BEDRIJFSMILIEUBELEID (BMB)
Cairn zet zich in voor de bescherming en instandhouding van het milieu en wij streven ernaar onze potentiële impact op het milieu tot een
minimum te beperken. Wij streven naar hoge praktijknormen door een proces van voortdurende verbetering van onze beheersystemen en
prestaties, met inbegrip van de aanneming van internationale codes en normen, waar mogelijk. Om aan deze verplichting te voldoen, zullen
wij in onze activiteiten beheersystemen invoeren die voldoen aan de eisen van onze milieunormen en:

•

Een sterke cultuur van milieubeheer bevorderen, versterken en in stand houden, met zichtbaar leiderschap op alle niveaus

•

Voldoen aan de toepasselijke milieuwetten, regelgevingen en normen

•

Gevaren en risico's voor het milieu en de biodiversiteit in kaart brengen, evalueren en beheren volgens een voorzorgsbenadering, en
de risico's beheren tot een niveau dat zo laag als redelijkerwijs haalbaar is (ALARA), met gebruikmaking van de beste beschikbare
technieken, zonder de veiligheid in gevaar te brengen

•

Risico- en effectbeoordelingen in de planningsfase uitvoeren en locatiespecifieke milieubeheersplannen en, waar nodig,
biodiversiteitsactieplannen op te stellen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen

•

Verontreiniging voorkomen en ervoor zorgen dat er een passend reactievermogen voorhanden is, dat regelmatig wordt getest, zodat
tijdig en doeltreffend kan worden gereageerd op milieu-incidenten, mochten die zich voordoen

•

Doelstellingen en streefcijfers vaststellen voor de verbetering van het milieubeheer en de milieuprestaties, met inbegrip van
monitoring en openlijke rapportage onze beoordeling van risico's en effecten en onze prestaties

•

De risico's en mogelijkheden van klimaatverandering voor alle projecten evalueren, ervoor zorgen dat deze in onze
bedrijfsbeslissingen worden geïntegreerd en op transparante wijze rapporteren over risico's en mogelijkheden op korte,
middellange en lange termijn, in overeenstemming met de taskforce voor klimaatgerelateerde financiële transparantie (Taskforce
on Climate-related Financial Disclosure - TCFD)

•

Efficiëntie in ons energie- en watergebruik bevorderen met het oog op het behoud van natuurlijke hulpbronnen, vermindering van
de atmosferische emissies en het helpen verminderen van de effecten

•

De broeikasgasemissies en de koolstofintensiteit in alle fasen van de olie- en gaslevenscyclus, met inbegrip van projectontwerp,
exploitatie en ontmanteling, te verminderen en tot een minimum te beperken zonder de veiligheid van mensen en gemeenschappen in
gevaar te brengen

•

Investeringen en projecten ontwikkelen en uitvoeren om te voldoen aan onze toezeggingen in het kader van het ‘nul routinematig
affakkelen’-programma van de Wereldbank en om initiatieven te ondersteunen die helpen om te voldoen aan de eisen van de
Overeenkomst van Parijs en de toezegging van de Britse regering om de uitstoot van broeikasgassen tot nul terug te brengen

•

Beschermen van biodiversiteit, ecosystemen, soorten, waterbronnen en waterkwaliteit samenwerken met plaatselijke of
betrokken gemeenschappen om hun kennis van het plaatselijke milieu te gebruiken om te helpen bij de bescherming en
instandhouding van biodiversiteit en milieubronnen

•

Onze stakeholders, waaronder lokale of betrokken gemeenschappen, zakenpartners, werknemers en hun vertegenwoordigers
raadplegen en ze betrekken bij ons milieu- en biodiversiteitsbeheer en onze milieu- en biodiversiteitsprestaties

•

Ervoor zorgen dat wij over de nodige middelen en vaardigheden beschikken om onze verbintenissen op het gebied van milieu en
biodiversiteit te verwezenlijken en actief te bevorderen, met inbegrip van het delen van milieukennis

•

Milieuopleidingen geven aan onze werknemers en het bewustzijn van milieu- en biodiversiteitskwesties actief bevorderen

•

Ervoor zorgen dat aannemers op de hoogte zijn van ons milieubeleid en onze milieunormen kennen en naleven, en waar nodig met
onze contractanten samenwerken om hun normen op te trekken zodat ze aan onze eisen voldoen

•

Onze eigen prestaties, bekwaamheid en capaciteiten en die van contractanten controleren, en regelmatig audits uitvoeren om
ervoor te zorgen dat onze controles doeltreffend zijn openlijk verslag uitbrengen over de status van onze milieudoelstellingen en taakstellingen

•

Onze invloed bij zakenpartners aanwenden om strenge normen voor milieubeheer te bevorderen

•

Ervoor zorgen dat milieuongevallen, incidenten, bijna-ongevallen en gevallen van niet-naleving van de procedures worden gemeld en
onderzocht en dat de daaruit getrokken lessen worden gedeeld

•

Zorgen voor gedocumenteerde systemen, processen en procedures van hoge kwaliteit op milieugebied

•

Samenwerken met regelgevende en industriële instanties bij de opstelling of verbetering van wetten, beleidslijnen, voorschriften en
goede praktijken ter bescherming van het milieu en de biodiversiteit, en de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en technologieën
aanmoedigen

De verantwoordelijkheid voor de naleving van het milieubeleid en de milieunormen van de Cairn-groep ligt bij de Algemeen directeur, de
directeurs, de managers en hun personeel.
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