Politika ochrany životního prostředí
Společnost Coca-Cola Hellenic se zavazuje provádět veškerou svou obchodní činnost
odpovědně s patřičným ohledem na ekologický dopad a udržitelnou výkonnost.
Společnost věří, že za životní prostředí je odpovědný každý a že za ekologické provádění
činnosti jsou odpovědní všichni zaměstnanci. Coca-Cola Hellenic se při plnění svých
ekologických norem snaží o stálé zlepšování. Usiluje o minimalizaci jakéhokoli
negativního dopadu na lokální i globální životní prostředí s tím, jak Společnost rozšiřuje
své podnikání. Aby těchto cílů dosáhla, Coca-Cola Hellenic:
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Provádí operace v souladu se všemi použitelnými zákony a předpisy a uplatňuje své vysoké
vnitřní normy ochrany životního prostředí.
Provádí a certifikuje svůj mezinárodně uznávaný systém ekologického řízení podle ISO
14001 ve všech svých operacích, aby zajistila odpovědnost a neustálé zlepšování.
Do procesu obchodního plánování začleňuje strategie a cíle ochrany životního prostředí, aby
zajistila, že řízení ekologického dopadu zůstane nedílnou součástí jejích operací.
Identifikuje ekologické aspekty, stanoví cíle ochrany životního prostředí, monitoruje výsledky
a provádí revize procesů s cílem posoudit jejich výkonnost a užitkovou hodnotu v porovnání
s vnitřními a vnějšími normami pro ochranu prostředí.
Identifikuje a realizuje způsoby zlepšování účinnosti, se kterou Společnost využívá materiály
a zdroje, zabraňuje znečisťování, snižuje na minimum emise a recykluje odpad.
Zavazuje se chránit povodí tím, že šetří vodou a čistí vody odpadní.
Zavazuje se chránit klima snižováním používání energie a minimalizací emisí chladicích
prostředků.
Hraje vedoucí úlohu v průmyslu nápojů v prosazování udržitelných obalů používáním obalů
s nízkou hmotností, recyklací nábod na nápoje a používáním recyklovaných podílů ve svých
obalech.
Podporuje a vybavuje své zaměstnance, aby identifikovali a při každé příležitosti usilovali o
zlepšení ekologické výkonnosti a hospodaření s odpady v oblastech, kde pracují.
Spojuje se se zainteresovanými osobami při vyhledávání a vyvíjení takových řešení
ekologických problémů, k nimž může Společnost účinně a trvale přispívat.
Sděluje své ekologické požadavky a výkonnost zainteresovaným osobám.

Odpovědnost za dohled nad prováděním této politiky spočívá na Výboru Správní rady pro
korporátní společenskou odpovědnost.
Jako výkonný ředitel společnosti jsem k této Politice ochrany životního prostředí společnosti
Coca-Cola Hellenic zavázán.
Dimitris Lois
Generálni ředitel

Politika ochrany životného prostredia
Spoločnosť Coca-Cola Hellenic je odhodlaná vykonávať všetku svoju obchodnú činnosť
zodpovedne s patričným ohľadom na ekologický dopad a udržateľnú výkonnosť.
Spoločnosť verí, že za životné prostredie je zodpovedný každý a že za ekologické
vykonávanie činnosti sú zodpovední všetci zamestnanci. Coca-Cola Hellenic sa pri plnení
svojich ekologických noriem snaží o stále zlepšovanie pritom, sa usiluje o minimalizáciu
akéhokoľvek negatívneho vplyvu na lokálne aj globálne životné prostredie s tým, ako
spoločnosť rozširuje svoje podnikanie.
Aby tieto ciele Coca-Cola Hellenic dosiahla:
• Vykonáva operácie v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi a uplatňuje svoje
vysoké vnútorné normy ochrany životného prostredia.
• Vykonáva a certifikuje svoj medzinárodne uznávaný systém ekologického riadenia podľa ISO
14001 vo všetkých svojich operáciách, aby zabezpečila zodpovednosť a neustále zlepšovanie.
• Do procesu obchodného plánovania integruje stratégie a ciele ochrany životného prostredia,
aby zabezpečila, že konanie ekologického dopadu zostane neoddeliteľnou súčasťou jej
operácií.
• Identifikuje ekologické aspekty, stanovuje ciele ochrany životného prostredia, monitoruje
výsledky a vykonáva revízie procesov s cieľom posúdiť ich výkonnosť a úžitkovú hodnotu v
porovnaní s vnútornými a vonkajšími normami pre ochranu prostredia.
• Identifikuje a realizuje spôsoby zlepšovania účinnosti, s ktorou spoločnosť využíva materiály a
zdroje, zabraňuje znečisťovaniu, znižuje na minimum emisie a recykluje odpad.
• Zaväzuje sa chrániť povodia riek tým, že šetrí vodou a čistí odpadové vody.
• Zaväzuje sa chrániť klímu znižovaním používania energie a minimalizáciou emisií chladiacich
zariadení.
• Hrá vedúcu úlohu v priemysle nápojov v presadzovaní udržateľných obalov, používaním
obalov s nízkou hmotnosťou, recykláciou obalov na nápoje a používaním recyklovaných
podielov vo svojich obaloch.
• Podporuje a vybavuje svojich zamestnancov, aby identifikovali a pri každej príležitosti sa
usilovali o zlepšenie ekologickej výkonnosti a hospodárenie s odpadmi v oblastiach, kde
pracujú.
• Spája sa so zainteresovanými osobami pri vyhľadávaní a vyvíjaní takýchto riešení
ekologických problémov, ku ktorým môže spoločnosť účinne a trvalo prispievať.
• Poznamenáva svoje ekologické požiadavky a výkonnosť zainteresovaným osobám.

Zodpovednosť za dohľad nad vykonávaním tejto politiky spadá na Výbor Správnej rady
pre korporátnu spoločenskú zodpovednosť. Ako generálny riaditeľ spoločnosti som k tejto
Politike ochrany životného prostredia spoločnosti Coca-Cola Hellenic zaviazaný.
Dimitris Lois
Generálny riaditeľ

