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Olyan módon működünk, amelynek célja a környezeti hatások minimalizálása és a fenntartható 
földhasználat előmozdítása. Tudjuk, hogy tevékenységeink befolyásolhatják a szárazföldi, tengeri 
és édesvízi ökoszisztémák biodiverzitási értékeit, valamint azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a 
természetes rendszerek a befogadó közösségeink számára nyújtanak.  
 
Ezen értékek és szolgáltatások védelme érdekében helyreállítás és ellensúlyozás révén az 
elkerülés, a minimalizálás, a kárenyhítés hierarchiáját alkalmazzuk működésünk életciklusának 
minden szakaszában. Arra is törekszünk, hogy az új telephelyeknek és a jelentős bővítési projektek 
esetén a biodiverzitásnak ne legyen nettó vesztesége. 
Elkötelezettek vagyunk a biológiai sokféleség védelmére vonatkozó nemzetközi előírások betartása 
mellett, beleértve a Nemzetközi Bányászati és Fémipari Tanács bányászati alapelveit. Tiszteletben 
tartjuk a törvényesen kijelölt védett területeket, például a nemzeti parkokat és a természetvédelmi 
területeket, ahol a szigorú természetvédelem a gazdálkodási cél. Arra is kötelezettséget vállalunk, 
hogy nem tárunk fel olyan helyet, illetve nem bányászunk, és nem működünk olyan helyen, melyek 
a Világörökség részei. 
 
Megközelítésünk meghatározza a biodiverzitás kockázatait és lehetőségeit, például a 
veszélyeztetett fajok listáján szereplő élőlények jelenlétét azokban a régiókban, ahol működünk. 
Ezeket a kockázatokat egy olyan cselekvési terv kidolgozásával kezeljük, amely világos és 
mérhető célokat vagy mutatókat határoz meg, amelyek alapján az Alcoa és érdekcsoportjaink 
értékelhetik hatékonyságukat. Hiszünk a tudományos alapú megoldásokban és kutatási 
partnerkapcsolatot alakítunk ki a lehetséges hatások jobb megértése és az irányítási gyakorlatok 
ismertetése érdekében. 
 
Bányáink fokozatos rehabilitációját vállaljuk az elfogadott teljesítménykritériumok alapján, 
felismerve, hogy az ökoszisztéma helyreállítása kulcsszerepet játszik az elkerülhetetlen 
biodiverzitási hatások enyhítésében. Büszkék vagyunk a bányahelyreállítási erőfeszítéseinkre, 
amelyek vezető gyakorlatként globális elismerést kaptak. Fejlett bányarehabilitációnk hozzájárul az 
erdőirtás globális megállítására irányuló kollektív erőfeszítésekhez azáltal, hogy helyreállítjuk az 
erdei ökoszisztémákat minden olyan erdős területen, amelyet a bányaműveleteink negatívan 
érintenek, amennyiben ez az érdekelt felekkel egyeztetett cél. 
 
Éves Fenntarthatósági Jelentésünkben beszámolunk a területkezelés és a rehabilitáció 
teljesítményéről. 
 
Emellett minden körülmények között arra törekszünk, hogy közös vállalati partnereink 
befolyásolása révén megvalósítsuk az Alcoa biológiai sokféleségről szóló irányelvét a nem általunk 
működtetett vegyesvállalatokban. 
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