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КІРІСПЕ ЖӘНЕ МАҚСАТЫ
Carlsberg Group бизнесі үшін сыра және сусындар шығаратын трансұлттық 
компания ретінде экологиялық тұрақтылық аса маңызды. Біздің шикізат 
материалдарымыз бен ингредиенттеріміздің көпшілігі табиғаттан 
тікелей алынған және біздің бизнесіміздің одан арғы табысы қоршаған 
ортаға тікелей байланысты. Сондықтан біз қоршаған ортаға және біз 
жұмыс істейтін қауымдастыққа ықпалымызды азайту жолдарын үнемі 
іздестірудеміз.

Біз, Carlsberg Group, экожүйелер ұсынатын және олардың негізінде 
жатқан биоалуантүрлілікті түсінуде, қорғауда және жақсартуда біздің 
рөліміз маңызды екенін түсінеміз. Сондықтан біз табиғи ресурстарды 
пайдалануды оңтайландыруға, біздің өнімдерімізді және қызметімізді 
өмірлік цикл көзқарасы тұрғысынан қарастыруға, сондай-ақ экологиялық 
таза өнімдерді, материалдар мен технологияларды ұзақ мерзімді тұрақты 
дамуға ықпал ететіндей етіп әзірлеуге және пайдалануға ұмтыламыз.

Біздің тұрақты даму бағдарламамыз «4НӨЛ мақсаты: болашақ үшін 
бірге» («Together Towards ZERO»)  саладағы барлық өндірістік-өткізу 
тізбегі бойынша қаптау, өндіру, тарату, сату және маркетинг арқылы 
материалдарды іздеуден бастап, біздің өнімді тұтынуға дейін біздің 
қызметіміздің салдарын жоюға бағытталған жетекші мақсаттарды белгілей 
отырып, біздің тұрақты дамуға бейілділігімізді айқын көрсетеді.

Табиғатты қорғау саясатының мақсаты қоршаған орта үшін ықтимал 
тәуекелдерді болдырмау және бақылау болып табылады және бұл «4НӨЛ 
мақсаты: болашақ үшін бірге» («Together Towards ZERO») бағдарламасында 
сипатталғандай, біздің 2022 және 2030 жылдарға арналған өршіл 
мақсаттарымызбен расталады.

ӘРЕКЕТ ЕТУ САЛАСЫ
Бұл саясат Carlsberg Group барлық бөлімшелерінің басшылығына, 
қызметкерлеріне және келісімшарттық қызметкерлеріне жаһандық 
ауқымда қолданылады. Сонымен бірге ол Carlsberg Group  қызметкерлері 
немесе өкілдері кәсіпорындардан тыс жұмыс істеген кезде келушілер мен 
жағдайларға қолданылады.

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі саясат
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ТАЛАПТАР
1. МІНДЕТТЕМЕЛЕР

1.1. Біздің экологиялық стандарттарымызды үнемі жетілдіру.

1.2. Біздің стратегиямызға, мақсаттарымызға және байланысты 
міндеттерімізге сәйкес өзара әрекет жасау және жұмыс істеу.

1.3. Нөлге экологиялық апат жағдайларын мәлімдеу мақсатында 
қатерлерді төмендету бойынша тұрақты жұмыс жасау.

1.4. Біздің сертификатталған табиғатты қорғауды басқару жүйесін 
қолдау.

2. ISO  СЕРТИФИКАЦИЯСЫ ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН 
МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ (ИМЖ)

2.1. Carlsberg Group жеткізу тізбегін басқару және өндіру ISO 14001 
сәйкес сертификатталған болуы тиіс, бұл логистиканы да қамтиды.

2.2. Carlsberg Group  Батыс Еуропада барлық жеткізулер тізбегі 
бойынша өзіне тиесілі көптеген компаниялар үшін ISO 14001 
бойынша сертификатталған.

3. ЭНЕРГИЯ ЖӘНЕ ШЫҒАРЫНДЫЛАР

3.1. Carlsberg Group барлық энергия көздерін барынша тиімді 
пайдалануға және парниктік газдардың шығарындыларын, сондай-
ақ шуларды / жағымсыз иістерді / қолайсыздықтарды азайтуға 
ұмтылады.

3.2. Carlsberg Group көмірқышқыл газының шығарындыларын 
азайту үшін жаңартылатын энергия көздерін өз жұмысымызға 
ендіру мүмкіндігін үнемі бағалайды.

4. СУ ЖӘНЕ АҚПАСУ

4.1. Carlsberg Group өз компаниялары жұмыс істейтін аумақтарда 
суды тұрақты пайдалануға ұмтылады.

4.2. Carlsberg Group су тапшылығына өзінің ықпалын үнемі 
бағалайды және судың ұзақ мерзімді қолжетімділігін қамтамасыз 
ету үшін тиісті әрекеттерге бастамашылық етеді.

4.3. Carlsberg Group су тапшы аудандарда суайырықтарды 
басқаруға қалай барынша көмектесуге болатынын түсіну үшін 
жергілікті қауымдастықтармен өзара әрекеттеседі.

4.4. Carlsberg Group біздің қызметіміздің ағын сулары заңнама 
талаптарына сәйкес өңделетініне кепілдік береді. Бұл ағын суларды 
тазарту қондырғысында немесе ағын суларды тазарту бойынша 
муниципалды / өнеркәсіптік зауытта жүзеге асырылады.

5. ҚАЛДЫҚТАР МЕН ЖАНАМА ӨНІМДЕР

5.1. Carlsberg Group ресурстарды үнемдеу және топырақтың, су мен 
ауаның ластануын болдырмау мақсатында қалдықтардың пайда 
болуын жою немесе азайту / азайту бойынша жұмыс істейді.

5.2. Carlsberg Group сыра қайнату өнеркәсібінің жанама өнімдерін 
азық материалы, жаңартылатын энергия көздері немесе топырақ 
жақсартқыштар ретінде пайдалануға тырысады.

5.3. Жерді бақылаусыз толтырудың немесе аумақтағы және одан 
тысқары жерлердегі қалдықтармен бақылаусыз жұмыс істеудің кез 
келген формаларынан аулақ болу керек.

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі саясат



4

6. БУЫП-ТҮЮ

6.1. Carlsberg Group қаптау материалдарын тұтынуды азайту 
және оларды қайта пайдалану мен қоршаған ортаға әсерін 
минималдандыру үшін қайта өңдеуге ықпал ету бойынша 
серіктестермен үнемі жұмыс істейді.

6.2. Қаптаманың жаңа түрлері нарықта ұсынылғанға дейін, олар 
өмірлік циклді бағалаудан (ӨЦБ) немесе қоршаған ортаға әсер 
етудің ұқсас бағалауынан өтуі тиіс.

6.3. Carlsberg Group сусындарды қаптаудың экологиялық қауіпсіз 
жүйелерін жетілдіруде және жасауда белсенді рөлді атқаруға 
ниетті.

7. ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ САТЫП АЛУЛАР

7.1. Carlsberg Group осы саясатта қамтылған барлық салаларды 
қоса алғанда, қоршаған ортаға айтарлықтай әсер ететін іс-
шараларды жоспарлау, шығындарды бағалау және жүзеге асыру 
кезінде инвестициялар мен сатып алулардың экологиялық 
аспектілеріне бірінші кезекте назар аударады.

7.2. Carlsberg Group энергия үнемдейтін жабдықтарды сатып 
алуға және энергетикалық / экологиялық көрсеткіштер үшін 
жақсартылған дизайнға бірінші кезекте назар аударады.

8. МҮДДЕЛІ ТҰЛҒАЛАР

8.1. Carlsberg Group экологиялық мәселелер бойынша мүдделі 
тұлғалармен ашық және бейтарап диалог жүргізуге ұмтылады, 
сондай-ақ біз өз көзқарасымызды елеулі бағалау арқылы сыртқы 
және ішкі мүдделі тараптармен қайта-қайта келісеміз.

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі саясат
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РӨЛДЕР МЕН МІНДЕТТЕР

Құрылым / қызмет / жеке тұлғалар Рөлдер мен міндеттер

Атқарушы комитет Саясатты бекітуге жауап береді.

Атқарушы вице-президент
Carlsberg жеткізулер және логистика бөлімі 
(CSC)

Саясатты қабылдайды, мақұлдайды және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.

Carlsberg Group Қоршаған ортаны, 
денсаулықты қорғау және тіршілік 
қауіпсіздігі бөлімі

Атқарушы комитет алдында Carlsberg Group-тегі экологиялық мәселелер үшін және материалдық экологиялық 
тәуекелдер Carlsberg Group-те тиісінше ескерілуін қамтамасыз ету және Атқарушы комитет қажет болған жағдайда 
олар туралы хабардар болу үшін толық жауап беретін саясат иесі. Carlsberg Group Қоршаған ортаны, денсаулықты 
қорғау және тіршілік қауіпсіздігін басқару бағдарламасы мен жүйесі (ҚОДҚТҚ) үшін жалпы жауапкершілік, ҚОДҚТҚ 
көрсеткіштері, коммуналдық бағдарламалар, өнімділік, мақсаттар, коммуналдық кәсіпорындар басшылығы және 
бағыты.

Carlsberg Group тұрақты даму бөлімі Саясаттың мазмұны бойынша саясат иелеріне кеңес береді және сыртқы мүдделі тараптарға саясаттың күш-жігерін 
тиісінше және дұрыс беруді қамтамасыз етеді.

Сәйкес вице-президенттер топтар / елдер 
бойынша директорлар/ басқару үшін 
жауапты

Осы саясат пен тиісті стандарттардың орындалуын және сақталуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ, барлық тиісті 
қызметкерлер саясат пен оның талаптары туралы хабардар болуы үшін  жауап береді. Аймақтық және жергілікті  
кәсіпорындар үшін тәуекелдің тиісті бағалауын жүргізу.

Өндіріс жөніндегі директорлар / 
Клиенттерді жабдықтау жөніндегі 
директорлар

Өзінің тиісті салаларында жеткізу тізбегінің барлық іс-шараларында саясатты іске асыруға толық жауап береді.

Менеджерлер / Директорлар Өз үлгісінде басшылық үшін жауап береді және өзінің тиісті топтарында саясаттың тиісті түсінігін қамтамасыз етеді.

Carlsberg Group барлық бөлімшелерінің 
басшылығы, қызметкерлері мен 
мердігерлері, соның ішінде келушілер

Осы саясаттың сақталуына және кез келген байқалатын апаттар мен оқиғалар жөнінде есептілікке жауап береді.

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі саясат
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ГЛОССАРИЙ
ҚОДҚТҚ
Қоршаған ортаны, денсаулықты қорғау және тіршілік қауіпсіздігі.

ИМЖ
Интеграцияланған менеджмент жүйесі.

АУЫТҚУ
Егер ерекше жағдайлар болмаса немесе саясат анық қолданылмаса, бұл 
саясатта ешқандай ерекшелік болмайды. Ерекшеліктер туралы барлық 
сұратулар саясат иесіне жазбаша түрде жасалуы тиіс. Саясат иесі әрбір 
сұрату бойынша жеке баға беріп, шешім қабылдауы тиіс. Ерекшеліктер 
тиісті түрде тіркелуі және құжатталуы тиіс.
Осы саясат пен мемлекеттік заңдар немесе басқа да қолданылатын 
стандарттар арасында кез келген алшақтық болған жағдайда неғұрлым 
қатаң талаптар қолданылатын болады. Осы саясаттың ережелері мен 
мемлекеттік заңнама немесе басқа да қолданылатын стандарттар 
арасындағы сәйкессіздіктерді Carlsberg Group компанияларымен бірге 
Carlsberg корпоративтік кеңсесі бағалауы тиіс. Carlsberg Group-ке жақында 
қосылған компаниялар интеграция кезеңі ішінде саясат ережелерінен 
босатылуы мүмкін.

САЯСАТТЫ ҚАЙТА ҚАРАУ
Бұл саясат қаралатын және қажет болған жағдайда, әрбір екі жыл сайын 
қайта қаралатын болады. Ол Атқарушы комитеттің келісімімен кез келген 
уақытта өзгеруі мүмкін. Осы саясаттың ағылшын нұсқасы мен аударылған 
нұсқасы арасында кез келген алшақтық болған жағдайда, ағылшын нұсқасы 
негізге алынады. Қайта қарау үшін жауапкершілік саясат иесіне жүктеледі.

БАЙЛАНЫСТЫ САЯСАТТАР ЖӘНЕ 
БАСШЫЛЫҚ
• Carlsberg ҚОДҚТҚ стандарттары - Carlsberg Group -те ҚОДҚТҚ 

арналған біздің негізгі стандарттарымыз - SHAPE (Қауіпсіздік, 
денсаулық және қоршаған ортаны қорғау саласындағы бағалау 
бағдарламасының жоғары стандарттары)

• Жеткізушілер мен лицензиаттардың мінез-құлық кодексі
• Комитеттің функционалдығы
• ҚОДҚТҚ басқарушы қағидалары
• Денсаулық сақтау және қауіпсіздік саясаты
• Меншік шығындарын болдырмау стандарттары (21 тұтастай 

алғанда)
• Сақтандыру жөніндегі нұсқаулық
• Дағдарыстық жағдайларды басқару саясаты
• Сауда санкцияларының скрининг саясатына 1-қосымша - Елдер 

тізімі
• Сауда санкциялары және скрининг нәтижелері туралы ақпарат

БАЙЛАНЫСТАР
Carlsberg Group Қоршаған ортаны, денсаулықты қорғау және 
тіршілік қауіпсіздігі.
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ОРЫС ТІЛІНДЕГІ НҰСҚА

2018 жылдың қаңтары
2017 жылдың 
наурызындағы нұсқаны 
алмастырады
Carlsberg Breweries A/S

100 Ню Карлсберг

1799 Копенгаген V

Дания


