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Arbejdsmiljø- og sikkerhedspolitik (OH&S Policy) - MOTOVARIO S.p.A. 
 
 

MOTOVARIO S.p.A er forpligtet på at opnå den højest mulige standard inden for forebyggelse af 
arbejdsulykker, arbejdshygiejne, helbred og sikkerhed for medarbejderne på arbejdsstedet, miljøsikkerhed og 
brandforebyggelse gennem en konstant forbedring af alle medarbejderes bevidsthed og forståelse og 
produktionsafdelingernes ydeevne. 
 
Elementerne i arbejdsmiljø- og sikkerhedspolitikken, som er beskrevet i det følgende, gælder for alle aktiviteter 
på anlæggene i Formigine og Fiorano Modenese (Modena) og er forpligtende for alle interne og eksterne 
medarbejdere, som er en del af organisationen. 
 
Med sikkerhedsadministrationssystemet har virksomhedens ledelse taget et instrument i brug, som skal 
- bevare og opretholde bevidstheden om sammenhængen mellem virksomhedens mission og politikkens 
principper for sundhed og sikkerhed på arbejdet 
- fastlægge objektiver for sundhed og sikkerhed på arbejdet, som er i overensstemmelse med politikken 
- sikre rådighed over ressourcer, som er tilstrækkelige til at virkeliggøre denne politik. 
 
Politikken er referencegrundlaget for alle MOTOVARIO S.p.A's aktiviteter og objektiver. 
 
Den er formaliseret og formuleret i den følgende erklæring. 
 
Politikken, som MOTOVARIO S.p.A følger på sine anlæg, fastlægger følgende sikkerhedsprincipper: 
 
 MOTOVARIO S.p.A. forpligter sig til at overholde gældende bestemmelser for sikkerhed, og til at 
efterstræbe en konstant forbedring af egne præstationer med henblik på beskytte virksomhedens 
medarbejdere og tredjeparter, som arbejder for virksomheden, samt befolkningen, som lever i nærheden af 
virksomhedens anlæg, virksomhedens kunder og hele det omgivende miljø. 
 
 MOTOVARIO S.p.A. sørger for at udstede, indføre, udvikle og/eller revidere 
sikkerhedsadministrationsprocedurerne for at sikre, at virksomhedens personale og derfor MOTOVARIO 
S.p.A. selv: 
- forholder sig i overensstemmelse med gældende lovgivning på området, specifikke normer og standarder, 
også under hensyntagen til lovgivningens fremtidige udvikling 
- projekterer sine anlæg og driver dem i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning og ved hjælp 
af den bedst mulige tilgængelige teknologi 
- anvender produkter eller materialer, som medfører mindst mulig belastning af miljøet under produktion, brug 
og bortskaffelse. 
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 MOTOVARIO S.p.A. samarbejder med de kompetente myndigheder og sammenslutninger om udviklingen 
af standarder, som lever stadig mere op til kravene om sikkerhed og sundhed for medarbejderne. 
 
 MOTOVARIO S.p.A. samarbejder tæt med lokalsamfundet og viser sit engagement for sikkerhed og 
sundhed både for medarbejderne og for lokalsamfundet, som virksomheden indgår i. 
 
Desuden forpligter MOTOVARIO S.p.A. på sikkerhedsområdet sig til at: 
 
 skabe et arbejdsmiljø, som stimulerer og motiverer alle medarbejdere til at nå målet med at eliminere 
arbejdsulykker og erhvervsbetingede sygdomme 
 
 anvende kriterier, som sikrer en korrekt brug af naturressourcer og energi, hvad angår  udnyttelsen af 
elektricitet, naturgas, varme og vedvarende, eller som svarer til vedvarende, energikilder og vand 
 
 fremme brugen af sikkerhedsadministrationssystemer på linje med internationalestandarder på dets sæder 
og anlæg for at sikre, at virksomhedens politik overholdes 
 
 sørge for at udbrede kendskabet til politikken og strategierne på sikkerhedsområdet, også uden for 
virksomheden, gennem en tæt dialog med myndigheder, kunder, aktionærer og befolkningen i almindelighed. 
 
Alle medarbejdere hos MOTOVARIO S.p.A. samt medarbejderne hos eksterne virksomheder og leverandører, 
har til opgave at overholde principperne, som er anført i den ovenstående politik. 
 
Disse principper er, ud fra systemets dynamiske formål, i konstant udvikling, og det er arbejdsgiverens ansvar 
at sørge for en konstant forbedring af medarbejdernes sundhed og sikkerhed inden for gældende lovgivning, 
både på arbejdsstedet og hos virksomhedens kunder samt under samarbejde med eksterne virksomheder. 
 
Forebyggelsen og beskyttelsen mod farer gennemføres ved at inddrage og ansvarliggøre alle 
personalegrupper på alle niveauer, og skal konstant administreres og kontrolleres ved at involvere alle. 
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