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Denna miljöpolicy tillämpas på följande 
PIONEER-bolag i Europa: 
 
Pioneer Europe NV (PEE), Pioneer 
Benelux BV (PEB), Pioneer Danmark A/S 
(PDS), Pioneer France SA (PFS), 
Pioneer GB Limited (PGB), Pioneer 
Electronics Deutschland GmbH (PED), 
Pioneer Italia S.p.A. (PEI), Pioneer Norge 
A/S (PEN), Pioneer Scandinavia AB 
(PES). 
 
I våra roller som PIONEERs distributions- 
och marknadsföringsbolag i de olika 
europeiska länderna är bevarandet av 
miljön en av verksamhetens huvud-
uppgifter, utöver distribution, försäljning 
och service av bilstereo, hemelektronik 
och industriella produkter.  PIONEER 
EUROPE NV skall leda och samordna 
genomförandet av denna policy gentemot 
alla ovannämnda PIONEER-företag. 
 
Med ledning av ¨policies for environmen-
tal preservation¨, utgiven av PIONEERs 
huvudkontor i Japan, har vi skapat en 
miljöorganisation som främjar miljö-
skyddet och aktivt arbetar för att bevara 
och förverkliga en rik och säker miljö 
utifrån den allmänna uppfattningen att 
det är vår gemensamma skyldighet att 
bibehålla, förbättra och överlämna en bra 
miljö till nästa generation. 

I enlighet med lagar och förordningar
Vi skall rätta oss efter tillämpliga lagar, förordningar och lokalt 
fastställda skyldigheter som är tillämpliga i de deltagande länderna, 
samt alla andra krav som bolaget lyder under när det gäller 
miljöskyddet och vid behov upprätta frivilliga avtal och normer för att 
minska den negativa inverkan vår verksamhet har på miljön.  
 
Bevarande av miljön  
Vi skall undvika användandet av, införa alternativa substanser för, 
eller helt avhålla oss ifrån utsläpp av substanser som är skadliga för 
miljön, t.ex. de som bidrar till ozonlagrets uttunning eller den globala 
uppvärmningen, genom att ta hänsyn till effekter på det ekologiska 
systemet och därigenom minska vår verksamhets negativa inverkan 
på miljön och på samma gång förhindra nedsmutsning av miljön.   
 
Genomförande via tydliga mål  
Vi har upprättat mål för att minska vår verksamhets negativa inverkan 
på miljön, såsom sparsamhet med naturresurser, energibesparingar, 
återanvändning, minskat avfall etc och vi anstränger oss för att nå 
dessa mål.  
 
Metod för att främja miljöskyddet  
Vi har upprättat en metod, tillämplig på alla ovan nämnda Pioneer 
företag, som bidrar till främjandet av miljöskyddet. För detta ändamål 
har varje företag upprättat motsvarande organisationer i syfte att 
kontinuerligt utveckla miljöledningssystemet. 
 
Utbildning  
Vi utbildar våra anställda när det gäller miljöns bevarande, inklusive 
tillkännagivandet av denna PIONEER EUROPEAN 
ENVIRONMENTAL POLICY. Dessutom får våra anställda särskild 
utbildning utifrån vad omständigheterna kräver.  
 
Ständig förbättring  
Vi skall kontinuerligt upprätthålla och förbättra vårt miljölednings-
system och våra miljöbevarande åtgärder genom insikt om våra 
genomförda miljöaktiviteter och genom att vidta lämpliga åtgärder i 
överensstämmelse med resultat från miljörevisioner.  
 
Tillkännagivande och kommunikation  
Vi skall offentligt tillkännage policies, mål och resultat av våra 
miljöaktiviteter, genom att göra bruk av miljörapporter och därigenom 
anstränga oss för att främja kommunikationen med externa parter. 

T.Ito 
Chairman - Managing Director 
PEE 
28-09-2007 

EUROPEAN ENVIRONMENTAL POLICY 


