OKOLJSKA POLITIKA

Skladno z okoljsko politiko skupine Renault Group se tovarna Revoz Novo mesto zavezuje,
da bo:
❑ nenehoma preprečevala in zmanjševala okoljski odtis in vplive svoje dejavnosti proizvodnje
na zdravje z:
✓ obvladovanjem porabe energije in izpustov v zrak v skladu s cilji ogljične nevtralnosti
skupine, opredeljenimi v podnebnem načrtu;
✓ zmanjševanjem količine odpadkov na izvoru in povečevanjem deleža ovrednotenih
odpadkov;
✓ preprečevanjem onesnaženja tal in podtalnice;
✓ obvladovanjem porabe vode in izlivov v vodno okolje;
✓ obvladovanjem kemičnih tveganj in legionele;
✓ preprečevanjem onesnaževanja zaradi okoljskih nesreč;
✓ obvladovanjem emisij hrupa in neprijetnih vonjav;
✓ varčno porabo surovin;
✓ ohranjanjem biotske raznovrstnosti;
❑ vodila sistem ravnanja z okoljem, potrjen s certifikatom ISO 14001, z namenom stalnega
izboljševanja okoljske učinkovitosti in zagotavljanja skladnosti z zakonodajo in z zavezami
skupine Renault Group;
❑ osveščala svoje sodelavce glede okoljskih vprašanj in jih obveščala o rezultatih;
❑ prispevala k zaščiti materialnega in nematerialnega premoženja skupine ter njeni
konkurenčnosti, predvsem s preučevanjem priložnosti krožnega gospodarstva.
Da bi dosegla te cilje, tovarna Revoz vsako leto definira okoljski plan aktivnosti in ustrezna
sredstva, skladno s strateškim načrtom tovarne, njenimi pomembnimi okoljskimi vidiki in
kartografijo večjih okoljskih tveganj.
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• Ustvarjanje vrednosti: prispevati k ustvarjanju novih virov dohodka in dobička z inovativnimi rešitvami mobilnosti in dejavnostmi
krožnega gospodarstva, prispevati h konkurenčnosti ter zaščiti materialnih in nematerialnih sredstev.
• Preprečevanje in zmanjševanje okoljskega odtisa: nenehno preprečevati in zmanjševati okoljski odtis naše dejavnosti, storitev in
izdelkov v njihovem celotnem življenjskem ciklu.
• Vodenje: voditi sistem ravnanja z okoljem v skupini Renault Group in njeni vrednostni verigi zaradi zagotavljanja skladnosti z
zakonodajo in lastnimi zavezami.
• Dialog in komunikacija: zagotavljanje transparentne in odgovorne komunikacije ter dialoga med deležniki.
Štiri prednostna področja delovanja so:
1. Podnebne spremembe in energetska učinkovitost
3. Zdravje in snovi (kemikalije)
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Vodstvo se zavezuje, da bo to politiko izvajalo in spodbujalo vse, ki delajo v podjetju ali za
podjetje, da sodelujejo pri njenem uresničevanju.

2. Viri in konkurenčno krožno gospodarstvo
4. Biotska raznovrstnost in ekosistemi
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