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THE ENVIRONMENTAL POLICY
OF UAB “NEO GROUP”

UAB „NEO GROUP“ APLINKOS APSAUGOS
POLITIKA

UAB “NEO GROUP” (hereinafter - the Company) is
strongly committed to respecting and preserving the
environment in both our operations and across our
value chain. We operate in accordance with the
requirements of an integrated quality and
environmental management system implemented by
the Company in accordance with the international
standards ISO 9001 and ISO 14001. In that respect,
we will operate in strict compliance with all applicable
environmental laws and endeavor to continuously
improve our performance on the following topics
which are material to our business: energy and
carbon
footprint,
circular
economy,
water
consumption, waste and emissions.

UAB „NEO GROUP“ (toliau - Bendrovė) yra
įsipareigojusi gerbti ir saugoti aplinką tiek savo
veikloje, tiek ir visoje vertės grandinėje. Mes dirbame
pagal bendrovėje įdiegtos integruotos kokybės ir
aplinkosaugos vadybos sistemos, atitinkančios ISO
9001 ir ISO 14001 tarptautinius standartus,
reikalavimus. Šiuo atžvilgiu savo veiklą vykdome
griežtai laikydamiesi visų taikomų aplinkos apsaugos
įstatymų ir siekiame nuolat tobulėti žemiau
nurodytose srityse, kurios yra svarbios mūsų
vykdomai veiklai: energijos sąnaudos ir išmetamas
anglies dioksido kiekis, žiedinė ekonomika, vandens
vartojimas, atliekos ir emisijos.

ENERGY AND CARBON FOOTPRINT

ENERGIJOS SĄNAUDOS IR IŠMETAMAS
ANGLIES DIOKSIDO KIEKIS

The Company recognizes climate change as a major
threat to the environment and to our society and
actively seeks to mitigate its impact on climate
change by improving its energy and carbon
efficiency throughout our processes and value chain
in order to reduce our direct and indirect greenhouse
gas emissions (GHG). To reach this objective, we
will:

Bendrovė pripažįsta, kad klimato kaita kelia
didžiausią pavojų aplinkai ir mūsų visuomenei, todėl
siekia mažinti savo poveikį klimato kaitai gerindama
savo energijos sąnaudas ir išmetamą anglies
dioksido kiekį visuose procesuose ir vertės
grandinėje bei tokiu būdu mažindama tiesioginį ir
netiesioginį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD)
išmetimą. Siekdami šių tikslų mes:

•

Calculate and monitor our corporate carbon
footprint and publicly disclose it through relevant
channels.

•

•

Seek to constantly reduce our corporate carbon
footprint (direct and indirect GHG emissions)
through the following mitigation strategies:
o Optimization of our energy consumption
through:
▪ application of energy efficiency best
practices;
▪ monitoring of
energy
efficiency
performance, and
▪ seeking
other
optimization
opportunities.
o Continuously increasing the amount of
renewable energy we use.
o Engaging and collaborating with our raw
material suppliers to calculate their carbon
footprint and adopt mitigation strategies.

•

o Seeking to reduce or eliminate the use of
fossil fuels in our operational energy
consumption.

Skaičiuojame ir stebime mūsų įmonės išmetamą
anglies
dioksido
kiekį
ir
atitinkamais
komunikavimo būdais viešai skelbiame šiuos
duomenis.
Siekiame nuolat mažinti mūsų išmetamą anglies
dioksido kiekį (tiesioginės ir netiesioginės ŠESD
emisijos) taikydami šias švelninimo strategijas:
o Energijos vartojimo optimizavimas:
▪ taikant pažangiausią patirtį efektyvaus
energijos vartojimo srityje;
▪ stebint efektyvaus energijos vartojimo
rezultatus, ir
▪ siekiant kitų optimizavimo galimybių.
o Nuolatinis atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimo didinimas.
o Bendradarbiavimas su žaliavų tiekėjais ir jų
įtraukimas skaičiuojant jų išmetamą anglies
dioksido kiekį
ir švelninančių strategijų
taikymas.
o Siekis mažinti arba eliminuoti iškastinio kuro
naudojimą
veiklai
skirtos
energijos
suvartojimo srityje.
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o Siekis nuolat optimizuoti mūsų žaliavų ir
galutinių produktų logistiką.

o Seeking to continuously optimize the logistics
of our raw material and final products.

CIRCULAR ECONOMY

ŽIEDINĖ EKONOMIKA

At the Company, we are conscious that we are an
important link in the value chain leading to plastic
pollution. As such, we aim to actively contribute to
the eradication of this problem by fostering a plastic
circular economy by:
• Whenever possible, proactively increasing the
content of pre-consumer recycled raw materials
in our products,
• Contributing to plastic circular economy
initiatives through partnerships with our
stakeholders, and
• Raising awareness among our employees on
best practices to foster reuse of products,
including plastic, as well as waste disposal and
recycling.

Bendrovėje mes suprantame, jog esame svarbi
vertės grandinės dalis taršos plastiko atliekomis
srityje. Todėl siekiame aktyviai prisidėti prie kovos su
šia problema ir skatiname plastiko žiedinę
ekonomiką:
• Kur įmanoma, aktyviai didiname perdirbtų
žaliavų kiekį mūsų produkcijoje.
• Bendradarbiaudami
su
suinteresuotomis
šalimis, prisidedame prie plastiko žiedinės
ekonomikos iniciatyvų, ir
• Keliame savo darbuotojų sąmoningumą apie
gerąją patirtį puoselėjant pakartotinį produktų,
įskaitant plastiką, naudojimą bei atliekų
rūšiavimą ir perdirbimą.

WASTE, WATER, AND EMISSIONS

ATLIEKOS, VANDUO IR EMISIJOS Į APLINKOS
ORĄ

Although the Company’s operations have a very low
impact on their local environment, we are committed
to continuously:

Nors Bendrovės veikla turi sąlyginai nedidelį poveikį
vietinei aplinkai, mes esame įsipareigoję nuolat:

•

•

•
•

Reducing our waste and fostering recycling or
reuse whenever possible,
Optimizing our water consumption and
minimizing the level of contamination of our
waste water, and
Preventing
and
minimizing
acoustic
contamination and atmospheric emissions to
preserve the quality of life of our local
communities.

•
•

Mažinti atliekų kiekį ir skatinti perdirbimą bei, kur
įmanoma, pakartotinį naudojimą,
Optimizuoti vandens vartojimą ir mažinti mūsų
nuotekų užterštumo lygį, ir
Užkirsti kelią ir mažinti akustinę taršą ir emisijas
į atmosferą, siekdami apsaugoti savo vietinės
bendruomenės gyvenimo kokybę.

GOVERNANCE

VYKDYMAS

To implement this environmental policy, the
Company will set quantitative and qualitative targets
and will report periodically on progress through
relevant channels.

Šios aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo tikslu
Bendrovė nustato kiekybinius ir kokybinius tikslus ir
atitinkamais komunikavimo būdais reguliariai teikia
ataskaitas apie pažangą.

This policy will be reviewed periodically and updated,
as necessary.

Ši politika reguliariai
atnaujinama.

peržiūrima

ir

prireikus

GRIEVANCE AND VIOLATION REPORT

SKUNDAI IR PRANEŠIMAI APIE PAŽEIDIMUS

The Company encourages its employees and
external stakeholders to report any concerns or
suggestions that they may have regarding this policy
and our impact on the environment, using our
whistleblowing channels:
by
email:
whistleblower@neogroup.eu,
or
skundai@neogroup.eu, or via letter, to the address:
UAB “NEO GROUP”, Industrijos g. 2, Rimkai,
Dovilai eldership, LT-95346 Klaipeda district,
Republic of Lithuania.

Bendrovė ragina savo darbuotojus ir išorines
suinteresuotas šalis pranešti apie bet kokius
susirūpinimą keliančius atvejus arba teikti
pasiūlymus dėl šios politikos tobulinimo ir mūsų
poveikio aplinkai šiais pranešėjams skirtais
komunikavimo būdais:
elektroniniu paštu: whistleblower@neogroup.eu,
arba skundai@neogroup.eu, ar laišku, adresu: UAB
„NEO GROUP“, Industrijos g. 2, Rimkai, LT-95346
Dovilų sen., LT-95346 Klaipėdos r., Lietuvos
Respublika.
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