
 

 

  

   

 

  

 

Policy för Produkthantering 

 

 

Ansvarsfull Produkthantering är en del av Pirellis hållbara och etiska företagskultur och inkluderar 

all verksamhet, som syftar till att minimera produkternas påverkan vad beträffar hälsa, säkerhet, 

miljö och sociala konsekvenser under alla olika faser i deras livslängd. 

Vårt ansvar, när det gäller materialinnovation, produktutveckling, inköpsstrategi, tillverkning och 

performance under produktens användning, bortskaffande och återvinning, är att sträva efter den 

rätta jämvikten mellan ekonomiskt välstånd, miljöskydd, folkhälsa och sociala behov.  

I syfte att ge ett betydande bidrag till  en säkrare, renare och hållbarare miljö för människor och 

för vår planet, har Pirelli engagerat sig för att:  

 analysera sina produkters miljömässiga och sociala påverkan - vi utvärderar systematiskt alla 

de potentiella risker vad beträffar hälsa, säkerhet, miljö och välfärd, som är förenade med de 

olika faserna i vår produkts livscykel och genomför snabbt alla nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och mildra eventuella negativa effekter;  

 förnya produkter och processer - vi investerar i forskning och utveckling för att skapa 

innovativa & säkrare produkter och vi ägnar oss aktivt åt att minska våra ekologiska fotavtryck, 

inklusive vattenförbrukning, avfallsproduktion, vatten- och luftutsläpp och öka användningen 

av förnybar energi; 

 ge våra anställda möjligheter i ett säkert sammanhang– vi investerar i dialog, utbildning, 

utveckling och kommunikation för att försäkra oss om att våra anställda är rätt kvalificerade, 

arbetar i en säker miljö och är medvetna om sin nyckelroll i Pirellis ansvarsfulla tillväxt. Vi 

eftersträvar en kontinuerlig förbättring av arbetshälsa & säkerhet och vårt mål är "inga skador" 

och "noll olyckor";  

 få vår Intressenters medverkan - vi stöder en kontinuerlig öppen och just dialog med våra 

Intressenter i syfte att bygga hållbara relationer, som kan leda till ömsesidig nytta, samtidigt 

som vi delar det gemensamma ansvaret att minimera våra produkters påverkan vad beträffar 

hälsa, säkerhet, miljö och sociala konsekvenser. Framför allt, genom att: 

 

 få leverantörer att garantera att de förstår Pirellis krav på i) miljö- och säkerhetskvalitet i de 

produkter och tjänster de levererar till oss och ii) ansvarsfull hantering av arbets-, hälso-, 

säkerhets- och miljöproblem, både på sina egna arbetsplatser och på sina leverantörers; 

 hjälpa kunder och slutanvändare för att försäkra oss om att de förstår våra produkters 

miljöpåverkan och säkerhetsaspekter, informera dem aktivt om de säkraste sätten att 

använda Pirellis produkter, samtidigt som respekt för miljön under användning och 

slutgiltigt bortskaffande garanteras genom att återvinning eller återanvändning underlättas 

så långt möjligt; 

 Samarbeta med nationella och internationella statliga och icke-statliga, sektoriella och 

akademiska organ för att utveckla en global policy och globala principer. Vi stöder lokala 

initiativ, som syftar till att ge högsta betydelse och prioritering åt alla kvalitets-, säkerhets-, 



 

 

  

   

 

arbetshälso- och miljöangelägenheter, som materiellt påverkar människors säkerhet och 

miljöns bevarande. . 

 lämna ut information till intressenter om hur vi hanterar våra produkter och deras livscykel 

och redogöra för de resultat som rör uppnående av de mål, som fastställts för Pirellis 

produkthanteringskultur och garantera en hög grad av öppenhet.  

 följa best practices & regler – vi utövar vår verksamhet enligt internationellt erkända arbets- 

hälso-, säkerhets- och miljöstandarder, tillämpliga lagar och förordningar och vi överväger alltid 

möjligheten att utmana och överträffa rättsliga krav.  

 

 

Pirellis Högsta Ledning, med stöd av den Allmänna Förvaltningsteknikens kontinuerliga 

vägledning, har en strategisk roll när det gäller att fullständigt genomföra denna Policy  och 

säkerställa att all personal, och alla de som samarbetar med Pirelli, engageras och att deras 

beteende stämmer överens med de värderingar, som denna policy ger uttryck för.  

 

Pirelli förser sina Intressenter med en dedikerad kanal (“Group Whistleblowing Policy-Complaint 

Procedure” som publicerats på Pirellis hemsida) för anmälan, även anonymt, av eventuella 

omständigheter  som, i strid med denna Policy, utgör eller skulle kunna utgöra en risk vad 

beträffar Pirellis Produkthanteringsfrågor. 
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