Průvodce
Responsible Care®
Global Charter
VYDANÝ MEZINÁRODNÍ RADOU CHEMICKÝCH ASOCIACÍ (ICCA)
Responsible Care

Responsible Care je etický

Iniciativa Responsible Care

je dobrovolná celosvětová

závazek k bezpečnému

vznikla v roce 1985 v Kanadě

iniciativa chemického průmyslu

nakládání s chemickými látkami

jako nástroj na řešení problémů

zaměřená na neustálé zlepšování

a dosahování soustavného

a naplnění očekávání partnerů

a dosahování excelence v oblasti

provozního zlepšování

chemického průmyslu. K plnění

životního prostředí, ochrany

v chemickém průmyslu.

principů Responsible Care se

zdraví, bezpečnosti práce

Odhodlání průmyslu zacházet

zapojuje chemický průmysl

a dodržování bezpečnostních

bezpečně s chemickými látkami

z více než 60 zemí. Ze kterých

opatření.

po celou dobu jejich životního

jsou Svazy chemického průmyslu

cyklu zvyšuje důvěru veřejnosti,

členy ICCA.

Tyto cíle jsou realizovány plněním

přičemž je třeba zajistit, aby

a překračováním legislativních

chemie přispívala ke zlepšení

Responsible Care Global Charter

a zákonných požadavků,

životní úrovně, kvality života

(Charta) byla poprvé publikována

spoluprací napříč průmyslem,

a ochraně životního prostředí.

v roce 2005. Aktualizace z roku

se státní správou a dalšími

2014 reaguje efektivně na

zúčastněnými stranami. Tento

Efektivní a transparentní

aktuální očekávání zúčastněných

závazek je dále podporován

spolupráce se zúčastněnými

stran, jakož i na příležitosti

aktivitami národních programů

stranami je základem

a výzvy, kterým čelí globální

Responsible Care, které zahrnují

Responsible Care a hraje

chemický průmysl.

systematické postupy pro

důležitou roli v rámci porozumění

ověření implementace prvků

a plnění očekávání celé

Responsible Care.

společnosti.

Signatáři Responsible Care® Global Charter na celém světě se zavazují aktivně posilovat Responsible Care
zapojením svých společnosti, lidí, technologií a obchodních praktik v rámci šesti prvků charty:
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Firemní kultura, která
aktivně podporuje
bezpečné nakládání
s chemickými látkami
v rámci globální iniciativy
Responsible Care.
Signatáři Charty se zavazují
zajistit vedení a prostředky, které
umožní:
➜➜ Implementovat zásady
a postupy Responsible Care
všude tam, kde společnost
vyrábí nebo prodává výrobky;
➜➜ Účast v národních programech
Responsible Care, zejména
v zemích, kde společnost má
významné obchodní aktivity1;
➜➜ Přispět k dalšímu rozšíření
Responsible Care v ostatních
oblastech, kde společnosti
má významné podnikatelské
aktivity;
➜➜ Podporovat průmysl
a povědomí veřejnosti
o Responsible Care;
➜➜ Poskytovat praktickou
podporu a sdílet osvědčené
postupy; podporovat
další subjekty při úspěšně
implementaci Responsible
Care.

Ochrana lidí a životního
prostředí prostřednictvím
trvalého zlepšování
životního prostředí,
zdraví a bezpečnosti
práce; bezpečnosti
našich zařízení, procesů
a technologií; a při
neustálém zlepšování
bezpečnosti chemických
výrobků a péče o výrobky
v celém dodavatelském
řetězci.
Signatáři Charty se zavazují:
➜➜ Implementovat firemní
principy, zásady a postupy
k zajištění bezpečnosti
zaměstnanců, dodavatelů,
veřejnosti a životního
prostředí;
➜➜ Usilovat o kontinuální
zlepšování ochrany zdraví
a bezpečnost na pracovišti,
bezpečnost veřejnosti,
bezpečné postupy,
ochranu životního prostředí
a bezpečnost zařízení
a výrobků společnosti.
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Zlepšování systémů
řízení chemické výroby
formou účasti při tvorbě
a implementaci legislativy
a osvědčených postupů,
orientovaných na životní
cyklus výrobků, vědecky
ověřené výsledky
a chemickou bezpečnost.
Signatáři se zavazují k řízení
bezpečnosti chemických výrobků
v souladu s očekávání Globální
produktové strategie (GPS)
ICCA, včetně:
➜➜ Aktivní spolupráce při vývoji
a realizaci účinných politik
pro nakládání s chemickými
látkami, regulací a standardů
výkonu, s využitím principu
řízení rizik;
➜➜ Aktivní zapojení do iniciativ
týkajících se budování kapacit
pro podporu bezpečného
nakládání s chemickými
látkami po celém světě;
➜➜ Příspěvky do vnitrostátního
a mezinárodního vzdělávání
a výzkumu, které prohlubují
znalost bezpečnosti
chemických látek, jako
je například Globální
harmonizovaný systém
klasifikace a označování
chemických látek (GHS)
a Long-range Research
Initiative (LRI).
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Ovlivňování obchodních
partnerů s cílem
podporovat bezpečné
nakládání s chemickými
látkami v rámci jejich užití.
Signatáři Charty se zavazují:
➜➜ Realizovat kontinuální zlepšení
bezpečnosti výrobků, péče
o výrobky a management;
➜➜ Poskytovat informace
a pomoc k tomu, aby bylo
zajištěno bezpečné nakládání
s chemickými látkami v celém
dodavatelském řetězci;
➜➜ Spolupracovat s uživateli
chemických látek při udržování
a zlepšování postupů pro
bezpečné a účinné používání
chemických látek;
➜➜ Prosazovat Responsible
Care v hodnotovém řetězci
chemického průmyslu
a podporovat podobný přístup
také v dalších odvětvích
průmyslu.
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Zapojení
zainteresovaných stran,
porozumění jejich obavám
a očekáváním v souvislosti
se zajišťováním bezpečné
výroby a produktů,
vstřícná komunikace
týkající se produktů
a jejich využití.

Podpora udržitelného
rozvoje prostřednictvím
zlepšování výkonu,
rozšiřování ekonomických
příležitostí a rozvoje
inovativních technologií
a dalších řešení jako
odpovědi na společenské
výzvy.

Signatáři Charty se zavazují:

Signatáři Charty se zavazují:

➜➜ Spolupracovat se
zúčastněnými stranami
a reagovat na jejich obavy
a očekávání v souvislosti
s chemickou výrobou
a bezpečností produktů;

➜➜ Implementovat firemní
principy, zásady a procesy pro
neustálé zlepšování v oblasti
odpadového hospodářství,
emise skleníkových plynů
a efektivní využívání zdrojů,
včetně energie, suroviny
a vodu;

➜➜ Poskytnout zúčastněným
stranám informace
o výkonnosti společnosti
a bezpečnosti produktů;
➜➜ Předávat informace
o výkonnosti společnosti
národní a mezinárodní
organizaci Responsible Care
s cílem zajistit efektivní dialog
zúčastněných stran průmyslu.

➜➜ Prosazovat důležitost
chemických látek při
zlepšování kvality života
a zajišťování udržitelného
rozvoje;
➜➜ Zapojit se do iniciativ,
které potvrzují pozitivní
vliv Responsible Care na
udržitelný rozvoj a podporovat
další společnosti, aby
realizovaly vlastní příspěvky
k udržitelnosti.

1 Účinné provádění a důvěryhodnost Responsible
Care a plnění souvisejících závazků Charty
vyžaduje co největší zapojení předních chemických
společností všude tam, kde mají významné
obchodní aktivity.
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