Ürün Koruma Politikası

Ürün Koruması, Pirelli’nin sürdürülebilir ve etik iş kültürünün bir parçası olup, hizmet ömrü boyunca
ürünlerin sağlık, güvenlik, çevre ve toplumsal etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan her türlü faaliyeti içerir.
Malzeme yeniliği, ürün tasarımı, kaynak kullanımı, üretim, dağıtım ve bir ürünün kullanımı, bertarafı ve geri
dönüşümü sırasındaki performansına ilişkin sorumluluğumuz; ekonomik refah, çevrenin korunması, halk
sağlığı ve toplumsal ihtiyaçlar arasında doğru dengeyi kurmaktır.
İnsanlar ve gezegenimiz için daha güvenli, daha temiz ve sürdürülebilir bir çevreye önemli bir katkıda
bulunmak amacıyla, Pirelli, aşağıdakileri taahhüt eder:


ürünlerinin çevresel ve toplumsal etkilerinin değerlendirilmesi - ürünlerimizin hizmet ömrünün her
aşaması ile ilgili olası her türlü sağlık, güvenlik, çevre ve toplumsal riskleri sistematik olarak
değerlendirerek, olası olumsuz etkileri önlemek veya hafifletmek için gereken işlemleri derhal
uyguluyoruz;



ürün ve süreçlerin yenilenmesi - su tüketimi, atık üretimi, su ve hava emisyonları da dahil olmak üzere
çevresel ayak izimizin azaltılması ile ilgili faaliyetlerde bulunarak ve yenilenebilir enerji kullanımını
artırarak, yenilikçi ve daha güvenli ürünler tasarlamak üzere araştırma ve geliştirme yatırımları yapıyoruz;



güvenli bir bağlamda çalışanlarımızın güçlendirilmesi – çalışanlarımızın gerekli niteliklere sahip
olduğundan, güvenli bir ortamda çalıştığından ve Pirelli'nin sorumlu büyümesindeki kilit rollerinin
bilincinde olduklarından emin olmak için diyalog, eğitim, gelişim ve iletişim yatırımları yapıyoruz.
“Zarar vermeme” ve “sıfır kaza” hedefi ile, iş sağlığı ve güvenliği alanında sürekli iyileştirmeyi
gerçekleştirmeye çalışıyoruz;



Paydaşlarla ilişkiler - Paydaşlarımızla, ürünlerimizin sağlık, güvenlik, çevresel ve toplumsal etkilerini
en aza indirmeye yönelik ortak sorumluluklarımızı paylaşırken, karşılıklı fayda sağlayan sürdürülebilir
ilişkiler kurmak üzere sürekli açık ve adil diyalog kurulmasını teşvik ediyoruz. Özellikle:


Pirelli’nin i ) tedarikçilerce teslim edilen ürün ve hizmetlerin çevresel ve güvenlik kalitesini ve ii)
hem kendi tesislerinde, hem de tedarikçilerinin tesislerinde işgücü, sağlık, güvenlik ve çevre
hususlarının sorumlu yönetimine ilişkin gerekliliklerini anladıklarından emin olmak üzere,
tedarikçilerle yakından ilgileniyoruz;



müşterilerimizi ve son kullanıcıları Pirelli ürünlerini kullanmak için en güvenli yollar hakkında aktif
bir şekilde bilgilendirirken, mümkün olan yerlerde geri dönüşümü veya yeniden kullanımı
kolaylaştırmak suretiyle bu ürünlerin kullanımı ve nihai bertarafı sırasında çevreye saygılı
olunmasını sağlayarak, müşterilerimizi ve son kullanıcıları ürünlerimizin çevresel etkilerini ve
güvenlik özelliklerini anladıklarından emin olmak üzere destekliyoruz;



küresel politika ve ilkeler geliştirilmesi konusunda kamu, sivil toplum, sektörel ve akademik
kuruluşlarla işbirliği kuruyoruz. İnsanların güvenliğini ve çevrenin korunmasını maddi olarak
etkileyen tüm kalite, güvenlik, iş sağlığı ve çevre ile ilgili endişelere maksimum dikkat sarf
edilmesini ve bunların önceliklendirilmesini hedefleyen yerel girişimleri teşvik ediyoruz.





paydaşlarımıza, ürünlerimiz ve hizmet ömrü yönetim yaklaşımı bilgilerini ifşa ediyoruz ve üst düzey
şeffaflık sağlayarak, Pirelli'nin Ürün Koruma kültürünü gerçekleştirmek için belirlenen hedeflere
ulaşılması ile ilgili sonuçları rapor ediyoruz.

en iyi uygulama ve kurallara uyulması – faaliyetlerimizi, daima yasal gereklilikleri karşılayarak ve
bunların ötesine geçme fırsatını dikkate alarak, uluslararası kabul görmüş çalışma, sağlık, güvenlik ve
çevre standartlarına, uygulanabilir kanun ve yönetmeliklere göre yönetiyoruz.

Teknoloji Genel Yönetim Bölümü’nün sürekli rehberliği ile desteklenen Pirelli’nin Üst Yönetimi, personelin
tamamının ve Pirelli ile işbirliği yapanların katılımını ve bunların davranışının, bu Politikada yer verilen
değerlerle tutarlılığını sağlayarak, bu Politikanın tam olarak uygulanması konusunda stratejik bir role
sahiptir.
Pirelli, Paydaşlarına, bu Politikayı ihlal ederek Pirelli'nin Ürün Koruma hususları bakımından risk yaratan
veya yaratabilecek herhangi bir durumu isim belirtmeksizin de rapor etmeleri için özel bir kanal (Pirelli'nin
internet sitesinde yayınlanan "Grup Bilgi Uçurma Politikası-Şikayet Prosedürü") sağlar.
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