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1 Allmänt 

1.1 Vi ser det som en fördel att leverantören arbetar enligt  
ISO 14001:2015 eller motsvarande. 

1.2 Leverantören skall följa miljölagarna i det land där 
Produkten/Reservdelen tillverkas. 

1.3 Leverantören åtar sig att arbeta enligt produktvalsprincipen, med ansvar 
för de tekniska kraven, det vill säga att ersätta skadliga ämnen med 
ämnen som är mindre skadliga. 

1.4 Leverantören ska följa: 

 Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, 
  godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) 

 Förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. 

 Förordning (EG) nr 528/2012 om biocidprodukter 

1.5 Leverantören är ansvarig för registrering av ämnen, enligt (EG) nr 
1907/2006, i varor sålda till Hägglunds som har sitt ursprung från ett land 
utanför den Europeiska Unionen. 

1.6 Leverantören skall inte använda ämnen listade i 2011/65/EG och ämnen 
listade i (EG) nr 1005/2009. 

1.7 Om det sker förändringar i lagstiftningen som har påverkan på 
Produkten/Reservdelen skall Leverantören skriftligen informera 
Hägglunds. 

1.8 Om transporten omfattas av regelverken för farligt gods skall dessa 
följas.  
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2 * Ämnen/Material  

2.1 Leverantören skall tillhandahålla Hägglunds en skriftlig dokumentation 
avseende: 

 kandidatförteckningsämnen i produkten/reservdelen enligt (EG) nr 
  1907/2006, 

 köldmedia 

 radioaktiva ämnen 

 biocidprodukter/biocidbehandlade varor/reservdelar 

Dokumentationen skall innehålla beskrivning på ämnesnamn, mängd och 
placering i produkten/reservdelen.  

3 * säkerhetsdatablad 

 Leverantören skall tillhandahålla Hägglunds säkerhetsdatablad, samt 

tillhörande exponeringsscenarier för vårt användningsområde i de fall det är tillämpligt i 

enlighet med (EG) nr 1907/2006 för kemiska produkter. 

4 Märkning 

4.1 Leverantören skall klassificera, märka och förpacka kemiska 
produkter/ämnen enligt (EG) nr 1272/2008 

4.2 Märka köldmedia enligt (EG) nr 2015/2068 och (EG) nr 517/2014 

4.3 Märka radioaktiva produkter/detaljer 

5 * Återvinning/avveckling 

Leverantören skall skriftligen specificera lämpliga metoder till Hägglunds för återvinning eller 

avveckling av Produkten/Reservdelen. 

6 Miljörevision 

Hägglunds är berättigad till att revidera Leverantörens utförande av dennes 

åtagande specificerad i detta Annex. Leverantören skall bistå med assistans, 

som är skälig för att kunna genomföra revisionen. 


