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(1) Bevezetés
Az IBIDEN Cégcsoport vállalati filozófiája az „IBIDEN WAY" azt a célt szolgálja, hogy az
emberek és a globális környezet nagy becsben tartása mellett, ügyfeleinkkel egyetemben új értéket
teremtsünk és innovatív technológiákkal vállalatunk jövőjét biztosítva szolgáljuk a
világtársadalmat. Közös értékeink közül az egyik legalapvetőbb az „együttélés a természettel”, így
az üzletágak minden egyes folyamatában a környezetvédelmi elvnek kell érvényesülni. Vállalatunk
a megújuló környezeti erőforrásokon alapuló társadalom mellett köteleződik el. A
környezettudatosság teljeskörű biztosításának céljából, a nyersanyagtól az alkatrészeken át, egészen
az irodai felszerelésig, a beszállítóinkkal közösen támogatjuk a környezetbarát termék-beszerzést.
A környezetbarát termék-beszerzés célja a beszállítóktól környezettudatos termékek, alkatrészek és
anyagok stb. beszerzése, valamint a vállalatunk által előállított termékek környezeti terhelésének
csökkentése. Ez irányú küldetésünk előre mozdításának érdekében, korlátozzuk vagy kevésbé
veszélyes termékkel helyettesítjük a hazai, belső (magyar), nemzetközi és Európai Unió
jogrendjében szabályozott káros anyagok használat, valamint üzleti tevékenységeinkben
érvényesülnie kell a környezeti terhelés és kockázatok csökkentésének, ám igyekeztünk nem érhet
célt, ha a beszállítói ellátási lánc egésze tevékenységében nem jár el hasonlóan, és nem biztosítanak
támogatást közös küldetésünkben.
Küldetésünk fényében létrehoztuk a „Környezetbarát termékbeszerzési irányelvek” c. segédletet,
hogy eligazítást nyújtson vállalatunk környezettudatos beszerzési politikáját tekintve, és általa
alacsony környezeti terheléssel járó termékek kerüljenek beszerzésre. Mély tisztelettel kérjük a
kedves beszállítói partnereink megértését és együttműködését, hogy a környezetbarát termékbeszerzések által egy alacsony környezeti terheléssel járó, fenntartható társadalmat építsünk fel.
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[2] Az IBIDEN Magyaroszág Gyártó Kft. környezetvédelmi
Politikája
Társaságunk, a környezet iránt viselt felelősség tudatában elkötelezettséget vállal környezeti
teljesítményének folyamatos javítására, a környezet terhelésének megelőzésére, valamint az ISO
14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer működtetésére.

Felmértük, hogy az általunk végzett kerámiatermék előállítási, értékesítési és telephely üzemeltetési
tevékenységek milyen környezeti hatásokat okoznak, mindehhez milyen környezeti erőforrásokat
veszünk igénybe. Társaságunk célja, hogy a felhasznált erőforrásokat a lehető leghatékonyabban
hasznosítsa, valamint a gyártási tevékenységek során csökkentse a keletkező hulladékok
mennyiségét, az újrahasznosítható hulladékok arányának minél magasabb szinten tartásával. Mindezt
a telephely létesítésekor alkalmazott korszerű műszaki megoldások is elősegítik.

A fentiek figyelembevételével az Ibiden Hungary Gyártó Kft:
 Gondoskodik tevékenységeinek környezeti hatásaival kapcsolatos törvényi, hatósági és egyéb
előírások folyamatos figyelemmel kíséréséről, és teljesítéséről;
 Rendszeresen értékeli környezeti teljesítményét és gondoskodik a rendszer folyamatos
fejlesztéséről, valamint a környezetszennyezések megelőzéséről;
 Feltárja, szabályozza és folyamatosan megfigyeli azokat a kritikus tevékenységeket, amelyek
jelentősebb tényleges vagy potenciális hatást fejtenek ki a környezetre. Társaságunk kiemelt
figyelmet fordít a következőkre:
1. A havaria események megelőzését elsőrendű fontosságúnak tartjuk, megteszünk minden
műszakilag és gazdaságilag megtehető lépést a véletlenszerűen előforduló környezetszennyezések
megelőzésére;
2. Folyamatosan figyelemmel kísérjük és ellenőrizzük a normál körülmények között kibocsátott
szennyezőanyagokat;
3. Igyekszünk megismerni a környezetre potenciális hatással levő alvállalkozóink, beszállítóink
tevékenységének körülményeit, ismertetjük velük környezetvédelmi elvárásainkat;
4. Törekszünk arra, hogy a társaság fajlagos erőforrás felhasználása csökkenjen;
5. Tevékenységünk során törekszünk a termelési hulladékok mennyiségének csökkentésére, illetve
az azokban levő anyagok minél nagyobb fokú újrahasznosítására;
A fenti feladatok végrehajtása érdekében környezeti célokat és előirányzatokat tűzünk ki, melyek
végrehajtását környezetvédelmi programban tervezzük meg. A programok végrehajtását
folyamatosan követjük, a célokat és előirányzatokat rendszeresen felülvizsgáljuk. Feladataink
végrehajtásához valamennyi munkatársunk hozzájárulására szükség van, ezért a környezeti politika
kihirdetése mellett törekszünk a dolgozók folyamatos képzésére, környezeti tudatosságának
folyamatos fenntartására.
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[3] Célok
A vegyi anyagok szabályozásával kapcsolatos nemzetközi trend az utóbbi években a vegyi
anyagok kockázatainak felmérésében az Elővigyázatosság Elvének kiterjesztése, illetve az ellátási
láncok által a késztermékben lévő vegyianyag-tartalom kezelésének irányába tolódik és egyre
fontosabbá válik a vállaltok által történő önálló vegyi anyag kezelés és a megfelelő, gyors
tájékoztatás a tartalmazott vegyi anyagokról.
Ezen körülményekkel összhangban, az IBIDEN Csoport megfelelő vegyi anyag kontrolt végezve,
önként csökkenti a kockázatos vegyi anyagokat, ezáltal csökkentve a teljes ellátási lánc környezeti
terhelését, így mozdítva elő a környezetbarát termék-beszerzést a bolygónk környezetének
védelméhez való hozzájárulás céljából.
Ezen iránymutatás az IBIDEN Hungary Kft környezetbarát termék-beszerzéssel kapcsolatos
alapvető gondolkodásmódjának és a partnerek felé támasztott kérések tisztázása céljából készült.
Partnereinktől kérjük, hogy az iránymutatás jelentésének megértését és az IBDEN csoport
környezetbarát termék-beszerzési tevékenységében való aktív együttműködést.

[4] Fogalommeghatározások
The definitions of the terms used in this Guideline are as follows:
Term Definition
Környezetbarát termékbeszerzés

Annak érdekében, hogy a termékgyártás során vállalatunk,
illetve a teljes ellátási lánc által okozott környezeti terhelés
csökkenjen, a környezetvédelemben aktívan részt vevő
partnerektől
történő,
környezetvédelmi
előírásoknak
megfelelő termékek beszerzése.

Vegyi anyag

a munkatevékenység során természetes állapotában vagy
mesterséges úton fellépő, felhasznált vagy kibocsátott, illetve
szennyeződés formájában kibocsátott, önállóan vagy keverékben
fellelhető kémiai elem vagy vegyület, függetlenül attól, hogy
előállítása szándékos-e, illetve hogy forgalomba hozták-e.

Keverék

a kettő vagy több anyagot tartalmazó keverék vagy oldat

Veszélyes anyag

valamennyi, a 2000. évi XXV. törvény A KÉMIAI
BIZTONSÁGRÓL alapján az 1272/2008/EK rendelet (CLP)
szerinti osztályozás során a veszélyességi osztályok és/vagy
kategóriák bármelyikébe besorolható anyag.

Veszélyes keverék

egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat,
amely az osztályozás során veszélyes besorolást kap.

Veszélyességi osztály

a fizikai, egészségügyi vagy környezeti veszély jellege

Veszélyességi kategória

a kritériumoknak az egyes veszélyességi osztályokon belüli
felosztása a veszély súlyosságának megadása céljából
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[5] Az érintett beszerzési tételek
Jelen irányelv által szabályozott beszerzési tételeket (alapanyagok illetve külsős vállalattól
megrendelt megmunkált termékek) az alábbi táblázat tartalmazza. Jelen irányelv az ezen
beszerzési tételeket beszállító partnerekre vonatkozik.
Az alább meghatározott tételeken kívüli beszerzési tételek (berendezések, JIGek, valamint
irodaszerek, stb.) ugyan nem képezik részét a jelen irányelvnek, azonban azon beszerzési tételek
tekintetében, ahol vállalatunk sztenderdjei a jelen irányelvvel megegyező menedzselést írnak elő,
a beszállító értesítésével egyetemben, szükséges lehet a jelen irányelvben előírt dokumentumok
benyújtása.
Definíciók
alkatrészek

Elektromos berendezések vagy alkatrészek az Ibiden termékeiben.
(Chip kondenzátor, chip ellenállás, tüskék, csavarok, stb.)

Direkt anyagok

A gyártási folyamatban felhasznált és az Ibiden termékeiben alkalmazott

Berendezések,

anyagok, vagy szennyeződések formájában keveredhetnek az Ibiden
termékével
(Rézbevonatos laminált lemezek, alapanyagok bevonáshoz, forrasztás
ellenállások, SiC,grafit stb.)
Termelő folyamatoknál használt anyagok, kivéve az Ibiden termékeit.
Indirekt anyagok
(Mosószerek, vegyi oldatok, száraz fóliák stb.)
Csomagolóanyagok Az Ibiden termékek szállítási csomagolásához használt anyagok
(Karton, alumínium csomagolás, szalagok, tálcák, szárítószer, címkék stb.)
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[6] Az IBIDEN Környezetirányítási, Munkahelyi
Egészségvédelem és Biztonság Irányítási szabályozása
alátartozó anyagok és keverékek
Az anyagokkal, illetve keverékekkel (különös tekintettel a veszélyes anyagokra, keverékekre)
kapcsolatos tevékenységet az Ibiden Hungary Gyártó Kft. (továbbiakban IHU) úgy tervezi meg és
végezi, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a
környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
A beszerzésben tiltott/korlátozott vegyi anyagcsoportok Ibiden Hungary Gyártó Kft-nél a
következők:
Tiltott vagy súlyos korlátozás alá eső vegyi anyagok:
649/2012/EU rendelet (PIC rendelet) I. mellékletben felsorolt, tilalom vagy súlyos korlátozás alatt
álló vegyi anyagokra alkalmazandó, többek között az ipari vegyi anyagokra, a peszticidekre és a
biocidekre, például a benzolra, a kloroformra, az atrazinra és a permetrinre. E vegyi anyagok
kivitelére kétféle követelmény vonatkozik: a kiviteli bejelentési kötelezettség és a kifejezett
hozzájárulás.
A PIC-rendelet alkalmazandó az V. mellékletben felsorolt, kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagokra
is, valamint a címkézés és csomagolás tekintetében minden exportálásra kerülő vegyi anyagra
(amelyeknek meg kell felelniük a vonatkozó uniós jogszabályoknak).
A kábítószerekben, radioaktív anyagokban, hulladékokban, vegyi fegyverekben, élelmiszerekben és
élelmiszer-adalékanyagokban, takarmányokban, géntechnológiával módosított szervezetekben és
gyógyszerekben található vegyi anyagokat más uniós jogszabályok szabályozzák, így ezek nem
tartoznak a PIC-rendelet hatálya alá.
A rendelet nem alkalmazandó továbbá a kutatás vagy elemzés céljából exportált vagy importált
vegyi anyagokra, feltéve, hogy az érintett mennyiség valószínűsíthetően nem gyakorol hatást az
emberi egészségre vagy a környezetre, és egy naptári évben az egyes exportőrök által az egyes
importáló országokba exportált anyagonként nem haladja meg a tíz kilogrammot.
Kiviteli bejelentési kötelezettség alá tartozó vegyi anyagokat a PIC-bejelentést igénylő vegyi
anyagokat és a PIC-eljárás hatálya alá tartozó vegyi anyagokat 649/2012/EU rendelet tartalmazza.
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REACH rendelet értelmében korlátozott vegyi anyagok:
A korlátozások olyan eszközök, amelyek védik az emberi egészséget és a környezetet a vegyi
anyagok által jelentett elfogadhatatlan kockázatokkal szemben. A korlátozások általában egy
bizonyos vegyi anyag gyártásának, forgalmazásának (beleértve a behozatalt is) vagy
felhasználásának korlátozását vagy tilalmát írják elő, de bármilyen feltételt előírhatnak, például
technikai intézkedéseket vagy egyedi címkéket.
A korlátozás vonatkozhat önmagában, keverékben vagy árucikkben lévő bármely anyagra, beleértve
azokat is, amelyeket nem kell regisztrálni, például az évente egy tonnánál kisebb mennyiségben
gyártott vagy behozott anyagokat vagy bizonyos polimereket.
A telephelyen elkülönített intermedierek, a tudományos kutatás és fejlesztés során felhasznált
anyagok és az olyan anyagok, amelyek kizárólag a kozmetikai termékekben való felhasználásuk
során jelentenek kockázatot az emberi egészségre, mentesülnek a REACH szerinti korlátozással
kapcsolatos eljárás alól.
Az egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és
felhasználására vonatkozó korlátozásokat a REACH rendelet XVII. melléklete határozza meg.

Különös aggodalomra okot adó vegyi anyagok
A különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája. A REACH-rendelet 59. cikkének
(10) bekezdése szerint az ECHA-nak közzé kell tennie és aktualizálnia kell az ECHA weboldalán a
különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistáját. E jelöltlista minősül az egyedüli hiteles
változatnak.
A REACH rendelet 59. cikke (10) bekezdésével összhangban a különös aggodalomra okot adó
anyagok engedélyezésének jelöltlistája listáját az ECHA weboldalán elérhető.

REACH rendelet értelmében regisztrálási kötelezettség alól mentességet élvező anyagok:
 A REACH rendelet IV. mellékletben szereplő anyagok, mivel ezen anyagokról elegendő
információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy lényegi tulajdonságaik miatt minimális kockázatot
jelentő anyagként tartsák őket számon;
 A REACH rendelet V. melléklet alá tartozó anyagok, melyekre vonatkozóan a regisztrálás
indokolatlannak vagy szükségtelennek tekinthető, és az e cím alóli mentesülésük nem érinti e
rendelet célját
 A regisztrálási kötelezettség alól mentességet élvező anyagokat REACH rendelet V. melléklet
tartalmazza.
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REACH rendelet értelmében engedélyköteles anyagok:
 olyan anyagok, amelyek teljesítik azon kritériumokat, amelyek alapján azokat a1272/2008/EK
rendelet
 melléklete 3. részének 3.6. szakaszával összhangban a „rákkeltő” veszélyességi osztály 1A. vagy
1B. kategóriájába sorolják be;
 melléklete 3. részének 3.5. szakaszával összhangban a „csírasejt-mutagenitás” veszélyességi
osztály 1A. vagy 1B. kategóriájába sorolják be;
 melléklete 3. részének 3.7. szakaszával összhangban a „reprodukciós toxicitás” veszélyességi
osztály 1A. vagy 1B. kategóriájába (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre
gyakorolt káros hatások) sorolják be;
 A REACH rendelet XIII. mellékletében meghatározott kritériumokkal összhangban a perzisztens,
bioakkumulatív és mérgező anyagok;
 nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyagok;
 Azon anyagok, amelyek esetében nem teljesülnek a REACH rendelet XIII. melléklet kritériumai,
és amelyek esetében tudományosan igazolható módon megállapítják, hogy valószínűleg olyan
súlyos hatást gyakorolnak az emberi egészségre és a környezetre, a fenti pontokban felsorolt
anyagokkal azonos mértékű aggodalomra ad okot, és amelyek különös aggodalomra okot adó
anyagoknál meghatározott eljárással összhangban eseti alapon kerül sor.
Az engedélyköteles anyagok listáját REACH rendelet 14. számú. melléklete tartalmazza.
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[7] Kérések partnereink felé
A környezetbarát termék-beszerzés érdekében vállalatunk az alábbiak betartását kéri partnereitől. A
kért adatszolgáltatást a partnerek aktuális tevékenységeiről a Partnerek által benyújtandó
dokumentumok] fejezetben meghatározott dokumentumokban kell megtenni.
1) Kérések partnereink (vállalatok) felé
Környezetvédelmi irányítási rendszer kiépítése
Vállalatunk a környezeti terhelés folyamatos kaizen-rendszerének kiépítését, alkalmazását kéri
partnereitől. Konkrétan az alábbi tételek végrehajtását kérjük:
 A felső vezetőség alakítson ki, vezessen be és tartson fenn a környezeti teljesítményével
kapcsolatban hivatalosan kinyilvánított Környezeti Politikát.
 A felső vezetőség biztosítja a felelősségek és hatáskörök kijelölését a lényeges szerepekre és
ezeket kommunikálja a szervezeten belül.
 A szervezet dokumentált információkat tartson fent a megfelelési kötelezettségeiről, különös
tekintettel a a szervezet tevékenységét érintő környezetvédelemi egészségvédelmi és
munkabiztonsági jogszabályokra.
 A szervezet határozza meg a tevékenységeinek termékeinek és szolgáltatásainak azon környezeti
tényezőit amelyeket felügyelete alatt tud tartani és amelyeket befolyásolni tud az életciklusszemlélet átgondolásának figyelembe vételével, annak érdekében, hogy biztosítsák az elvárt
eredményeit és megelőzzék vagy csökkentsék a nem kívánt hatásokat, hozzájárulva a folyamatos
fejlesztéshez.
 A szervezet tervezett időközönként belső audittal biztosítja a saját követelményeinek, nemzetközi
szabványkövetelményeknek eredményes megfelelését.
 A szervezet alakítson ki, vezessen be és tartson fent folyamatokat arról, hogy hogyan fog
felkészülni és reagálni az azonosított lehetséges vészhelyzetekre.
 A szervezet biztosítsa, hogy a szervezet felügyelete alatt munkát végző személyek tudatában
legyenek a szervezet környezetvédelmi követelményeivel, különös tekintette a Környezeti
Politikára, a jelentős környezeti tényezőkre és azok hatásair, a környezeti teljesítmény
növekedésére, a meg nem felelés következményeire, valamint a megfelelési kötelezettségek nem
teljesítésére.
Továbbá, a fenti tételek minél hatékonyabb kivitelezése érdekében, vállalatunk javasolja
partnereinek a környezetvédelmi irányítási rendszer tanúsítványának (Pl. ISO 14001)
megszerzését.
2. Környezetvédelmi tevékenységek végrehajtása
Kérjük minden partnerünket, hogy hajtsák végre az alábbi környezetvédelmi tevékenységeket.
 A levegő, vízminőség, zaj, rezgés, hulladékok, stb. környezetszennyezésre vonatkozó minden
jogszabály, vagy a vállalat által meghatározott kibocsátási határértékek betartása, nem
megfelelősség esetén azok haladéktalan korrekciója.
 Hulladékképződés megelőzésének, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének
csökkentésének, a hulladék hasznosításának, továbbá környezetkímélő ártalmatlanításának
megvalósítása.
 Globális felmelegedés elleni tevékenységek végrehajtása.
 A környezetvédelmi tevékenységek proaktív közzététele a külvilág felé.
 Környezetbarát termék-beszerzés.

[10]

3. Késztermékben lévő vegyianyag-tartalom kezelésre vonatkozó rendszer kiépítése
Ahhoz, hogy a termékekben található vegyi anyagokról szóló információk a teljes beszállítói láncon
keresztül megfelelően, valamint biztosan továbbítva legyenek, elengedhetetlen, hogy az összes
gyártó garantáltan elvégezze a késztermékben lévő vegyianyag-tartalom kezelését.
Vállalatunk a beszerzett árukban megtalálható vegyianyag-tartalom megfelelő irányítása érdekében a
vonatkozó rendszer kiépítését, alkalmazását kéri partnereitől. Konkrétan az alábbi tételek
végrehajtását kérjük:
 Létezik a késztermékben lévő vegyianyag-tartalom kezeléssel kapcsolatos társadalmi irányelv,
amelynek megismerése az összes alkalmazott kötelessége.
 A késztermékben lévő vegyianyag-tartalom kezelési kritériumainak és a kezelési kritériumok
alkalmazási tartományának (szervezet, munkavégzés, folyamat, termék stb.) egyértelmű
meghatározása.
 Meghatározásra került a késztermékben lévő vegyianyag-tartalom kezeléssel kapcsolatos cél,
amelynek vonatkozásában a tevékenységek előrehaladását kezelni kell.
 A cél érdekében végzett tevékenységek eredményeinek üzemeltetői felülvizsgálata, illetve a
következő üzleti évre vonatkozó cél módosítása szükséges.
 A késztermékben lévő vegyianyag-tartalom kezelésére létrehozásra került egy szervezet, illetve
egyértelműen meg lettek határozva a felelősségek és jogosultságok.
 A termékek tervezése és fejlesztése során beszerzésre kerülő anyagokban lévő vegyianyagtartalom megismerését, illetve a fejlesztett termékekben lévő vegyianyag-tartalom kezelési
kritériumoknak való konformitás ellenőrzését el kell végezni.
 A beszállítók kiválasztása során meg kell vizsgálni, hogy az adott beszállítók végeznek-e
késztermékben lévő vegyianyag-tartalom kezelést.
 A megvásárolt alapanyagok átvételekor rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a beszerzett áruk
teljesítik-e vállalatunk vegyianyag-tartalom kezelési kritériumait.
 Amennyiben a technológiai folyamaton, illetve a beszállítónál az IBIDEN által tiltott vagy
felhasználásban korlátozott anyagok kezelésére kerül sor, olyan ellenintézkedést kell létrehozni,
amivel megakadályozható az IBIDEN-hez bekerült termékekben lévő említett anyagok
technológiai folyamaton való téves felhasználása vagy összekeveredése. ・ Amennyiben a
gyártás egy része vagy teljes egésze kiszervezésre kerül egy alvállalkozóhoz, a megbízott
vállalkozó késztermékben lévő vegyianyag-tartalom kezelésének állapotát megfelelően el kell
végezni.
 A kiszállítást megelőző ellenőrzési listában vannak olyan tételek, amelyek a késztermékben lévő
vegyianyag-tartalom ellenőrzésére irányulnak, így a termékek kiszállítása csak akkor történhet
meg, ha az összes releváns ellenőrzés maradéktalanul elvégzésre került. ・ A termékek
nyomonkövethetőségét feltétlenül biztosítani kell.
 A késztermékben lévő vegyianyag-tartalom módosítása esetén a rendelkezésre álló szabályok
alapján olyan rendszert kell létrehozni, ami biztosítja, hogy a módosítás előtt mindenképpen
megosztásra kerüljenek a releváns információk a vevő irányába.
 A nem megfelelő termékek keletkezése esetén alkalmazandó intézkedésekre (ideiglenes
intézkedés, gyökérok felderítés, újraelőfordulás elleni intézkedés, vevői értesítés, stb.) vonatkozó
szabályokat meg kell határozni.
 A vegyianyag-tartalom kezeléssel kapcsolatos oktatások és tréningek elvégzése az összes
alkalmazott számára kötelező.
 A késztermékben lévő vegyianyag-tartalom kezeléssel kapcsolatos szabályozás írásos
dokumentálása kötelező. A dokumentumok tárolása mellett olyan rendszert kell létrehozni, hogy
ha arra vonatkozó vevői kérés történik, a vegyi anyagokkal kapcsolatos információkat megfelelő
módon lehessen megosztani.
 A belső auditok stb. során a késztermékben lévő vegyianyag-tartalom kezelés üzemeltetési
körülményeit vizsgálat alá kell vonni, amelynek eredménye szerint a feltárt nem
megfelelőségeket javítani szükséges.
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[8] Azok a dokumentumok, amelyeket beszállítóinktól
kérünk
Felkérjük üzleti partnereinket, hogy szíveskedjenek benyújtani az alábbi dokumentumokat
vállalatunk illetékes osztályára. Ezenfelül előfordulhat, hogy ügyfeleink igényeinek megfelelően
további dokumentumok, elemzési eredmények stb. beadást kérhetjük.





Szabályos (REACH rendelet előírásainak megfelelő) magyar nyelvű biztonsági adatlap (SDS).
REACH megfelelősségi nyilatkozat (1. sz.. melléklet)
Vegyianyag beszállítói kérdőív (2. sz.. melléklet)
Összesített gyártói megfelelőségi nyilatkozat (a csomagolás környezetvédelmi
követelményeknek való megfelelősége igazolásának céljából) (3.a. sz.. melléklet)
 Csomagolás-összetevőre vonatkozó megfelelőségi igazolás (a csomagolás környezetvédelmi
követelményeknek való megfelelősége igazolásának céljából) (3.b. sz.. melléklet)

[9] Ha módosul a termékleírás
Ha a beszállítók által benyújtott dokumentumokban változások történnek a szállított termékek
műszaki jellemzőinek megváltozása miatt, kérjük, vegye figyelembe, hogy az IBIDEN felelős
személyzetét tájékoztatni kell a változásokról. A vonatkozó dokumentumok (1. szabványos
biztonsági adatlap (SDS) magyar nyelven (a REACH-nek megfelelően), 2. REACH-megfelelőségi
nyilatkozat, 3. vegyianyag-beszállítói kérdőív) ismételten szükségesek az ellenőrzéshez annak
megállapításához, hogy a változások megfelelnek-e az IBIDEN szabványának.

Ha bármilyen kérdése van ezzel az iránymutatással kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot a következő címen:
Környezetvédelmi, Egészségügyi és Biztonsági Osztály TEL: + 36-24-501-300 / 1252
E-mail: ehs@ibiden.com
Beszerzési osztály: TEL: + 36-24-501-300 / 1605
E-mail: beszerzes@ibiden.com
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