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1.

Produktspecifikation och efterlevnad av lagar

1.1
Alla produkter (inklusive förpackning och delar av förpackning) som säljs av
leverantören till 3M i enlighet med detta avtal, ska i alla hänseenden anpassas i enlighet med
Specifikationen och de krav som ställs av lagar och föreskrifter, speciellt vad gäller krav på
säkerhet och hälsa, som gäller vid det aktuella tillfället, även om det inte uttryckligen hänvisas
till detta i Specifikationen.
1.2
Utan att frångå vad som sägs ovan i klausul 1.1, så kan produkterna, eller de 3Mprodukter som de har inkorporerats i (och/eller förpackning och förpackningskomponenter)
komma att behöva efterleva lagar som ställer restriktioner på produktinnehåll, inklusive, men
inte begränsat till, Europeiska Unionens förordning 1907/2006 REACH; direktiv 2002/95/EC
om elektriska och elektroniska produkter, som kallas "RoHS-direktivet" och direktivet
94/62/EC, om förpackningar och förpackningsavfall, och/eller alla lokala lagar som gäller i
enskilda medlemsstater i Europeiska Unionen som införlivat RoHS- och förpackningsdirektivet i
sin lagstiftning, (lagar om substanser). Leverantören garanterar att produkterna inte kommer att
innehålla någon av de substanser som förbjuds enligt lagar om substanser, och att alla
substanser, inklusive substanser som täcks av REACH, som ingår i produkterna inte överstiger
de relevanta koncentrationsnivåer som anges i substanslagarna (gränsvärden) som gäller vid det
tillfälle då produkterna tillhandahålls.
1.3
Leverantören ska tillhandahålla 3M med: (i) fullvärdig dokumentation att produkterna
inte överstiger gränsvärdena; (ii) intyg över den exakta koncentrationen av respektive substans
som omfattas av reglerna om gränsvärden, för alla produkter, så att 3M kan säkerställa att 3M:s
material, i kombination med material som inte tillhör 3M, inte överstiger gränsvärdena; och (iii)
rapportera om förekomst av andra substanser som kan innebära att myndigheter, kunder
och/eller återvinningsinrättningar ska meddelas.
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