Nordzucker
Polityka rodowiskowo-energetyczna Nordzucker
Preambula
Nordzucker Business Europe dey do minimalizacji wykorzystywanych przez siebie zasoböw oraz wptywu
prowadzonej przez siebie dziatalnoci na klimat i rodowisko. W ww. obszarach jesterrry dodatkowo
inicjatorami udoskonalen w naszym taiicuchu wartoci, samodzielnie lub we wsperacy z naszymi
partnerami.

Nasze zobowiqzania:
1. Prowadzona przez nas produkcja i sprzeda2 jest przyjazna dla klimatu i rodowiska naturalnego, poniewa2
w naszej dziatalnoci promujemy racjonalne wykorzystywanie zasoböw oraz gospodark odpadami.
2. PrzyjQlimy strategi9 zröwnowaZonego rozwoju, zgodnie z ktörq ograniczamy emisje gazöw cieplarnianych
poprzez zmniejszenie zuZycia energii oraz wykorzystywanie jej odnawialnych 2rödet.
3. Faworyzujemy rozwiazania korzystne z klinnatycznego, energetycznego i rodowiskowego punktu widzenia
poprzez odpowiedniq priorytetyzacj9 naszych inwestycji oraz uwzgl9cinianie aspektu energetycznego i
rodowiskowego na etapie rozwoju produktu.
4. W naszych wysilkach na rzecz ustawicznego rozwoju stosujemy koncepcj cyklu Zyciowego, podejmujqc
dziabnia promujace dobre wyniki w obszarze ochrony klimatu, zasoböw energetycznych i rodowiskowych
w calymlancuchu wartoci, w bliskiej wsperacy z jego wybranymi uczestnikami.
5. Spetnienia naszych oczekiwan w obszarze zröwnowaZonego rozwoju, w tym wyniköw energetycznych i
rodowiskowych, oczekujemy takZe od naszych dostawcöw poprzez przestrzeganie Kodeksu
Poseowania Dostawcy.
6. Prowadzimy bliskq wspölpracQ z plantatorami, majqcq na celu propagowanie zröwnowa2onej uprawy
buraka cukrowego, ktöry jest naszym podstawowym surowcenn produkcyjnym.
7. Osiagane przez nas wyniki w obszarze ochrony klimatu, zasoböw energetycznych i rodowiska
naturalnego oceniamy wedlug celöw wyznaczonych dia wszystkich podmiotöw naszej grupy kapitatowej
dziatajacych w Europie. Osiqgni9cie ww. celöw regularnie weryfikujemy, dokunnentujemy i raportujemy.
8. Ryzyka i mo2liwoci zwiazane z prowadzonq przez nas dzialalnociq identyfikujemy przeprowadzajac
oceny istotnoci i wplywu na rodowisko, przy uwzglOnieniu kontekstu naszej organizacji, a wyniki ww.
ocen wykorzystujemy do wprowadzania ulepszen.
9. 0 energetycznych i Arodowiskowych aspektach naszej dziatalnoci informujemy naszych pracowniköw,
ktörych aktywnie angaZujemy w proces ustawicznego doskonalenia poprzez szkolenia unno2liwiajace im i
motywujace ich do pracy z korzAcia dla klimatu i Arodowiska naturalnego.
10. Informacje o osiqganych przez nas wynikach w obszarze ochrony klimatu, zasoböw energetycznych i
rodowiska przekazujenny regularnie interesariuszom zewnerznym i prowadzimy z nimi dialog pomagajqcy
nam wprowadzad dalsze ulepszenia.
11. Spetniamy wszystkie stosowne wymagania dotyczqce zgodnoci oraz podjQte przez nas wiq2qce
zobowiazania.
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