
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ 
ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ 
САЯСАТ 



КІРІСПЕ ЖӘНЕ МАҚСАТЫ 

Carlsberg Group және оның бизнесі үшін, сыра және басқа да сусындар 

шығаратын жаһандық компания үшін экологиялық тұрақтылық 

мәселесі өте маңызды. Біздің шикізат пен ингредиенттердің көпшілігі 

табиғи және біздің бизнестің болашақ жетістігі қоршаған ортаның сау 

жағдайына тікелей байланысты. Осыған байланысты біз қоршаған 

ортаға және біз жұмыс істейтін қауымдастықтарға әсерімізді азайту 

жолдарын үнемі іздеудеміз. 

 
Carlsberg Group ұсынатын қызметтер экожүйелерін, сондай-ақ негіз 

қалаушы биоалуантүрлілікті түсінуде, қорғауда және жақсартуда 

маңызды рөл атқаратынын түсінеді. Осыған байланысты біз табиғи 

ресурстарды пайдалануды оңтайландыруға, өнімдеріміз бен 

қызметімізді олардың өмірлік циклі тұрғысынан қарауға, сондай-ақ 

экологиялық таза өнімдерді, материалдар мен технологияларды ұзақ 

мерзімді тұрақты дамуға ықпал ететіндей етіп әзірлеуге және 

пайдалануға тырысамыз. Біздің күш-жігеріміз құндылықтар тізбегі 

бойындағы қызметімізге тікелей байланысты – материалдарды 

жеткізу көздерін таңдаудан бастап, орау, өндіру, тарату, сату және 

маркетинг процестерінен өтіп, өнімдерімізді тұтынуға дейін. 

 
Біздің «4НОЛЬ мақсаты: болашақ үшін бірге» тұрақты даму 

бағдарламамыз шикізат, қаптама, өндіріс, дистрибуция, сату және 

маркетинг, өнімді тұтынуды қоса алғанда, компанияның бүкіл 

құндылықтар тізбегі бойынша қызметінің әсерін төмендетуге 

бағытталған жетекші мақсаттарды белгілеу арқылы саладағы тұрақты 

даму жөніндегі міндеттемелерімізді растайды. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясаттың мақсаты қоршаған 

орта үшін ықтимал тәуекелдердің алдын алу және бақылау болып 

табылады және ол «4НОЛЬ мақсаты: болашақ үшін бірге» 

бағдарламасында көрініс тапқан 2022 және 2030 жылдарға дейінгі 

біздің өршіл нысаналы көрсеткіштерімізбен нығайтылған.. 

 

ҚОЛДАНУ АЯСЫ 

Осы Саясат Carlsberg Group құрамына кіретін барлық компаниялардың 

басшылығына, қызметкерлеріне және азаматтық-құқықтық сипаттағы 

шарттар негізінде жұмыс істейтін тұлғаларға қатысты жаһандық 

деңгейде қолданылады. Саясат сонымен қатар келушілерге және топ 

қызметкерлері немесе агенттер сыртқы нысандарда жұмыс істейтін 

жағдайларға қатысты қолданылады. 
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ТАЛАПТАР 

1. МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

1.1. Қолданыстағы заңдар мен нормативтік актілерді үнемі сақтау. 

 
1.2. Біздің экологиялық стандарттарымызды үздіксіз жетілдіру. 

 
1.3. Біздің стратегиямызға және онымен байланысты мақсаттарға 

сәйкес өзара іс-қимылды және жұмысты жүзеге асыру. 

 
1.4. Экологиялық салдарлары бар апаттардың нөлдік санына қол 

жеткізу мақсатында тәуекелдерді төмендету бойынша тұрақты 

жұмыс істеу. 

 
1.5. Біздің сертификатталған экологиялық менеджмент жүйесін 

дамыту және қолдау. 

 
2. ISO СЕРТИФИКАТТАУ ЖӘНЕ БІРІКТІРІЛГЕН 

МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ (БМЖ) 

2.1. Carlsberg Group шеңберінде жеткізілім тізбегі мен өндірісті 

басқару логистиканы қамтитын ISO 14001 стандартына сәйкес 

сертификатталған болуы тиіс. 

 
2.2. Батыс Еуропадағы жеткізілімдер тізбегі шеңберінде Carlsberg 

Group-тың бақылаушы қатысуымен еншілес кәсіпорындарында ISO 

14001 мультисайтты сертификаттау енгізілді. 

 
3. ЭНЕРГИЯ ТҰТЫНУ ЖӘНЕ ШЫҒАРЫНДЫЛАР 

3.1. Carlsberg Group барлық энергия көздерін барынша тиімді 

пайдалануға және парниктік газдар шығарындыларын азайтуға, 

сондай-ақ Шу / иіс / тітіркендіргіш факторлардың эмиссиясын 

азайтуға ұмтылады. 

3.2. Carlsberg Group көміртегі ізін (CO2 шығарындыларын) азайту 

мақсатында біздің қызметімізге жаңартылатын энергия көздерін 

енгізу мүмкіндіктерін үнемі қарастырады.. 

 
 

4. СУ ЖӘНЕ АҒЫНДЫ СУЛАР 

4.1. Carlsberg Group біз жұмыс істейтін қоғамдастықтарда суды ұтымды 

пайдалануға ұмтылады. 

 
4.2. Carlsberg Group үнемі барлық көріністерде су тапшылығына 

ұшырау дәрежесіне бағалау жүргізеді және сумен ұзақ мерзімді 

қамтамасыз етілуіне кепілдік беру үшін тиісті іс-қимылдарды 

қабылдайды. 

 
4.3. Су тапшылығы бар өңірлерде Carlsberg Group су жинауды 

басқаруда біз қалай ең жақсы жолмен көмектесе алатынымызды 

түсіну үшін жергілікті қоғамдастықтармен өзара іс-қимыл жасайды. 

 
4.4. Carlsberg Group біздің қызметімізден шығатын ақаба сулар 

заңнамалық талаптарға сәйкес өңделетініне кепілдік береді. Бұл 

ағынды суларды тазарту станцияларында немесе өндірістік 

алаңдардан тыс муниципалды/өнеркәсіптік ағынды суларды тазарту 

станцияларында жүзеге асырылады. 

 
5. ҚАЛДЫҚТАР ЖӘНЕ ЖАНАМА (ІЛЕСПЕ) ӨНІМДЕР 

5.1. Carlsberg Group ресурстарды үнемдеу және топырақтың, судың 

және ауаның ластануын болдырмау мақсатында қалдықтардың 

пайда болуын жою немесе азайту / қысқарту бойынша жұмыс 

істейді. 

 
5.2. Carlsberg Group сыра қайнату өнеркәсібінің жанама (ілеспе) 

өнімдерін жемдік материалдар, жаңартылатын энергия 
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көздері немесе топырақ жақсартқыштар ретінде пайдалануға ұмтылады 
 

5.3. Өндірістік алаңдардың орындарында / шегінен тыс жерлерде 

қалдықтарды бақылаусыз көмудің немесе қалдықтармен 

ұйымдастырылмаған жұмыс істеудің кез келген түрлерінен аулақ 

болу керек. 

 
 
 

6. ҚАПТАМА 

6.1. Carlsberg Group серіктестерімен қаптама материалдарын тұтынуды 

қысқарту және қоршаған ортаға әсерді барынша азайту үшін оларды 

қайта пайдалануды және қайта өңдеуді ілгерілету/ынталандыру 

бойынша үнемі жұмыс істейді. 

 
6.2. Қаптаманың жаңа түрлері нарыққа шықпас бұрын, олар өмірлік 

циклды бағалаудан (ӨЦБ) немесе ұқсас экологиялық бағалаудан өтуі 

керек. 

 
6.3. Carlsberg Group сусындарға арналған экологиялық таза 

қаптама жүйелерін жасауда және жетілдіруде белсенді рөл 

атқаруға ниетті. 

 
7. ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ САТЫП АЛУЛАР 

7.1. Carlsberg Group осы Саясатта қамтылған барлық салаларды қоса 

алғанда, қоршаған ортаға елеулі әсер етумен байланысты қызметті 

жоспарлау, бағалау және жүзеге асыру кезінде өзінің 

инвестициялары мен сатып алулары шеңберінде экологиялық 

аспектілерге бірінші кезекте назар аударады. 

 
7.2. Carlsberg Group энергияны үнемдейтін жабдықтар мен энергияны 

үнемдейтін / экологиялық қауіпсіз жұмыс үшін жетілдірілген 

механизмдерді сатып алуға бірінші кезекте көңіл бөледі. 

 
8. МҮДДЕЛІ ТАРАПТАР 

 

8.1. Carlsberg Group біздің мүдделі тараптарымызбен экологиялық 

мәселелер бойынша ашық және бейтарап диалогқа бағытталған; Біз 

маңыздылықты бағалау арқылы сыртқы және ішкі мүдделі 

тараптармен біздің көзқарасымызды мезгіл-мезгіл келісеміз. 
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 ЛАУАЗЫМДЫҚ МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

 
Орган/функция/лауазымды тұлға Лауазымдық міндеттері және жауапкершілігі 

 

Атқару Комитеті (ExCom) Осы саясатты бекітуге жауапты. 

 

 Carlsberg (EVP Carlsberg Supply Chain) 

жабдыөтау тізбегінің атқарушы вице-президенті 

 
Еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау және 

өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі Топ департаменті 

(Group Environment, Health & Safety) 

 
 

 
 Топтың тұрақты даму департаменті (Group 

Sustainability) 

 

Осы саясаттың иесі болып табылады, оны келіседі және іске асыруды қамтамасыз етеді. 

 

Саясаттың иесі болып табылады, Carlsberg Group қоршаған орта мәселелері үшін Атқарушы 

комитет (ExCom) алдында толық жауапты болады, сондай-ақ Топ бойынша елеулі экологиялық 

тәуекелдерді, қажеттілігіне қарай Атқарушы комитеттің атына тиісті түрде анықтауды және 

коммуникацияны қадағалайды. Еңбекті қорғау, қоршаған орта және өнеркәсіптік қауіпсіздік 

жөніндегі бағдарламаны, осы бағдарламаны басқару жүйесін әзірлеу және оны іске асыру 

нәтижелері, энергия үнемдеу бағдарламасын әзірлеу, оны іске асыру нәтижелері, мақсаттары, 

басшылығы және бағыттары үшін Топ деңгейінде толық жауапты болады. 

 

Осы Саясаттың иелеріне оның мазмұны бойынша кеңес береді және сыртқы мүдделі 

Тараптарды осы Саясатты іске асыру бойынша қабылданып жатқан күш-жігер туралы тиісті 

және дұрыс хабардар етуді қамтамасыз етеді. 
 

Топтың тиісті вице-президенттері / Жергілікті 

компаниялардың басшылары (Country Managing 

Directors)/ өңірлік және жергілікті деңгейдегі 
басшылар  

Осы Саясатты және онымен байланысты стандарттарды іске асыруға және сақтауға, сондай-ақ 

барлық тиісті қызметкерлерді Саясатпен және оның талаптарымен таныстыруға жауапты болады. 

Өз бөлімшелері үшін тәуекелдерді тиісті бағалауды жүргізуге жауап береді. 

 

Өндіріс жөніндегі директорлар (Production 

Directors)/ Логистика және клиенттік сервис жөніндегі 

директорлар (Customer Supply Chain 

Directors) 

 

Өздерінің тиісті салаларында (өзінің жауапкершілік аймағында) жеткізілім тізбегі шеңберінде 

саясатты іске асыру үшін толық жауапкершілік пен есеп берушілікті көтереді. 
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Менеджерлер/Директорлар Жеке үлгі көрсетіп, өздерінің тиісті топтары шеңберінде Саясатты тиісті түсінуді 

қамтамасыз етеді. 

 

 

Басшылық, қызметкерлер және азаматтық-құқықтық 

сипаттағы шарттар негізінде жұмыс істейтін тұлғалар, 

сондай-ақ Carlsberg Group құрамына кіретін барлық 

заңды тұлғалардың келушілері 

 
 

Осы Саясаттың талаптарын сақтау үшін жауап береді және кез келген байқалған төтенше 

жағдайлар мен ерекше жағдайлар туралы хабарлауға міндеттенеді. 
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ГЛОССАРИЙ 

EHS (ЕҚОҚӨҚ) 

Еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік. 

IMS (БМЖ) 

Біріктірілген менеджмент жүйесі. 

САЯСАТТАН АУЫТҚУ 
Төтенше жағдайлар туындаған немесе осы Саясатты қолдану мүмкін 

еместігі айқын болған жағдайларды қоспағанда, осы Саясаттан 

ерекше жағдайлар көзделмеген. Саясаттан ауытқу туралы барлық 

сұраулар осы Саясатты ұстаушыға жазбаша түрде жіберілуі тиіс. 

Саясат ұстаушы әрбір сұрау бойынша жеке-жеке бағалауға және тиісті 

шешім қабылдауға міндетті. Ерекшеліктер тиісті түрде тіркеліп, 

құжатталуы керек. 

 
Осы саясат пен ұлттық заңнама немесе басқа да қолданылатын 

стандарттар арасында алшақтық болған жағдайда неғұрлым қатаң 

талаптар қолданылуы тиіс. 

Осы Саясаттың ережелері мен ұлттық заңнама немесе басқа да 

қолданылатын стандарттар арасындағы алшақтықтар Carlsberg 

компаниясының бас кеңсесінде Топ компанияларының қатысуымен 

талдануы тиіс. Жақында Carlsberg Group-қа қосылған компаниялар 

интеграциялық кезең уақытына осы Саясат ережелерінің 

талаптарынан босатылуы мүмкін. 

 

САЯСАТТЫ ҚАЙТА ҚАРАУ 
Осы Саясат қайта қаралуы және қажет болған жағдайда екі жылда бір 

рет пысықталуы тиіс. Саясатқа өзгерістер Атқарушы комитеттің 

(ExCom) мақұлдауымен кез келген уақытта енгізілуі мүмкін. Осы 

Саясаттың ағылшын тіліндегі мәтіні мен оның аудармасы арасында  

қандай да бір алшақтық болған жағдайда, ағылшын тіліндегі мәтін басым 

күшке ие болады. Қайта қарау үшін жауапкершілік Саясат иесіне 

жүктеледі. 

БАЙЛАНЫСТЫ САЯСАТ ЖӘНЕ 

БАСШЫЛЫҚ 
 ЕҚОҚӨҚ бойынша Carlsberg стандарты — біздің Carlsberg 

Group үшін ЕҚОҚӨҚ бойынша негізгі Стандартымыз — бұл 

SHAPE (Safety, Health and Environment Assessment Program 

Excellence) — Еңбекті қорғау, қоршаған орта және 

өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жоғары көрсеткіштерге 

қол жеткізу бойынша бағдарлама. 

 Жеткізушілер мен лицензиаттардың мінез-құлық кодексі (Supplier & 
Licensee Code of Conduct) 

 Энергия менеджменті бойынша Carlsberg операциялық нұсқаулығы 

(COM Utility) 

 Еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау және өнеркәсіптік 

қауіпсіздік саласындағы басшылық қағидаттары (ЕҚОҚӨҚ) (EHS 

Guiding Principles) 

 Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы 

саясат (Health & Safety Policy) 

 CSC менеджментінің біріктірілген жүйесі туралы саясат (CSC 

Integrated Management System Policy) 

 Мүліктің жоғалуын болдырмау стандарттары (барлығы 21) 

 Сақтандыру бойынша нұсқаулық (Insurance Manual) 

 Дағдарыстық жағдайларды басқару саясаты (Crisis 

Management Policy) 

 Сауда-санкциялық шектеулерді сақтау жөніндегі саясатқа 1-

қосымша – елдер тізімі (Appendix 1 to Trade Sanction Screening 

Policy – Country List) 

 Сауда-санкциялық шектеулер туралы ақпарат және тексеру нәтижелері 

бар парақ (Trade Sanctions Information and Screening Results Sheet) 
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БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ 
Топтың еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау және өнеркәсіптік 

қауіпсіздік департаменті (Group Environment, Health & Safety). 



 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ НҰСҚА 
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