder utvecklingen av program för att förbättra mentalt och fysiskt välbefinnande och 

balansen mellan arbete och privatliv;  

• främjar samråd och deltagande av arbetstagare och deras företrädare i ämnet hälsa och 

säkerhet på arbetsplatsen; 

• strävar efter miljöskydd genom kontinuerlig identifiering, bedömning, förebyggande och 

begränsning av miljörisker längs värdekedjan;  

• har åtagit sig att minimera påverkan på biologisk mångfald, ekosystem och relaterade 

ekosystemtjänster för sina affärsenheter, och antar principen om "Ingen nettoförlust av 

biologisk mångfald" genom "reduceringshierarkin" (dvs.: undvika, minimera, återställa och 

kompensera); 

• är noga med att minimera sin verksamhet i skyddade områden och/eller platser som är 

relevanta för biologisk mångfald1 och/eller av särskilt intresse/värde, och säkerställer att 

valet av eventuella nya produktionsplatser görs med respekt för skyddade områden, vilket 

säkerställer bevarandet av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och förebyggande av 

avskogning;  

• åtar sig att utveckla produkter och produktionsprocesser i enlighet med principerna för den 

cirkulära ekonomin, översatt till "5R"-metoden (Tänka om – Neka – Minska –Återanvänd – 

Återvinn), för att eftersträva begränsning av klimatförändringar och progressiv 

avkarbonisering längs värdekedjan, ansvarsfull användning och minskning av förbrukningen 

av naturresurser ("Resursförvaltning") och minimera utsläpp av föroreningar;  

• utvecklar och implementerar nödhanteringsprogram utformade för att förhindra skador på 

människor och miljö i händelse av olyckor;  

 
1 Platser som är relevanta för biologisk mångfald – Platser som innehåller relevant biologisk mångfald på global, regional eller nationell 

nivå ("Kritisk biologisk mångfald"): områden/habitat/skyddade arter; arter klassificerade som kritiskt hotade, hotade eller sårbara på 

IUCN:s röda lista, endemiska arter; internationellt erkända områden (världsarv, Ramsar våtmarker, UNESCO människa och biosfär). 
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• definierar, övervakar och kommunicerar till sina intressenter specifika mål för den 

kontinuerliga förbättringen av arbetshälsa och säkerhet och miljöprestanda i samband med 

dess processer, produkter och tjänster under hela deras livscykel;  

• bemyndigar, utbildar och motiverar sina anställda om hur man arbetar på ett säkert och 

miljövänligt sätt, och involverar alla nivåer i organisationen i ett kontinuerligt utbildnings- och 

informationsprogram utformat för att främja en kultur av arbetshälsa och säkerhet och 

respekt för miljön, som samt att säkerställa att företagets ansvar och rutiner inom dessa 

områden uppdateras, kommuniceras och förstås på lämpligt sätt;  

• samarbetar aktivt nationellt och internationellt med institutionella, akademiska, icke-statliga, 

branschorgan som arbetar med reglering, studier och hållbar hantering av de frågor som tas 

upp i denna policy; 

• kräver att dess leverantörer implementerar en förvaltningsmodell på sina 

anläggningar och längs deras leveranskedja med avseende på hälsa och säkerhet 

på arbetsplatsen, vård av miljön, skydd av biologisk mångfald och ekosystem, 

förebyggande av avskogning, bevarande och ansvarsfull användning av 

naturresurser, i enlighet med internationella standarder och lagar och förordningar i 

de länder där de är verksamma.  

I syfte att eftersträva de värderingar som uttrycks i denna policy har Pirelli implementerat 

integrerade, strukturerade, dynamiska ledningssystem fokuserade på ständiga förbättringar, 

baserat på bästa praxis och relevanta erkända internationella standarder.  

Pirellis högsta ledning, med stöd av avdelningen för hälsa, säkerhet och miljö samt andra 

avdelningar som är olika involverade (i form av icke-begränsande exempel på FoU, Hållbarhet, 

Inköp, Kvalitet, Tillverkning, Enterprise Risk Management-avdelningar) har en strategisk roll i sin 

helhet. genomförandet av denna policy, vilket säkerställer involvering av all personal och de som 

samarbetar med Pirelli, så att de uttryckliga beteendena överensstämmer med de värderingar som 

finns häri.  

Planer och resultat redovisas i Gruppens årsredovisning efter godkännande av styrelsen. 

Pirelli har gjort en kanal tillgänglig för alla sina intressenter ("Whistleblowing Policy - 

Rapporteringsförfarande", publicerad på Pirellis webbplats) för att rapportera, även anonymt, alla 

situationer som, i strid med denna policy, utgör eller kan utgöra en risk för skyddet av människors 

hälsa, säkerhet och välfärd samt för skyddet av miljön.  

 

Dokument relaterade till denna policy: 

• Etiska regler  

• Global policy för mänskliga rättigheter 

• Policy för produktförvaltning 

• Policy för hållbar naturgummi 

• Global kvalitetspolicy 

• Whistleblowing Policy – Rapporteringsförfarande 

 

 

Juni 2022  

EXECUTIVE VICE-CHAIRMAN & CEO 

Marco Tronchetti Provera 

 

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

