Etiske normer for medlemmer af ATL
Vi er som moderne transport- og logistikvirksomheder en vigtig del af samfundet, og
omgivelserne kan forvente, at vi agerer efter høje etiske standarder i udøvelsen af vores erhverv.
Vi ønsker at gå forrest som et godt eksempel til efterfølgelse for andre.
Som medlemmer af ATL skal vi derfor leve op til foreningens etiske normer i vores
forretningsførelse og daglige adfærd:
1. Vi overholder love og regler.
2. Vi opretholder høj trafiksikkerhed.
3. Vi udviser hensynsfuld adfærd i trafikken.
4. Vi udviser social ansvarlighed.
5. Vi tager hensyn til miljøet.
6. Vi skaber et godt arbejdsmiljø.
7. Vi er en pålidelig forretningspartner.
8. Vi udviser god kollegial adfærd.
9. Vi er åbne og imødekommende.
10. Vi udviser samfundsansvar.
1. Vi overholder love og regler
Vi kender de love og regler, der regulerer vores arbejdsområde, f.eks. færdselsloven,
arbejdsmiljøloven og specifikke regler som køre- og hviletidsbestemmelserne, og vi skal
overholde dem ubetinget.
Vi erkender, at fejl kan ske, men vi udfører vores arbejde på en måde, så overtrædelse af love og
regler gennem menneskelige eller materielle fejl elimineres, så vidt det overhovedet er muligt.
Vi sikrer, at medarbejderne altid har den nødvendige uddannelse og viden, der er påkrævet for at
kunne udøve arbejdet i overensstemmelse med gældende love og regler.
2. Vi opretholder høj trafiksikkerhed
Når det gælder trafiksikkerhed, går vi gerne længere end love og regler foreskriver. Vi sørger for
at alle ansatte er uddannede i at tænke i trafiksikkerhed, og at materiel og udstyr er af en høj
standard.
Vi erkender, at uforudsete situationer kan opstå, men det må aldrig få den konsekvens, at vi går
på kompromis med sikkerheden.

3. Vi udviser hensynsfuld adfærd i trafikken
Som professionelle trafikanter er vi forpligtede til at udvise særlig hensynsfuld adfærd i
trafikken. Vi bruger vores overblik til at få trafikken til at glide så godt som muligt. Vi kører altid
efter forholdene, både de vejrmæssige og trafikale. Vi tilpasser vores kørsel, så vi ikke er til fare
eller ulempe for andre trafikanter.
4. Vi udviser social ansvarlighed
Vi har respekt for alle mennesker, deres ståsted i livet og deres individuelle kompetencer, og vi
agerer respektfuldt og ansvarsbevidst over for vores omgivelser. Vi respekterer medarbejdernes
ret til at vælge at organisere sig fagligt. Vi overholder indgåede overenskomster.
Vi tager afstand fra forhold, som ikke gør det muligt for det enkelte menneske at opretholde
værdige levevilkår.
5. Vi tager hensyn til miljøet
Vi har fokus på minimering af ressourceanvendelsen ved udførelsen af transport - og
logistikopgaverne til gavn for samfundet og det omkringliggende miljø.
Vi har procedurer, der overholder eller overgår lovgivningsmæssige mindstekrav, når det gælder
håndtering og bortskafning af affald, kemikalier og andre farlige materialer.
Hvor og når det er muligt, tager vi initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed blandt
vores ansatte og i virksomheden generelt.
Vi er opmærksomme på at rådgive vores kunder om mulighederne for at agere til fordel for en
mere skånsom miljøbelastning, når det gælder løsning af transport- og logistikopgaver.
6. Vi skaber et godt arbejdsmiljø
Vi sikrer et godt arbejdsmiljø, som tager hensyn til medarbejdernes sikkerhed, sund hed og
trivsel.
Vi sørger for, at medarbejderne kan udføre deres arbejde uden risiko for skade på liv og
førlighed og uden fysiske eller psykiske mén.
Vi sørger for, at medarbejderne får grundig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på
farefri måde, og at alle nødvendige hjælpemidler til hver en tid er til rådighed.
Vi gør vores yderste for, at medarbejderne kan agere i et åbent og tillidsfuldt miljø, hvor trivsel
er i højsædet, og hvor der ikke er grobund for chikane og mobning.
7. Vi er en pålidelig forretningspartner
Vores målsætning er altid at sikre et godt samarbejde med vore forretningspartnere baseret på
gensidig forventningsafstemning.

Vi holder os opdaterede med den seneste udvikling inden for transport- og logistikerhvervet, så
kunderne altid er sikret, at opgaverne løses på et fagligt højt niveau.
Vi søger at bilægge eventuelle uenigheder med kunder og andre forretningspartnere gennem
dialog og ved at løse problemerne på den mest hensigtsmæssige måde.
8. Vi udviser god kollegial adfærd
Vi medvirker til at udvikle erhvervet og forbedre branchens omdømme ved at dele ny viden og
vigtige erfaringer med vores kolleger gennem relevante organisatoriske og kollegiale kanaler. Vi
undlader gennem udtalelser eller adfærd at skade erhvervets omdømme. Vi tager afstand fra de
konkurrencefordele, der kan opnås gennem afvigelse fra love og regler samt konkursrytteri.
Vi løser så vidt muligt tvister mellem kolleger ved dialog og forhandling, før der eventuelt tages
skridt til anvendelse af retssystemet eller involvering af offentligheden.
9. Vi er åbne og imødekommende
Vi er hver især som virksomheder ambassadører for erhvervet og fremstår i offentlighedens øjne
som repræsentanter for hele branchen, og vi agerer derfor åbent og ansvarligt i sager, der har
offentlighedens og mediernes interesse.
Vi er åbne for dialog med vores omgivelser. Vi lytter til både kritiske og positive henvendelser og
bruger begge dele i udviklingen af vores virksomheder.
Vi reagerer hurtigt og præcist på henvendelser fra offentligheden, herunder pressen, og
orienterer ATL, når det påvirker opfattelsen af erhvervet.
10. Vi udviser samfundsansvar
Vi ønsker at bidrage til værdiskabelsen i samfundet som helhed. Vi agerer, så vores handlinger
og dispositioner ikke arbejder mod samfundets interesser.
Vi tager afstand fra alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.
Vi har et ansvar for at bidrage til samfundets udvikling gennem deltagelse i relevante
diskussioner og fora, hvor vi kan bidrage med viden, indsigt og løsningsforslag på vigtige
udfordringer og konflikter.
---000--Disse etiske regler er udarbejdet i henhold til § 6 i vedtægterne for ATL som udtryk for de krav,
der stilles til medlemsvirksomhedernes professionelle standard og etik under udøvelse af deres
erhverv.
Implementering og overholdelse af de etiske normer for medlemmer af ATL påhviler
medlemsvirksomhedens øverste ledelse.

Eventuelle overtrædelser af de etiske normer kan påtales af alle medlemmer af ATL og
indbringes for foreningens bestyrelse i henhold til vedtægternes § 6 Medlemsforholdets
konsekvenser og § 13 Eksklusion.
Bestyrelsen kan endvidere på eget initiativ tage sager op om eventuelle overtrædelser af de etiske
normer.
Reglerne  er  at  betragte  som  et  tillæg  til  ATL’s vedtægter og har således direkte gyldighed for alle
medlemsvirksomheder i ATL.

