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APLINKOSAUGOS POLITIKA
Aplinkosaugos politika (toliau – Politika) apibrėžia atsakomybę aplinkos apsaugos srityje ir yra privalomas
dokumentas Telia Lietuva, AB bei jos dukterinėms įmonėms (toliau – „Telia“).
Siekdama iniciatyviai valdyti savo poveikį aplinkai, „Telia“ priėmė Politikoje išdėstytus principus.
Su Politika yra susijusi Aplinkosaugos tvarka.
1 TIKSLAS
Politikos tikslas – užtikrinti, jog per visą savo vertės grandinę ir produktų bei paslaugų teikimo gyvavimo ciklą
„Telia“ savo neigiamą ir teigiamą poveikį aplinkai valdytų taip, kad būtų įgyvendinti ilgalaikiai jos siekiai ir tikslai
aplinkos apsaugos srityje.
2 PRINCIPAI
Pagrindiniai „Telia“ aplinkos apsaugos aspektai yra tokie:
a)

tvarus energijos naudojimas, kuris reiškia efektyvų energijos vartojimą ir energijos iš atsinaujinančių
šaltinių naudojimą bei gamybą;

b)

klimato kaitos mažinimas ir prisitaikymas prie vykstančio proceso, atsižvelgiant į fizines ir perėjimo
prie naujų būdų rizikas bei galimybes; ir

c)

pavojingų ir nepavojingų atliekų kiekio mažinimas, didžiausią dėmesį skiriant elektros ir elektroninės
įrangos atliekoms, tačiau apimant ir kitus svarbius atliekų srautus.

Vis dėlto, tokie aplinkosaugos aspektai kaip vanduo ir biologinė įvairovė, kuriems „Telia“ neturi esminio
neigiamo poveikio, atitinkamais atvejais yra nuolatos vertinami.
Veikloms, kurios vykdomos pagal Politiką, taikomi toliau išdėstyti principai. „Telia“:
•

šalyse, kuriose vykdo savo veiklą, laikosi visų galiojančių vietinių ir tarptautinių įstatymų bei kitų teisės
aktų ir kitų susijusių nacionalinių bei tarptautinių susitarimų;

•

taiko sisteminį nuolatiniu tobulinimu grindžiamą valdymo metodą, kuris reiškia, kad siekdama iki
minimumo sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, bendrovė nustato tikslus, vykdo stebėseną, matuoja ir
įvertina poveikį bei rizikas;

•

savo veiklos operacijose ir visoje savo vertės grandinėje remia atsargumo principu grindžiamą požiūrį;

•

taikydama principą „Sumažinti, pakartotinai panaudoti, perdirbti“ skatina žiedinę ekonomiką savo
veiklos operacijose ir pasiūlymuose klientams;

•

savo veiklos operacijose ir visoje savo vertės grandinėje naudoja ir skatina naudoti aplinką tausojančią
technologiją, produktus ir paslaugas bei teikia pirmenybę panašių tikslų siekiantiems tiekėjams ir
partneriams;

•

kartu su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis dalyvauja atliekant mokslinius tyrimus, dalijantis
žiniomis ir formuojant viešąją politiką klausimais, kurie skatina atsakomybę už aplinkos apsaugą;

•

skaidriai, patikimai ir laiku skelbia svarbiausius veiklos aplinkos apsaugos rodiklius.

Šie principai taikomi tiek, kiek juos taikydama „Telia“ nepažeidžia vietinių įstatymų ir kitų teisės aktų.
3 VAIDMENYS IR ATSAKOMYBĖS SRITYS
Politika taikoma Telia Lietuva, AB bei visoms jos dukterinėms įmonėms kaip jų pačių Politika, kurios privaloma
laikytis visiems vadovams, valdybos nariams, pareigūnams ir darbuotojams. Be to, „Telia“ siekia, kad Politikoje
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išdėstyti principai ir tikslai būtų įgyvendinti kitose asocijuotose įmonėse, kuriose „Telia“ neturi kontrolinio akcijų
paketo, tačiau turi reikšmingą įtaką.
Vadovai yra atsakingi už tai, jog Politika būtų tinkamai iškomunikuota bei įgyvendinta, ir kad jiems atskaitingi
darbuotojai būtų supažindinti su Politika bei jos laikytųsi.
4 POLITIKOS PAŽEIDIMAI
Bet kuris „Telia“ darbuotojas, įtaręs, kad buvo pažeistas Atsakingo verslo kodeksas ar Politika, privalo
nenutylėti ir apie problemą pirmiausiai pranešti savo vadovui, vėliau – Žmogiškųjų išteklių padalinio atstovui,
Etikos ir atitikties užtikrinimo pareigūnui arba pateikti atitinkamą pranešimą Skaidrumo linija. Kaip naudotis
Skaidrumo linija, nurodyta „Telia“ intranete ir viešoje interneto svetainėje.
„Telia“ griežtai draudžia bet kokios formos atsakomuosius veiksmus prieš darbuotojus, pateikusius pranešimus
Skaidrumo linija. Konkretūs reikalavimai yra išdėstyti dokumente „Vidinių pranešimų teikimo ir draudimo taikyti
atsakomuosius veiksmus pranešėjo atžvilgiu tvarka“.
Jei darbuotojas pažeidžia Politiką, jam gali būti taikomos drausminės priemonės, įskaitant darbo sutarties
nutraukimą.
5 TIKSLINĖ GRUPĖ
•

Žmogiškųjų išteklių komanda

•

Vadovas

•

Tvarumo komanda

•

Pirkimų komanda

•

Etikos ir atitikties užtikrinimo komanda

•

Konsultantai ir „Telia“ arba „Telia“ vardu dirbantys išorės darbuotojai, tais atvejais, kai Politika taikoma
jų darbinės atsakomybės srityje.

6 IŠIMTYS
Politika atitinka Telia Company Aplinkosaugos politiką ir yra pritaikyta „Telia“ atsižvelgus į jos ūkinę veiklą,
vietinius įstatymus, vietines aplinkybes ir kalbą. Esant būtinybei nukrypti nuo Politikos, apie tai „Telia“ vadovas
privalo pranešti Telia Company įmonių grupės Teisės vadovui.
7 ĮMONIŲ GRUPĖS VALDYMO SISTEMA
Politika yra dalis „Telia“ valdymo sistemos, kuri be apribojimų aprėpia:

a) Atsakingo verslo kodeksą, tikslus ir bendrąsias vertybes, strategiją, politikas ir valdybos patvirtintas
vadovo veiklos instrukcijas;

b) vadovo sprendimus, vadovo patvirtintas tvarkas ir šį dokumentą; ir
c) įmonių grupės funkcinių padalinių ar įmonių grupės padalinių vadovų patvirtintas įmonių grupės
gaires.
_________________
Pastaba. Išsamesnė informacija pateikiama dokumente „Aplinkosaugos tvarka“.

