Declarația Politicii de Mediu
Kuehne + Nagel se angajează să ofere soluții ecologice, durabile și inovatoare pentru
lanțul de aprovizionare care să ne reducă impactul asupra mediului. Centrul programului
nostru de mediu este creșterea în soluţii care minimizează sau elimină poluarea și alte
efecte negative asupra mediului înconjurător, și, ori de câte ori este posibil completarea și
refacerea mediului în care trăim.
Scopul nostru final este: Protejarea mediului pentru generațiile următoare!
Elementele cheie din programul nostru sunt:
■
■
■
■
■
■
■

Produse și servicii de mediu. Furnizarea de produse sensibile la mediu.
Managementul carbonului - avansarea către neutralitatea carbonului prin intermediul programului nostru Net Zero
Carbon. Menținerea vizibilității CO2 în lanțul de aprovizionare, crucială pentru reducere și compensare.
Respectarea cerințelor legale. Identificarea și asigurarea respectării depline a legislației și reglementărilor.
Performanța de mediu a furnizorului. Crearea de criterii pentru a procura servicii logistice aliniate cu programele
noastre de mediu.
Evaluarea performanței. Definirea indicatorilor cheie de performanță și măsurarea conformității cu obiectivele de mediu,
spre îmbunătățirea continuă.
ISO 14001. Utilizarea certificării conform ISO 14001 ca platformă pentru dezvoltare, documentare, implementare și
întreținerea proceselor, practicilor și procedurilor legate de sistemul nostru de management de mediu.

Domeniile noastre de concentrare includ:
■
■
■
■

Energie: utilizarea eficientă a energiei și creșterea aprovizionării cu alternative regenerabile.
Apă: utilizarea eficientă și responsabilă a apei în operațiunile noastre și protecția surselor de apă curată de orice produs
periculos manipulat sau transportat.
Deșeuri: reduceți sursele de deșeuri, găsiți oportunități de reutilizare, reciclare și recuperare pentru a evita sau minimiza
deșeurile din depozitele de deșeuri.
Echipa noastră: la fel cum vitalitatea unui sistem depinde de relații, folosim diversitatea unei companii globale și a
comunitătii pentru a converti separarea geografică în puncte forte pentru a genera idei despre cum să ne îmbunătățim
interacțiunea cu mediul.

Pentru a ne îndeplini obiectivele de mediu, compania noastră a aderat și se angajează să realizeze principiile Pactului Global
al ONU și la obiectivele ONU de dezvoltare durabilă.
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