LEGRAND ELEKTRİK SAN. A.Ş.
ÇEVRE POLİTİKASI
Çevre, tüm Grup çalışanlarının katkı sağladığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk(CSR) politikamızın temel unsurlarından biridir.
Legrand Elektrik San. A.Ş., çevresel yaklaşımı güçlendirmek ve ilgili tarafların beklentilerini karşılamak için, ISO14001
standardını baz alarak, Çevre Yönetim Sistemini dört ana unsuru bulunan bir çevre politikası ile uygulamaktadır.
Çevre Yönetim Sistemimiz, tüm üretim proseslerimizi ve fabrikamız binalarını kapsamaktadır.

Müşterilerimize sürdürülebilir yapısal çözümler sunmak
• Konut, ticari ve endüstriyel yapılar için enerji tasarrufu sağlayan bağlı veya bağımsız enerji yönetimi çözümlerini sağlamak,
• Sürekli gelişimin göstergesi olarak; ürün, sistem ve hizmetlerimizin tüm süreçlerinde yaşam döngüsü bakış açısı ile çevresel etkileri
ölçmek ve azaltmak için elektrikli ve elektronik ekipmanların yaşam sonu süreçleri dahil olmak üzere tüm değer zincirini kapsayan,
küresel ekonomiye bağlı, yenilikçi bir ekotasarım stratejisi uygulayarak, çevre kirliliğini azaltmak ve doğal kaynakları en etkin şekilde
kullanmak,

• Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevreye zararlı maddelerin kullanımını takip ederek kısıtlamak,
• İlgili taraflarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini sürekli takip etmek,

Tesislerimizin çevresel etkilerini benimsemek ve ilgili taraflarımızı sürece dahil etmek
• İlgili taraflarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaya çalışmak,
• Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek tüm çevre etkilerini (acil durum riskleri dahil) kontrol etmek, atıkların geri dönüşümünü arttırmak,
özellikle kirliliklerden (su, hava, toprak vb.) doğan riskleri yönetmek, su tüketimini azaltmaya çalışarak çevreyi ve biyoçeşitliliği korumak
için gerekli önlemleri almak,

• Değer zincirimizin çevresel etkilerini azaltmak amacıyla, Grup'un tedarikçilerini, lojistik sağlayıcılarını ve taşeronlarını kapsayacak
şekilde genişletmeye çalışmak,

• Çevreyle ilgili konularda, karbon ayak izini değerlendirerek, en iyi mühendislik ve bakım uygulamalarını paylaşmak ve tedarik sürecine
dahil edilen hedeflerle Grup'un gelişim dinamiğine dahil etmek,

• Lojistik akışlarını belirlerken çevre değerlendirme kriterlerini de hesaba katmak,
• Performansımızı, özellikle de enerji performansımızı sürekli geliştirmek ve çevre üzerindeki etkimizi (sera gazı emisyonları, su etkisi,
VOC emisyonları, vb.) azaltmak.

Müşterilerimizi bilgilendirip en iyi çözümleri uygulamaları için destek sağlamak
• Müşterilerin, ürün ve sistemlerimiz hakkında yaşam döngüsü bakış açısı ile ele alınmış çevre etkileri ile ilgili bilgilere kolay erişimlerini
sağlamak,

• Sürdürülebilir binaların tasarlanmasını teşvik etmek için değer zincirimize dahil olanlara eğitim vermek,

Süreçlerimizde görev alan herkesin sorumluluk üstlenmesini teşvik etmek
• Faaliyetlerimizde bu taahhütlere önem vermek, tüm süreçlerde yer alan herkesin görev ve sorumluluk üstlenmesini desteklemek,
• Çalışanlarımızı bu çevre politikasının ve ilgili programların uygulanmasında teşvik ederek desteklemek ve Çevre Boyutları ile ilgili
yükümlü olduğumuz tüm yasal gereklere ve diğer şartlara uymak,

• İlgili çevre gerekliliklerini tedarikçilerimize iletmek, değer zincirimizin çevre üzerindeki etkisini azaltma konusunda var olan ve gelecekte
sağlayacakları katkı açısından en çok etkilenenleri değerlendirmek ve bu değerlendirmeleri Grup’un satın alma kriterlerine dahil etmek,

• Girişimcilik ruhunun ve kollektif performansımızın sürekli gelişmesini desteklemek, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin çevreye duyarlı
bir şekilde çalışmaları için yetkin ve eğitimli olmaları desteklemek,

• CSR stratejimiz ve şeffaflık amacımız doğrultusunda, Legrand Grup ile uyumlu bir şekilde iletişim kurmak.
“Tüm çalışanlarımız, Legrand Grup CSR (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) Stratejisi çerçevesinde belirlenen
çevre politikamızın uygulanmasından ve sürekli iyileştirilmesinden sorumludur.”
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