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1

Introduktion

Nedanstående miljökrav gäller för direkta leverantörer, det vill säga leverantörer som
levererar produkter och tjänster till BAE Systems Bofors AB (BAE Systems) som är
produktingående.
BAE Systems inser att vår verksamhet och produkter påverkar miljön. BAE Systems
arbetar för att minska miljöpåverkan från produktion, transport, användning och
avfallshantering av våra produkter.
Partners och leverantörer har en viktig roll i vårt miljöarbete. Därför återspeglas vårt
sätt att hantera miljöfrågor i vår upphandlingsprocess genom krav och riktlinjer.
BAE Systems miljöpolicy innehåller de intentioner och principer som utgör grunden för
miljöarbetet vid BAE Systems. Syftet med miljöpolicyn är att synliggöra kopplingen
mellan kundkrav och lagstiftning inom miljöområdet och hållbar samhällsutveckling.
Leverantörer till BAE Systems skall vara medvetna om BAE Systems miljöpolicy.
Miljöpolicy, kravdokument och riktlinjer finns på följande webbsida
(www.baesystems.com/karlskogasupplier).
2

Allmänna krav

2.1

Miljölagstiftning och standarder

Leverantören skall följa lagar och förordningar, internationella konventioner och
relevanta standarder.
2.2

Miljöpolicy

Leverantören skall ha en miljöpolicy som är godkänd av Leverantörens högsta ledning.
2.3

Rutiner och instruktioner

Leverantören ska ha dokumenterade rutiner och instruktioner som behövs för att
säkerställa överensstämmelse med tillämpliga krav. En miljöcertifiering enligt
ISO14001 ses som en merit.

2.4

Ständiga förbättringar

Leverantören skall ständigt förbättra sina produkters miljöprestanda.
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2.5

Energieffektiva och återvinningsbara konstruktioner

Leverantören skall använda energieffektiva och återvinningsbara konstruktioner så
långt som möjligt och vid behov, beskriva hur produkten skall demonteras, återvinnas
och avyttras när den inte längre är i bruk.
2.6

Förpackning

Leverantören skall ta hänsyn till miljöaspekter vid val av förpackning, i de fall
Leverantören är ansvarig för valet av förpackning.
2.7

Specifika data

Leverantören skall, när BAE Systems så kräver, lämna data gällande buller, utsläpp
och energi-/bränsleförbrukning för den angivna artikeln.
2.8

Materialdeklaration

Leverantören skall, när BAE Systems så kräver, skapa och överlämna en
materialdeklaration.

3

Krav gällande farliga kemiska ämnen

3.1

Lagstiftningar

Leverantören ska följa EU-lagstiftningarna nedan med tillhörande förordningar och
svenska föreskrifter.
 REACH (Registration, Evaluation, Authorization and regulation of Chemicals,
EC 1907/2006),
 CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures, EC
1272/2008),
 Biocidförordningen (Regulation concerning the making available on the market
and use of biocidal products), EC 528/2012),
 RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electric and
Electronic Equipment, EC 2011/65),

3.2

Användning av farliga kemiska ämnen

Leverantören skall undvika att använda kemiska ämnen som kan innebära risker för
människors hälsa eller för miljön, om ämnen som antas vara mindre farliga kan
användas i stället. Dessa riktlinjer gäller under förutsättning att inte BAE Systems
kräver annat.
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4

Krav på rapportering av farliga kemiska ämnen och
materialdeklarationer

Leverantören skall rapportera de farliga kemiska ämnen som anges i ”Lista över farliga
kemiska ämnen” (03111212) och finns i någon produkt (vara) i en koncentration över
0,1 vikt-%, till BAE Systems. Det inkluderar produkter som utgör delar av en ”komplex
produkt” och medför att 0,1 % -nivån ska gälla alla produkter oavsett om de säljs
separat, som t.ex. reservdelar, eller är produkter som ingår i en sammansatt större
”komplex produkt”. Rapporteringen ska ske genom ifyllande av en materialdeklaration,
se ”Materialdeklaration för köpta produkter (varor)”.
Det finns också flera branschspecifika standarder för rapportering av kemiska ämnen i
produkter (artiklar). Till exempel elektronikindustrin rapporterar ämnen enligt standarden
IEC 62474. Ett vanligt format för rapportering av ämnen är IPC-1752A.
Avseende biocidprodukter och biocidbehandlade varor så är det verksamma ämnen
enligt Sveriges biocidregler och/eller EU:s biocidförordning, som ska anges.

4.1

Ändringar i nationella och europeiska författningar

Leverantören skall vara medveten om att nationella och europeiska författningar
kontinuerligt ändras vilket innebär att det kan finnas behov av att rapportera ytterligare
farliga kemiska ämnen till BAE Systems, utan att BAE Systems begär detta.
5

Efterlevnad och revision

5.1

Efterlevnad

Leverantören ska, på begäran från BAE Systems, kunna visa att miljökraven i detta
dokument och eventuella tilläggskrav uppfylls.
5.2

Revision

BAE Systems kan utföra revision för att kontrollera om kraven uppfylls.

6

Leverantörer

Leverantören skall kravställa sina leverantörer på så sätt att kraven i detta dokument
uppfylls.
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