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1. Doel
Bij Aperam zijn we ervan overtuigd dat het uitbouwen van een succesvolle onderneming op lange termijn alleen mogelijk is
als onze meest waardevolle activa worden beschermd: onze mensen en het vertrouwen dat ons verbindt met de omliggende
gemeenschap. Wij zijn ervan overtuigd dat geen enkele activiteit dermate belangrijk is dat we geen tijd hebben om deze veilig
en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving uit te voeren.
Als onderdeel van onze weg naar duurzaamheid willen we ervoor zorgen dat Aperam tot de beste spelers in de sector behoort
op het gebied van milieubescherming en willen we de milieuwetgeving zelfs overtreffen. Het respect voor het milieu maakt
ook deel uit van onze burgerlijke verantwoordelijkheid, in het bijzonder ten opzichte van onze omwonenden en toekomstige
generaties. Daarom houden wij ons volledig aan de doelstellingen van het “Akkoord van Parijs” in het kader van het
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en verbinden wij ons ertoe hierover publiekelijk verslag uit
te brengen. Iedereen die voor Aperam werkt, speelt een belangrijke rol bij de implementatie van de richtlijnen van het bedrijf
en is verantwoordelijk voor de naleving van de milieuwetgeving en de prestaties op milieugebied. Om onze hoogste normen
te bereiken, moeten we bij al onze acties en beslissingen altijd rekening houden met het voorkomen van vervuiling en een
efficiënt gebruik van hulpbronnen.
Ten slotte is roestvrij staal het materiaal bij uitstek voor de bescherming van het milieu: het is niet alleen milieuvriendelijk,
maar de levenscyclus is ook beter dan andere materialen omdat het eindeloos recyclebaar is en onze klanten kan helpen hun
eigen duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

2. Principes
Als Aperam-medewerkers van elke Aperam-entiteit streven wij ernaar om altijd te streven naar :
1.

Werken in overeenstemming met alle relevante milieuwet- en regelgeving en andere verplichtingen van het bedrijf,
zoals interne doelstellingen en procedures, met als doel het nalevingsniveau te overtreffen;

2.

Milieubeheersystemen in te voeren, bijvoorbeeld ISO 14001, om te zorgen voor een voortdurende verbetering van
de milieuprestaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van systematische/continue controle en gericht is op het voorkomen
van verontreiniging om ervoor te zorgen dat het milieu niet wordt verontreinigd;

3. Een efficiënt beheer en een efficiënte preventie van natuurlijke en grote industriële risico's ontwikkelen;
4.

Efficiënt gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen (bodem, energie, land, water), met het oog op de bescherming
van de biodiversiteit, natuurlijke ecosystemen, beschermde en in stand gehouden gebieden ;

5.

Organisatie van de ontwikkeling, verbetering en toepassing van milieuvriendelijke productiemethoden met een
lage impact, waarbij gebruik wordt gemaakt van lokaal beschikbare grondstoffen,

6. Bewaking en vermindering (indien technisch en economisch haalbaar) :
i.
uitstoot van broeikasgassen, om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten;
ii.
energieverbruik en -intensiteit, via technische verbeteringen en het gebruik van hernieuwbare
energie ;
iii.
stof in het kanaal, waardoor diffuus stof en andere luchtemissies worden beperkt;
iv.
zoetwaterinlaten en zorgen voor een zorgvuldige controle van de waterlozingen ;
v.
geluid rond onze fabrieken, rekening houdend met de feedback van onze belanghebbenden;
vi.
alle productieresiduen, voorafgaand aan intern/extern hergebruik of recycling met als doel het
gestorte afval tot nul te reduceren;
vii.
gevolgen van het vervoer voor het milieu ;
7. Communiceer en ga de dialoog aan met :
i.
Medewerkers, voor een bedrijfsbrede inzet en verantwoording van de milieuprestaties;

ii.
iii.

Alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de activiteiten van Aperam ;
Leveranciers en aannemers, voor bewustwording en respect voor het milieubeleid van Aperam.

