Underleverantörsförsäkran i BASTA-systemet
Produkter som registreras i BASTA-systemet får inte innehålla ämnen med egenskaper enligt
systemets egenskapskriterier i halter som är lika med eller överstiger angivna haltgränser.
För de produkter/komponenter där företaget som registrerar i systemet inte har full kännedom
om innehållet krävs intyg från berörd underleverantör att produkten/komponenten klarar BASTA
systemets egenskapskriterier BASTA eller BETA.
Observera att underleverantör kan leverera råvaror/material som innehåller ämnen i nivåer över
tillåtna haltgränser i BASTA eller BETA, men där den sammanvägda bedömningen av den produkt
eller delkomponent som registreras i BASTA eller BETA klarar kravgränserna. För att registrerande
part ska kunna utföra bedömningen krävs korrekt information avseende ämnen och ingående
halter i denna underleverantörsförsäkran.

Intygande om uppfyllande av BASTA-systemets egenskapskriterier och villkor
•

Vi har tagit del av BASTA-systemets egenskapskriterier och villkor 1.0-3.0 på sidan 3 i
detta dokument. Baserat på detta intygar vi att:

•

Vårt företag enligt vår kännedom uppfyller de under 1.0 angivna kvalificeringsvillkoren
vad gäller innehållsdeklaration för nedan angivna produkter.

•

vårt företag uppfyller de under 1.0 angivna villkoren vad gäller bedömningsunderlag för
nedan angivna produkter.

•

vårt företag uppfyller de under 2.0 angivna villkoren vad gäller kompetenskrav.

•

vid en BASTA-revision hos vår kund, med hänsyn till under 3.0 angivna villkoren för
sekretess i 3.0, kommer att medverka till att revisorn får tillgång till den dokumentation
som styrker trovärdigheten i denna underleverantörsförsäkran.

•

vi omgående kommer att avisera vår kund i det fall vi gör förändringar i de angivna
produkterna som har betydelse för registrering i BASTA-systemet.

Nedan angivna produkter klarar samtliga kriterier för BASTA (Utgåva …………..……………)
 Följande produkter ………………………………………………………………………………………………...
 Produkter angivna i bifogad och på varje sida signerad lista rubricerad BASTAprodukter
Nedan angivna produkter klarar samtliga kriterier för BETA (Utgåva …………….……………)
 Följande produkter ……………………………………………………………………………………………
 Produkter angivna i bifogad och på varje sida signerad lista rubricerad BETA-produkter
Nedan angivna produkter klarar samtliga kriterier för BETA till BASTA (Utgåva………………..)
 Följande produkter ……………………………………………………………………………………………
 Produkter angivna i bifogad och på varje sida signerad lista rubricerad BETA-produkter
Nedan angivna produkter omfattas av BASTA- eller BETA- kriteriernas informationskrav
 Följande produkter ……………………………………………………………………………………………
 Produkter angivna i bifogad och på varje sida signerad lista rubricerad informationskrav
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Nedan angivna produkter klarar inte BASTA- eller BETA-kriterierna
 Följande produkter ……………………………………………………………………………………………
 Produkter angivna i bifogad och på varje sida signerad lista rubricerad Ej kvalificerade
produkter

Ifylls om angivna produkter omfattas av informationskrav i BASTA eller BETA kriteriet.
Ange om produkten innehåller ≥0,1% av ett ämne som omfattas av BASTAS informationskrav.
(Ange ämnesnamn, CAS-nummer och vikts%-intervall):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ifylls om angivna produkter inte klarar BASTA- eller BETA-kriterierna
Ange vilket/vilka Egenskapskriterier som de angivna produkterna inte klarar:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ange vilket/vilka ämnen i de angivna produkterna som inte klarar Egenskapskriterierna (Ange
ämnesnamn, CAS-nummer och vikt%-intervall):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................
Ort och datum
................................................................
Företag
................................................................
Namnunderskrift
................................................................
Namnförtydligande
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1.0 Bedömningsunderlag och innehållsdeklaration
För produkter som omfattas av Underleverantörförsäkran ska dokumentation som visas hur
bedömningen gjorts i förhållande till Egenskapskriterierna finnas tillgänglig. Dokumentation ska
innehålla följande information:
1) ingående kemiska ämnen och/eller råvaror,
2) CAS-nummer eller motsvarande identifiering,
3) ämnets eller materialets viktsandel av produktens eller relevant delkomponents totalvikt
4) ingående ämnens egenskaper vilka är relevanta för kvalificering enligt Egenskapskriterierna.
Undantag för redovisning av CAS-nummer kan ske för icke modifierade naturligt förekommande
råvaror såsom mineraler, trä och liknande vars kemiska egenskaper bedöms sakna relevans för
registreringen.
2.0 Kompetenskrav
De personer som hanterar uppgifter som ligger till grund för information i
underleverantörsförsäkran av ska ha följande kompetens:
1) God kunskap om hälso- och miljöbedömning av kemiska ämnen.
2) God kännedom om aktuella produkters ämnesinnehåll.
3) God kännedom om det europeiska regelsystemet för kemikaliekontroll.
4) God kunskap om klassificering och märkning av kemiska ämnen.
Ovan angiven kompetens ska finnas antingen genom anställda vid företaget eller genom av
företaget anlitad konsult.
3.0 Sekretess
Revisorer som kontrakterats av BASTAonline förbinder sig att inte för tredje man avslöja.
information som revisorer mottagit från företaget och som är av sådan art att den är att betrakta
som företagets affärshemlighet, såsom information om företagets verksamhet, underleverantörer
samt bakomliggande verifikat som revisorer erhåller genom detta avtal. Detta omfattar inte sådan
information som revisorer eller BASTAonline är skyldigt att göra tillgänglig enligt bestämmelse i lag
eller annan författning eller genom myndighetsbeslut.
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