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   Kommersiell sekretess 

1 ALLMÄNT 

 Av anbudet skall framgå att anbudsgivaren uppfyller samtliga krav i 
denna del för att anbudet ska kunna accepteras. 

1.1 Leverantören skall följa gällande miljölaglagstiftning. 

1.2 Leverantören skall ha en miljöpolicy. 

1.3 Om det sker förändringar i lagstiftningen som har påverkan på de 
kemiska produkter som levereras, skall Leverantören skriftligen 
informera BAE Systems Hägglunds. 

1.4 Miljöavgifter som är kopplade till produkten ska ingå i det offererade 
priset. 

2 ÄMNEN/KEMISKA PRODUKTER 

2.1 Leverantören skall följa (EG) nr 1907/2006, (EG) 1272/2008 och SFS 
2008:245. 

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

2.3 Leverantören skall vidarebefordra information angående de kemiska 
produkter som levereras till BAE Systems Hägglunds till aktör eller 
distributör uppåt i leverantörskedjan, samt vidarebefordra information 
till BAE Systems Hägglunds från aktörer eller distributörer uppåt i 
leverantörskedjan. 

2.4 Leverantören åtar sig att arbeta enligt produktvalsprincipen och ge 
förslag till BAE Systems Hägglunds på alternativa produkter som är 
teknisk likvärdiga, men är mindre skadliga för människan och/eller 
miljön. 
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3 SÄKERHETSDATABLAD OCH 

EXPONERINGSCENARIER 

3.1 Leverantören skall tillhandahålla Hägglunds säkerhetsdatablad samt 
tillhörande exponeringsscenarier för vårt användningsområde i de fall 
det är tillämpligt i enlighet med (EG) 1907/2006 för kemiska 
produkter. 

3.2 Leverantören skall skicka säkerhetsdatablad samt 
exponeringsscenarier, i de fall det är tillämpligt, elektronisk vid första 
leveransen av produkten samt vid uppdateringar till 
environment.hagglunds@baesystems.se 

3.3 Leverantören ska vid avtalsstart ha dokumenterade rutiner för att 
säkerställa att BAE Systems Hägglunds synpunkter på 
säkerhetsdatabladens innehåll omhändertas och besvaras. 

4 MÄRKNING OCH FÖRPACKNING 

4.1 De kemiska produkter som levereras till Hägglunds skall vara märkta, 
klassificerade och förpackade i enligt med: 
Kemiska produkter/ämnen enligt 67/548/EEG, 1999/45/EG och/eller 
(EG) nr 1272/2008. 

4.2 Leverantör skall ta hänsyn till miljöaspekten vid val av 
förpackningsmaterial. 

5 FÖRÄNDRINGAR I PRODUKTEN 

Innan leverans av kemisk produkt som har ändrats skall alltid 
Leverantören kontakta BAE Systems Hägglunds, för godkännande av 
den kemiska produkten. 

6 TRANSPORT 

 Om de kemiska produkterna även uppfyller kriterierna för 
klassificering för farligt gods ska transportören uppfylla kraven i 
föreskrifterna för vägtransport av farligt gods ADR-S. 

7 KOMPETENS 

Leverantörens kontaktperson skall ha genomgått utbildning inom 
aktuell miljölagstiftning och skall fortlöpande hålla sig uppdaterad. 

mailto:environment.hagglunds@baesystems.se
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8 LEVERANTÖRSKEDJAN 

Leverantören skall föra vidare kraven i det här dokumentet i 
leverantörskedjan. 

9 MILJÖREVISION 

BAE Systems Hägglunds och Kunden eller dennes auktoriserade 
representant 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.


