Nordzucker
Nordzuckers energi- och miljöpolicy
Inledning
Nordzucker Business Europe har förbundit sig all minimera resursanvändningen och den
päverkan pä miljö och klimat som vära aktiviteter har. Vi driver ocksä förbättringar inom dessa
omräden i vär värdekedja tillsammans med vära samarbetspartners.

Vära ätaganden:
1. Vi producerar och marknadsför vära produkter pä ett miljö- och klimatvänligt sätt genom all
främja en effektiv resursanvändning och sund avfallshantering i vär verksamhet.
2. Vi har en hällbarhetsstrategi där vi ätar oss all minska vära utsläpp av växthusgaser genom all
sänka vär energiförbrukning och genom all använda förnybara energikällor.
3. Vi fäster stor vikt vid initiativ med klimat-, energi- och miljöfördelar genom all prioritera vära
investeringar i enlighet med detta och genom all ta hänsyn till energi och miljö i
produktutvecklingen.
4. Vi tillämpar ett livscykelstänk i värt kontinuerliga förbättringsarbete genom all främja goda
klimat-, energi och miljöresultat genom hela vär värdekedja och i nära samarbete med utvalda
intressenter.
5. Vi ställer hällbarhetskrav samt krav pä energi- och miljöprestanda i vär upphandling, genom
vära etiska regier för leverantörer (Supplier Code of Conduct)
6. Vi har ett nära samarbete med vära betodlare för all ytterligare främja en hällbar odling av
sockerbetor, vär huvudsakliga rävara.
7. Vi mäter vära framsteg genom all sätta ml för vära resultat pä klimat-, energi- och
miljöomrädet för vär europeiska verksamhet och följer regelbundet upp dessa, dokumenterar
och rapporterar dem.
8. Vi använder oss av väsentlighets- och miljöutvärderingar för all identifiera risker och möjligheter
i vära aktiviteter mot bakgrund av vär organisation och använder utfallet för förbättringar.
9. Vi informerar vära medarbetare om energi- och miljöaspekterna av vä'ra aktiviteter. Vi involverar
vära medarbetare aktivt i förbättringsprocessen genom relevant utbildning för all möjliggöra och
motivera ett miljö- och klimatvänligt agerande.
10.Vi informerar regelbundet vära externe intressenter om värt miljö-, energi- och klimatarbete och
för en fortlöpande dialog med dem för all bli ännu bättre.
11.Vi uppfyller alle tillämpliga lagar och andra krav som vi frivilligt ätagit oss.
Braunschweig,

2O

rs Gorissen
CEO

2o ZA

Axel Aumüller
COO

NZ-1.2.-P-03 Nordzucker Energy Environmental Policy-SE

Alexander
CFO

