Tedarikçi
Çevresel
Gereksinimleri

Giriş
Ericsson, mobil ve sabit ağ operatörlerine telekomünikasyon ekipmanları ve hizmetleri sağlamada dünya lider
kuruluşları arasında gelmektedir. Networked Society,
düşük karbonlu bir ekonomiye giden yolu hızlandırmayı sağlayacak ICT özellikli çözümler için yeni fırsatlar
yaratıyor. Ancak operasyonlarımızla bağlantılı olumsuz
çevresel etkiler olduğunu biliyoruz ve ürünlerimizin ve
hizmetlerimizin üretimi, taşınması, kullanılması ve kullanım ömrü sonu muamelesinin neden olduğu çevresel
etkileri azaltmak için çalışıyoruz.
Tüm tedarik zincirini dikkate almadan olumsuz çevresel
etkileri başarılı biçimde takip edemeyiz ve azaltamayız.
Bu çabalarda iyi tedarikçi çabaları çok önemlidir.

Ericsson insan hakları, işçi standartları, çevre yönetimi
ve yolsuzluğu önleme uygulamaları alanlarındaki gereksinimleri kapsayan bir Uygulama Kuralları da yayımladı.
Bu gereksinimlere uyumu ve çevresel açıdan sürekli
iyileştirmeleri sağlamak için tedarikçilerimizi yerinde denetlemek ve değerlendirmek için etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ericsson’un Uygulama Kurallarına ve bu belgeye
online olarak erişmek için lütfen bu adrese bakın:
http://www.ericsson.com/responsible-sourcing.
Ericsson’un Sürdürülebilirlik Politikası'na erişmek için
lütfen bu adrese bakın: http://www.ericsson.com/sustainability-policy
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GEREKSİNİM 1: ÇEVRESEL YÖNETİM SİSTEMİ (EMS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM)
Ericsson, Tedarikçinin aşağıdaki en düşük EMS gereksinimlerini karşılamasını gerektirmektedir:
1. Tedarikçinin açık bir çevre politikası olması gerekmektedir. Politikanın, tedarikçi operasyonlarına ve
çevresel performansının analizini esas alması ve
geliştirme için bir temel oluşturacak şekilde kullanılması gerekmektedir.
2. Tedarikçinin, operasyonel etkinliklerinin her türlü
önemli çevresel konularını1 belirlemesi ve belgelendirmesi gerekmektedir.
3. Tedarikçinin, hedefler ve eylem planlarını içeren bir
çevresel geliştirme programı olması gerekmektedir.
4. Tedarikçinin çevre yasalarını ve izinlerini bilmesi ve
bunlara uygun hareket etmesi gerekmektedir.
5. Tedarikçi, çalışanlarının yeterli ve belgelenmiş çevresel yetkinliğe sahip olduğundan emin olmalıdır.
ISO 14001 ya da eşdeğerine uygun çevre sertifikası
olumlu olarak karşılanır.
GEREKSİNİM 2: ÜRÜNLER VE HİZMETLER
Tedarikçinin, enerji tüketimi, malzeme kullanımı ve
kullanım ömrü sonu muamelesi gibi etkenleri dikkate
alarak ürünlerinin ve hizmetlerinin tüm yaşam döngüsü
boyunca çevresel etkilerini azaltacak tasarım ve tedarik
zinciri etkinlikleri gösterebiliyor olması gerekmektedir.
Tedarikçinin Ericsson'un Kullanımı Yasaklı ve Kısıtlı Malzemeler Listelerinin gereksinimlerine uyması gerekmektedir (http://www.ericsson.com/responsible-sourcing).
Listeler, ürün ve ambalaj malzemesi içeriği ve ürün
malzemesi bilgilerini içermektedir.
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Önemli çevresel konular, tedarikçinin operasyonel etkinliklerinin, çevre açısından önemli
olumsuz etkilere neden olan ya da olabilecek her türlü unsuru anlamına gelmektedir.

Tedarikçinin istek üzerine aşağıdakileri yapması gerekmektedir:
1. Ericsson'a teslim edilen ürünlerin tüm malzeme
içeriğini beyan etmek.
2. Ürün enerji tüketimi ve ürün enerji verimini beyan
etmek.
3. Tedarikçi süreçleri ve ürünleri için yaşam döngüsü
envanteri verilerini sağlamak.
4. Teslim edilen ürünlerin, ürünlerin kullanım ömrü sonunda taşınması ve gerektiği gibi muamele görmesi
süreciyle ilgili bilgileri sağlamak.
5. Ericsson'a teslim edilen ürünler için ücretsiz kullanım ömrü sonu muamelesinin (EoLT - End of Life
Treatment) yapılması için bir çözüm sağlamak.
GEREKSİNİM 3: ÜRETİM
Tedarikçinin çevresel açıdan mantıklı üretim uygulamaları sergileyebiliyor olması gerekmektedir.
Tedarikçinin Ericsson'un Kullanımı Yasaklı ve Kısıtlı Malzemeler Listelerinin gereksinimlerine uyması gerekmektedir (http://www.ericsson.com/responsible-sourcing)
Tedarikçinin hava, su ve toprağa emisyonları ölçmesi
ve tüm atık su ve hava emisyonlarının uygun biçimde
arıtılmasını sağlaması gerekmektedir.
GEREKSİNİM 4: TAŞIMA
1. Tedarikçinin, mümkün olduğunca çevresel açıdan
en uygun taşıma yöntemini (karayolu, denizyolu ya
da demiryolu) kullanarak olumsuz çevresel etkileri
azaltması beklenmektedir.
2. Tedarikçinin, malları taşırken ya da Ericsson'a
hizmet sağlarken yakıt açısından verimli ve düşük
emisyonlu araçları kullanması beklenmektedir.
3. Tedarikçinin, malların Ericsson'a taşınması ile ilgili
taşımacılık yöntemi, ambalaj malzemesi ve üretim
konumları gibi çevresel hususlar hakkında bilgi
vermeye hazırlıklı olması gerekmektedir.

GEREKSİNİM 5: ENERJİ TÜKETİMİ
Eğer enerji tüketimi, önemli bir çevresel konu olarak
belirlendiyse Tedarikçinin, GhG (Greenhouse Gas Sera Gazları Protokolü - http://www.ghgprotocol.org/)
protokolünü kullanarak CO2e1 açısından karbon ayak
izini hesaplaması beklenmektedir.
GEREKSİNİM 6: SU YÖNETİMİ
Tedarikçilerin su tüketimlerini kontrol altına almaları ve
ölçmeleri beklenmektedir. Eğer su tüketimi, önemli bir
çevresel konu olarak belirlenirse, Tedarikçi'nin bir su
yönetimi planı geliştirmesi beklenmektedir.
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GEREKSİNİM 7: BİLGİLENDİRME ZORUNLULUĞU
Tedarikçinin, çalışanlarının ve alt yüklenicilerinin Ericsson Tedarikçi Çevresel Gereksinimleri'ne ve yürürlükteki
yasal gereksinimlere uygun hareket ettiğinden emin
olması gerekmektedir.
Tedarikçinin, kendinin Ericsson için ya da adına gerçekleştirdiği etkinliklerin sonucunda önemli bir çevresel olay olması durumunda Ericsson'u bilgilendirmesi
gerekmektedir.

Karbon dioksit eşdeğeri (CO2e), karbon dioksit'in (CO2) işlevsel olarak eşdeğer miktarını
ya da konsantrasyonunu kullanarak belirli bir türde ya da miktardaki sera gazının ne
kadar küresel ısınmaya neden olacağını tanımlamak için kullanılan bir ölçüdür.
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