BELEID INZAKE MILIEU EN KLIMAATVERANDERING (milieubeleid)
Capricorn zet zich in voor een duurzaam milieubeheer, waarbij hoge normen worden gehanteerd voor de bescherming en
verbetering van het milieu. Wij zullen duidelijke standpunten over klimaatverandering, energietransitie en biodiversiteit ontwikkelen
en bekendmaken, in overeenstemming met of vooruitlopend op internationale doelstellingen en goede praktijken. Wij zullen
managementsystemen invoeren om de prestaties voortdurend te verbeteren in overeenstemming met internationale codes en
normen, onder meer door samenwerking met overheden om te voldoen aan hun vastgestelde nationale bijdragen in het kader van
het Klimaatakkoord van Parijs.
Milieubeheer
Ons gedocumenteerde managementsysteem zal:

•

Een sterke cultuur van milieubeheer bevorderen, versterken en handhaven, met zichtbaar leiderschap op alle niveaus

•

Voldoen aan de toepasselijke nationale en internationale milieuwetten, -regelingen en -normen.

•

Gevaren en risico's voor het milieu, het klimaat en de biodiversiteit identificeren, evalueren en beheren gericht op
voorzorgsmaatregelen en dergelijke risico's beperken tot het laagste redelijkerwijs uitvoerbare niveau met gebruikmaking van
de beste beschikbare technieken, zonder het welzijn in gevaar te brengen.

•

Verzekeren dat wij specifieke milieubeheersplannen voor elke vestiging opstellen en uitvoeren.

•

Zorgen dat wij over de benodigde doeltreffende middelen beschikken om onze verbintenissen op het gebied van milieu en
biodiversiteit te realiseren en actief te promoten, onder meer door deling van milieukennis, training van onze werknemers en
bevordering van de bewustwording bij onze stakeholders.

•

Doelstellingen en streefcijfers vaststellen voor de verbetering van het milieubeheer en de milieuprestaties, met inbegrip van
monitoring en openlijke rapportering over onze risicobeoordeling en impacts en prestaties.

•

Verontreiniging voorkomen en verzekeren dat een passende rampenbestrijding beschikbaar is en regelmatig wordt getest,
zodat tijdig en doeltreffend kan worden gereageerd wanneer milieu-incidenten zich voordoen.

•

Verzekeren dat milieuongevallen, incidenten, bijna-ongelukken en gevallen van niet-naleving van procedures worden gemeld
en onderzocht en dat de daaruit getrokken lessen worden gedeeld en worden verwerkt in het beleid, de normen en de
procedures voor de verbetering van het bedrijf.

•

Verzekeren dat contractanten ons milieubeleid en onze milieunormen kennen en naleven en waar nodig met hen
samenwerken om hun normen te verhogen en te laten voldoen aan onze eisen door evaluaties en audits van hun systemen
en prestaties.

•

Onze invloed bij contractanten en zakelijke partners aanwenden om hoge normen inzake het milieubeheer te bevorderen.

•

Samenwerken met regelgevende instanties en brancheorganisaties bij de formulering of verbetering van beleid, regelgeving
en goede praktijken gericht op de milieubescherming en de biodiversiteit, met stimulering van de ontwikkeling en het delen van
kennis en technologieën.

Klimaatverandering en Energietransitie
Capricorn streeft naar het realiseren van continue CO2-reducties met als doel nul uitstoot en wij zullen:

•

Duidelijke emissiereductiedoelstellingen publiceren en rapporteren volgens vastgestelde tijdschema's ter ondersteuning van
het Klimaatakkoord van Parijs, zoals goedgekeurd door onze raad van bestuur en wij zullen de verwezenlijking ervan waar
mogelijk versnellen.

•

Een hiërarchie voor de koolstofreductie toepassen, namelijk vermijden-verminderen-vervangen-opvangen-compenseren, om
netto nul te bereiken voor onze Scope 1- en Scope 2-emissies van broeikasgassen.

•

Risico's en kansen inzake klimaatverandering voor alle projecten evalueren en verzekeren dat deze worden geïntegreerd in
onze ondernemingsbeslissingen.

•

Op transparante wijze verslag uitbrengen over risico's en kansen op korte, middellange en lange termijn, in overeenstemming
met de vereisten van de Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).

•

Waar mogelijk de broeikasgasemissies in alle fasen van de levenscyclus van olie en gas, met inbegrip van projectontwerp,
inbedrijfstelling, exploitatie en ontmanteling, verminderen en minimaliseren zonder de veiligheid van mensen en
gemeenschappen in gevaar te brengen.

•

Efficiënte werkwijzen bevorderen, met inbegrip van het energie- en waterverbruik en de afvalbeperking, met als doel het
behoud van natuurlijke hulpbronnen.

•

Naar behoren gecertificeerde koolstofcompensaties gebruiken en rapporteren als onderdeel van ons netto-nulbeleid.

Biodiversiteit
In onze activiteiten zullen wij:

•

Vermijden te werken in gebieden die behoren tot het werelderfgoed of geklasseerd zijn als strikte natuurreservaten (IUCN Ia)
of wildernisgebieden (IUCN Ib).

•

Streven naar geen nettoverlies aan biodiversiteit in de gebieden en activiteiten die wij beheren en dit streven promoten bij
onze partners en stakeholders.

•

De biodiversiteit, ecosystemen, soorten, waterbronnen en waterkwaliteit beschermen, in samenwerking met lokale of getroffen
gemeenschappen om hun kennis van het lokale milieu te benutten voor de bescherming en instandhouding van de
biodiversiteit en natuurlijke bronnen.

•

Onze stakeholders, waaronder lokale of betrokken gemeenschappen, zakelijke partners, werknemers en hun
vertegenwoordigers, raadplegen en met hen overleggen over ons beleid en onze prestaties inzake het milieu en de
biodiversiteit.

•

Alle wetgeving inzake milieubescherming naleven en de milieu-impact beoordelen overeenkomstig de meest recente goede
praktijken, waaronder zo nodig specifieke biodiversiteitstudies leidend tot actieplannen voor de biodiversiteit voordat de
werkzaamheden worden gestart.

De verantwoordelijkheid voor dit beleid berust bij de algemeen directeur en de raad van bestuur. De verantwoordelijkheid voor de
naleving van het milieubeleid en de milieunormen van Capricorn berust bij de algemene directie, directeuren, managers en
personeelsleden
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