Aplinkos apsaugos politika
Coca-Cola HBC Baltics įsipareigoja atsakingai vykdyti visas savo verslo veiklas, atsižvelgdama į aplinkai
daromą poveikį ir tvarumą. Mes tikime, kad aplinka yra visų atsakomybė ir už aplinkosaugos veiksmingumą yra
atsakingivisi darbuotojai .
Coca-Cola HBC Baltics siekia nuolatinio tobulėjimo, kad atitiktų aplinkosaugos standartus ir vystydama įmonės
verslą mažintų bet kokį neigiamą poveikį šalies ir pasaulio aplinkai.

Siekiant šių tikslų, mes:
vykdydami veiklą laikomės galiojančių įstatymų ir
reglamentų bei taikome aukštus vidinius aplinkos
apsaugos standartus;
siekdami tobulinti savo veiklą ir užtikrindami savo
atsakomybę diegiame ir įgyvendiname Aplinkosaugos vadybos sistemą ISO 14001, kuri yra
suderinta ir atitinka „Coca-Cola“ bendrovės reikalavimus (KORE) bei specialiuosius „Coca-Cola
Hellenic“ standartus;
įtraukiame aplinkos apsaugos strategijas ir tikslus
į mūsų verslo planavimo procesą ir taip užtikriname, kad poveikio aplinkai valdymas išliktų neatsiejama mūsų verslo veiklos dalimi;
identifikuojame aplinkos apsaugos aspektus, nustatome aplinkosaugos tikslus, stebime rezultatus ir audituojame procesus tam, kad įvertintume
savo veiklą pagal vidinius ir išorinius aplinkos apsaugos standartus;
skatiname ir įgyvendiname geriausias aplinkosaugos praktikas, siekdami mažinti taršą ir saugoti aplinką, tinkamai šalindami ir neutralizuodami
atliekas, mažindami išmetamus jų kiekius, tausodami gamtinius išteklius (vandenį ir energiją) bei
perdirbdami atliekas;

įgyvendiname „Coca-Cola Hellenic“ politiką dėl
vartotojų pakuočių atliekų valdymo: mažiname
pakuočių svorį, perdirbame gėrimų pakuotes, skatiname mūsų darbuotojų sąmoningumą ir dalyvavimą atliekų rinkimo kampanijose;
įgyvendiname „Coca-Cola Hellenic“ Vandens
valdymo politiką mažiname savo veiklos poveikį
naudodami mažiau vandens ir užtikrindami, kad
nuotekos būtų išvalytos iki tinkamų vandens organizmams;
įgyvendiname „Coca-Cola Hellenic“ Klimato kaitos politiką ir siekdami sumažinti poveikį klimato
kaitai, mažiname energijos sunaudojimą bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimą šaldytuvuose;
skatiname darbuotojus ir aprūpiname juos priemonėmis, padedančiomis nustatyti galimybes
gerinti aplinkosaugą ir atliekų valdymą bei jomis
pasinaudoti savo darbo srityse;
bendradarbiaujame su interesuotomis šalimis,
ieškodami aplinkos apsaugos problemų sprendimų, kuriems Įmonė gali turėti ilgalaikės įtakos;
informuojame visas suinteresuotas šalis apie
aplinkos apsaugos reikalavimus ir jų įgyvendinimą.

Atsakomybė už sėkmingą šios politikos įgyvendinimą tenka visų lygmenų ir funkcijų Coca-Cola HBC Baltics
darbuotojams.
Būdamas įmonės generaliniu direktoriumi, aš prisiimu įsipareigojimą dėl sėkmingo šios Aplinkos apsaugos
politikos įgyvendinimo ir nuolatinio mūsų aplinkosaugos veiksmingumo tobulinimo.
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