HÅLLBARHETSKRAV
för leverantörer
VERSION NOVEMBER 2020

2

För välfungerande och välmående arbetsplatser

HÅLLBARHETSKRAV
FÖR LEVERANTÖRER
Leveransen ska utföras på ett hållbarhetsmässigt sunt sätt.
Leverantörer ska i all verksamhet följa nationella lagar och föreskrifter som gäller för
deras verksamhet och för arbetsrätt i de länder där de är verksamma.
Om någon punkt i detta dokument skulle stå i motsats till nationell lag i något land eller
territorium har lagen alltid företräde. Leverantören ska i sådana fall omedelbart meddela
Coor, innan avtal sluts med Coor eller så fort sådan lag träder i kraft. Coors
hållbarhetskrav kan vara striktare än kraven i nationell lag.

MILJÖ/ARBETSMILJÖ/KVALITETSLEDNINGSSYSTEM
Leverantören ska ha ett etablerat ledningssystem för arbetsmiljö och kvalitet.
Ledningssystemet ska innefatta information, processer och rutiner avseende följande
aspekter: Organisationen och dess sammanhang, ledarskap, planering, support, drift,
prestationsutvärdering och förbättring. Certifiering enligt ISO 14001, ISO 45001 och ISO
9001 eller motsvarande är meriterande.

LIVSCYKELPERSPEKTIV PÅ PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Leverantören ska kunna påvisa hållbarhetsmässigt sund praxis för konstruktion,
tillverkning och leverans. Negativa sociala och miljömässiga konsekvenser under hela
livscykeln ska reduceras och faktorer såsom energiförbrukning, materialanvändning och
slutlig bortskaffning ska beaktas.
Vid anskaffning och användning av produkter för avtalat arbete ska produkter med
erkänd certifiering avseende eko-märkning, socialt ansvar och/eller miljömärkning
prioriteras. Leverantören förbinder sig att aktivt samverka med Coor för att uppfylla
sådana krav.
Leverantören ska rapportera om SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern)
förekommer i några artiklar och svara inom den tid som föreskrivs av förordning (EG) nr
1907/2006. Rapporteringen ska omfatta ämnen som anges i REACH-förteckningen
(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) – kandidatlistan.
Andra ämnen som inte listas av Coor eller klassificeras som SVHC men som dokumenterat
kan ge upphov till miljörisker och/eller hälso- och säkerhetsrisker, och som är kända av
leverantören och används i leverantörens verksamhet, ska identifieras, kvantifieras och
rapporteras till Coor. Användning av produkter på SIN-listan (Substitute It Now!) kräver
godkännande av Coor.
Coor kan komma att utfärda nya hållbarhetskrav, som t.ex. materialstandarder och listor
över förbjudna ämnen på www.coor.com efter att detta avtal slutits. Leverantören
ansvarar för att vara uppdaterad om och följa sådana nya eller reviderade
hållbarhetskrav.
Dokumentation (miljödeklaration) som säkerhetsdatablad (SDS) och information om
ingående ämnen, användning, underhåll och hantering av restprodukter ska bifogas
anskaffningsdokumentationen. Dokumentationen ska vara tillgänglig under produktens
hela livslängd. Data och deklarationer ska på begäran verifieras externt.

Sign. Coor:

Sign. leverantör
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Leverantören åtar sig att på begäran ta tillbaka produkter som är tagna ur drift för
återanvändning/återvinning utan tillkommande kostnad. Detta gäller produktens hela
livscykel.
Leverantörer förväntas delta i gemensamma hållbarhetsförbättrande initiativ och vara
proaktiva i att föreslå åtgärder för att minska vårt koldioxidavtryck.

TRANSPORTER
Leverantören förväntas minska negativ miljöpåverkan från transporter av varor och
tillhandahållande av tjänster för Coor. Leverantören förväntas använda bränsleeffektiva
och utsläppssnåla fordon vid transport av varor och tillhandahållande av tjänster för Coor.
Coor har det långsiktiga målet att transporter av varor och tillhandahållande av tjänster
ska vara fossilfria och Coor förväntar sig att företagets leverantörer vidtar åtgärder för att
göra sin fordonsflotta fossilfri.

LEVERANTÖRENS ARBETSMILJÖSTANDARDER
Leverantören ska följa de regler och föreskrifter om arbetsmiljö som gäller på arbetsplatsen, inklusive bland annat användning av personlig skyddsutrustning, dokumenterad
riskbedömning innan arbetet påbörjas, kundspecifik arbetsmiljöutbildning etc.
Leverantören ska ha lämpliga rutiner etablerade för incidentrapportering och -utredning,
inklusive en procedur för korrigerande åtgärder. Leverantören ska vid behov dela
säkerhetsinformation som incidentrapporter, säkerhetsutredningar, relevanta
säkerhetsrisker, säkerhetsrutiner och rutiner med Coor.
Leverantören är ytterst ansvarig för sin personals arbetsmiljö.

RAPPORT OM HÅLLBARHETSPÅVERKAN/-PRESTANDA
Leverantören ska på begäran och utan tillkommande kostnad rapportera miljömässiga
och sociala prestandadata som är relevanta för Coors hållbarhetsresultat och relaterade
till levererade produkter eller tjänster, inklusive men inte begränsat till
växthusgasutsläpp, koldioxidavtryck, vatten- och energianvändning, transportsätt,
förpackningsmaterial, produktionsplatser, körsträcka och förbrukat bränsle avseende
transporter på uppdrag av Coor.
Leverantören ska på begäran även rapportera om använda material, relevanta
avfallsvolymer och utsläpp i förhållande till varor och tjänster som levereras till Coor och
dess dotterbolag.
Leverantören åtar sig att inspektera sina processer samt att dokumentera och rapportera
negativa aspekter och mildrande åtgärder avseende miljö, hälsa och säkerhet i samband
med tillverkning, installation och användning av varorna eller tjänsterna. Leverantören
måste informera Coor om en betydande miljö- hälso- eller säkerhetsmässig incident
inträffar i samband med att leverantören utför aktiviteter för eller på uppdrag av Coor.

FÖRVÄNTNINGAR PÅ UNDERLEVERANTÖRER
Leverantören ska återspegla innehållet i hållbarhetskraven i sina avtal i
försörjningskedjan.

KORRIGERANDE ÅTGÄRDER
För varje identifierad avvikelse gentemot hållbarhetsbilagan ska leverantören
tillhandahålla en plan för korrigerande åtgärder för godkännande av Coor.

Sign. Coor:

Sign. leverantör

