Politika Životního Prostředí
Společnosti
Cíl

Společnost L&L Products uznává ochranu životního prostředí jako nedílnou
součást jejího závazku v oblasti kvality práce, produktů a vztahů. Tato politika
životního prostředí podrobně popisuje závazek společnosti L&L Products k
ochraně životního prostředí.

Rozsah

Tato politika platí pro všechny subjekty společnosti L&L Products na celém světě.
Všechny subjekty si stanoví úkoly a činnosti k dosažení cílů a plnění závazků
popsaných v této politice.

Prohlášení politiky

Věříme, že integrací správných environmentálních postupů do všech aspektů
našeho podnikání můžeme nabídnout technologicky inovativní produkty a
zároveň zachovat a zlepšovat zdroje pro budoucí generace. Dále se domníváme,
že vedení a všichni zaměstnanci společnosti sdílí stejnou odpovědnost za správu
životního prostředí.
V rámci podpory této politiky se společnost L&L Products zavazuje:
• dodržovat všechny platné místní zákony a předpisy v oblasti životního prostředí a pokud
možno předvídat budoucí problémy v oblasti životního prostředí;

• zajišťovat procesy neustálého zlepšování v rámci svých výrobních závodů, které dosahují
certifikace ISO 14001 nebo jiných certifikovaných systémů řízení;

• zajišťovat procesy neustálého zlepšování s cílem rozpoznat a optimalizovat snížení spotřeby
energie v našich zařízeních, včetně vody a fosilních energií;

• přijímat opatření ve všech odděleních organizace k dosažení našeho cíle nulového odpadu,
včetně optimalizace přímých a nepřímých dodávek, podpory ekodesignu našich výrobků

a obalů, zlepšování našich výrobních procesů, lepšího třídění našeho odpadu a zvyšování
jeho využitelné části;

• přijímat opatření k dosažení našeho cíle nulových nehod v oblasti životního prostředí,

například prostřednictvím školení zaměstnanců, odpovídajícího skladování a správy surovin
a produktů v našich zařízeních;
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• brát v potaz naše emise uhlíku a přijímat opatření ke snížení uhlíkové stopy našich operací;
• zapojit naše zúčastněné strany s cílem zajistit, aby byly brány v potaz jejich zájmy, přijímat

jejich vstupy ke zlepšení našich aktivit a pomoci jim při snižování jejich vlastní ekologické
stopy;

• v každém místě provozu společnosti L & L Products stanovit přiměřené, dosažitelné,
vhodné a ekonomicky realizovatelné environmentální úkoly a cíle, které jsou pravidelně
přezkoumávány, aby mohlo být podpořeno neustálé zlepšování vlivu provozu na životní
prostředí;

• zohlednit dopady na životní prostředí, v rozsahu možné proveditelnosti, v našem plánování,
nákupu a provozních rozhodnutích, aby se minimalizovala tvorba odpadu, znečištění a
jakýchkoli nepříznivých dopadů na blaho společnosti nebo na životní prostředí

Otázky týkající se této politiky mohou být adresovány vašemu regionálnímu manažerovi BOZP
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