Nordzuckers energi- og miljopolitik
Indledning
Nordzucker Business Europe er forpligtet til at minimere brugen af ressourcer samt klima- og
miljopävirkninger fra vores aktiviteter. Vi arbejder desuden for at skabe forbedringer inden for
disse omräder i vores yrdikmde, ogsä sammen med vores partnere.

Vores forpligtelser:
1. Vi producerer og markedsforer vores produkter pä en klima- og miljovenlig mäde ved at
fremme en effektiv anvendelse af ressourcer og en forsvarlig affaldshändtering i vores dritt.
2. Vi har en bmredygtighedsstrategi, der forpligter os til at reducere vores
drivhusgasemissioner ved at saanke vores energiforbrug og anvende vedvarende
energikilder.
3. Vi Igger srlig vgt pä initiativer med klima-, energi- og miljornssige fordele ved at
prioritere vores investeringer i overensstemmelse med disse og ved at tage hensyn til energi
og miljo i produktudviklingen.
4. Vi anvender en livscyklustilgang i vores lobende forbedringsindsats ved at arbejde for at
fremme gode klima-, energi- og miljoprstationer i hele vores vrdikde i tt samarbejde
med udvalgte interessenter.
5. Vi anvender beredygtighedskrav, herunder energi- og miljoprstationer, overfor vores
leverandorer via vores etiske regelst for leverandorer.
6. Vi arbejder tt sammen med vores sukkerroedyrkere for at fremme en bredygtig dyrkning
af sukkerroer, vores vigtigste rämateriale.
7. Vi mäler vores fremskridt ved at opstille m'äl for vores klima-, energi- og miljoprestationer i
vores europiske forretning og ved regelmmssigt at folge op pä, dokumentere og rapportere
om disse.
8. Vi bruger vaasentligheds- og miljoaspektvurderinger til at identificere risici og muligheder i
vores aktiviteter, der inkorporerer den revante kontekst i vores organisation og bruger
resultaterne til forbedringer.
9. Vi infornnerer vores medarbejdere om energi- og miljoaspekterne i vores aktiviteter. Vi
involverer aktivt vores medarbejdere i den lobende forbedringsproces gennem passende
trning for at gare dem i stand til og motivere dem til at handle pä en klima- og miljovenlig
mäde.
10. Vi kommunikerer regelmmssigt vores klima-, energi- og miljoprstationer til vores eksterne
interessenter og forer en dialog med dem for at hjelpe os med at forbedre vores
prstationer.
11. Vi opfylder alle relevante compliance-forpligtelser sävel som de bindende forpligtelser, vi har
indgäet.
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