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Medzinárodná environmentálna politika Dr. Oetker 

Vsetky spoloönosti v rámci Dr.Oetker International konajú spôsobom, ktory je setrny 
k zivotnérnu prostrediu. Prijímajú svoju zodpovednost' za ochranu zivotného 
prostredia a prirodnych zdrojov pre súëasnú spoloönost' a pre budúce generácie, s 
ciefom úspesne zlúèit' podnikanie a ekologické záujmy. 

Vsetky poboöky Dr.Oetker International si uvedomujú svoju zodpovednost' 
a vynakladajú iniciatívu na ochranu zivotného prostredia. Zamestnanci konajú podfa 
princípu, ktory hovorí, ze problémy sa musía riesit' uz v ich poöiatku, ak je to rnozné. 
Ich povinnost'ou je posúdit' rnoäny vplyv na zivotné prostredie pri zavádzaní novych 
vyrobkov, postupov a ëinnostl. 

Spoloénosti Dr.Oetker International vyvíjajú, vyrábajú a predávajú vyrobky alebo 
sluzby s ohfadom na prlsluäné environmentálne zákony a predpisy, kde sa 
dodrziavanie právnych predpisov povazuje za samozrejmú poziadavku. 

Na vsetkych miestach Dr.Oetker International je venovaná vefká pozornost' ochrane 
prirodnych zdrojov, vyhybaniu sa emisiám skleníkovych plynov a zachovaniu 
biodiverzity. Vyrobné továrne tiez berú do úvahy celú zivotnost' vyrobenych 
produktov. Predchádzanie, znizovanie a / alebo vyuzitie odpadov má prednost' pred 
ich likvidáciou. 

Väetky spoloönosti Dr.Oetker International berú do úvahy vplyv svojej éinnosti na 
zivotné prostredie. Ukonöia svoje aktivity, za úëelorn vyhnút' sa negatívnemu vplyvu 
na zivotné prostredie pocas celého zivotného cyklu daného vyrobku alebo znízia 
vplyv na zivotné prostredie na minimum, ak je to rnozné. V Dr.Oetker International sa 
prijímajú vsetky potrebné opatrenia, aby sa zabránilo situáciám, ktoré spôsobujú 
skodlivé následky pre zivotné prostredie. 

Jednotlivé poboëky sa zaoberajú nepretrzityrn vyvojorn environmentálneho vykonu s 
pomocou úradníkov, vedcov, zákazníkov a dodávatefov. Divízie Dr.Oetker 
International speciñkujú postupy na overenie environmentálnej politiky a ciefov. V 
prípade odchylok sa zavádzajú opatrenia, ktoré musía odstránit' vsetky slabé miesta. 

Spoloönosti Dr.Oetker International zaruéujú, ze zmluvné strany uplatñujú rovnaké 
environmentálne normy na pracovisku, aké boli stanovené samotnym Dr. Oetker 
International. Navyse, spoloënosti neustále pracujú aj na tom, aby ich dodávatelia a 
zmluvné strany svedomito pracovali s ohfadom na zivotné prostredie. 
Podrobné informácie o environmentálnej politike spoloönosti, ktoré majú informovat' 
verejnost' o environmentálnych ciefoch, akciách a úspechoch sú verejne k dispozícii. 
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V Dr.Oetker International je povinnost'ou podporovat' environmentálne povedomie 
pocas skolenia zamestnancov s cíetorn motivovat' ich, aby konali spôsobom, ktory je 
priatelsky k zivotnérnu prostrediu. Za úöelorn zachovat' a nadviazat' na uz vysoky 
standard v oblasti ochrany zivotného prostredia, sú zamestnanci vëetkych oblastí 
vyzyvanl na aktívnu úëast' pri zlepëovanl ochrany zivotného prostredia. 

Vedenie spoloönosti Dr.Oetker International zabezpeëuje ochranu zivotného 
prostredia, usmernenia sú implementované vo vsetkych továrñach a pracoviskách 
Dr.Oetker International. 
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