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Politika v oblasti
energetiky a klimatických
zmien
Skupina Mondi zdieľa obavy medzinárodného spoločenstva súvisiace s klimatickými zmenami a je
presvedčená, že priemysel by mal zohrávať dôležitú úlohu v celosvetovom úsilí o znižovanie emisií
skleníkových plynov. Dodržiavame všetky platné zákony a riadime sa príslušnými medzinárodne
uznávanými zásadami.
Našim všeobecným cieľom je zvýšiť našu efektivitu využívania energie a uhlíka opatreniami prijatými
v rámci našich prevádzok a zapojením externých zainteresovaných strán.

Na dosiahnutie týchto cieľov budeme:
•

dodržiavať príslušné miestne, národné a regionálne zákony a všetky príslušné medzinárodné
zmluvy a dohody

•

konať v súlade s medzinárodne deklarovanými zásadami a normami vrátane Cieľov udržateľného
rozvoja OSN a desiatich zásad iniciatívy OSN Global Compact

•

riadiť regulačné riziká, riziká možného poškodenia mena a obchodné a podnikateľské riziká spojené
s klimatickou zmenou

•

ďalej rozvíjať naše systémy riadenia energií a zvyšovať energetickú a uhlíkovú účinnosť našich
výrobných procesov

•

maximalizovať už v značnej miere využívanú kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie (CHP)

•

investovať do sebestačnosti výroby elektrickej energie našich celulózok a papierní

•

presadzovať princíp kaskádového využívania dreva a produktov lesného hospodárstva a
využívať zvyšky a vedľajšie produkty procesu na výrobu energie

•

ďalej znižovať našu uhlíkovú stopu zvyšovaním využívania obnoviteľných zdrojov, akými sú palivá
na báze biomasy, pri výrobe energie, ak je to možné

•

zabezpečovať, aby všetky investície v oblasti energetiky v našich celulózkach a
papierňach zavádzali najlepšie dostupné technológie (BAT)

•

monitorovať našu uhlíkovú stopu v našich papierňach a celulózkach v súlade so štandardmi
Protokolu WRI/WBCSD GHG vrátane emisií rozsahu 1 (priame emisie), rozsahu 2 (nepriame
emisie z nakupovanej elektrickej energie a tepla) a rozsahu 3 (zo zdrojov, ktoré nie sú vo
vlastníctve skupiny Mondi, ale vznikajú ako dôsledok našich aktivít) a zaviazať sa k dosiahnutiu
cieľov zníženia emisií skleníkových plynov založených na vedeckých poznatkoch

•

optimalizovať logistiku v záujme znižovania nepriamych emisií skleníkových plynov (rozsah 3)
súvisiacich s prepravou našich surovín a hotových výrobkov
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•
•
•
•

vyvíjať a poskytovať informácie o životnom cykle našich produktov na báze uhlíka v
súlade s uznávanými normami
zverejňovať informácie o našej energetickej a uhlíkovej stope prostredníctvom CDP a iných
príslušných komunikačných kanálov
podporovať spoplatňovanie emisií CO2 a trhové mechanizmy a implementovať projekty, ktoré
zabezpečia uhlíkové kredity na základe ich environmentálnej integrity
presadzovať úlohu udržateľne obhospodarovaných lesov v súvislosti s pohlcovaním a ukladaním
uhlíka.

Andrew King, CEO skupiny, január 2021
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