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РЕГИСТРАЦИЯ, ОЦЕНКА, РАЗРЕШАВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ХИМИКАЛИ ПРИ „СВАРОВСКИ”
Настоящото писмо има за цел да разгледа въпросите, които клиентите ни е възможно да имат
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите при
„Сваровски”. Екипът на „Сваровски” за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на
химикали е съставил настоящата декларация въз основа на предходни запитвания и се надяваме,
че тя ще помогне на клиентите ни да определят дали тази регистрация, оценка, разрешаване и
ограничаване на химикали засяга техните взаимоотношения със „Сваровски”.

Основна информация за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването
на химикали
Регламентът (ЕС) № 1907/2006/ЕО, Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на
химикали влиза в сила на 1 юни 2007 г. Съгласно този регламент производителите и
вносителите на химикали трябва да предоставят информация за химикалите, съдържащи се в
продуктите, които предлагат. Тази информация е необходимо да се предостави както на
потребителите, така и на Европейската агенция по химикали. (ECHA). Следователно този
регламент за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали регулира
процедурите за предприятията, които работят с химикали. Той не създава спецификации за
химическия състав на продуктите. „Сваровски” са запознати с няколкото стъпки, които трябва да
се предприемат, за да се спазва този регламент и съответно ги направи.
Чл. 33 Уведомяване за вещества в изделията
Чл. 33 от Регламента за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали
посочва, че ако дадено изделие съдържа особено опасни вещества, доставчикът на въпросното
изделие трябва да предостави на получателя достатъчна информация, за да може да се
използва безопасно и за да се определят особено опасните вещества, които се съдържат в
изделието.
Списъкът с особено опасните вещества е публикуван на интернет страницата на Европейската
агенция по химикали на следния адрес:
http://www.echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
Към 1 август 2011 г. „Сваровски” нямат информация от своите доставчици, че някой
компонент на дадено изделие „Сваровски” съдържа особено опасни вещества над 0,1%.
Доколкото ни е известно всичките ни изделия не съдържат особено опасни вещества над
0,1%.

ПРОЦЕС НА РЕГИСТРАЦИЯ, ОЦЕНКА, РАЗРЕШАВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ХИМИКАЛИ
Бихме искали да Ви уведомим, че идентифицирането на вещества като особено опасни
вещества представлява процес от три стъпки:
1. Дадена страна членка на ЕС съставя документ, подробно описващ причините защо
смята, че дадено опасно вещество е особено опасно вещество. Обикновено тази
дейност не се извършва публично, а само по инициатива на компетентния орган в
страната членка.
2. Втората стъпка е събирането от Европейската агенция по химикали на тези
документи и тяхното публикуване на интернет страницата като „справка” (виж
http://www.echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp).
Напоследък това е направено за други 8 въпросни вещества. В края на справката се
постига консенсус и това е да се включи конкретно вещество в списъка с особено
опасните вещества, или да не се включи.
3. Като трета стъпка е публикуването от Европейската агенция по химикали на нейната
интернет страница на текущия списък с особено опасните вещества („кандидат списък
за одобрение”, виж
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp). От
20.06.2011 г. този списък съдържа 56 вещества.
При всяко разширение на списъка „Сваровски” преоценяват своята декларация за особено
опасни вещества. Ако станат известни нови факти, които променят тази декларация, ние ще
уведомим всички засегнати потребители по наша собствена инициатива.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Ако дадено вещество, което се съдържа в изделията на „Сваровски” бъде поставено в списъка с
особено опасните вещества, „Сваровски” по своя собствена инициатива ще направи
уведомления по чл. 33 до всички свои преки получатели на засегнатите изделия.
Анекс XVII
Продуктите „Сваровски”, независимо дали са изделия или смеси, съответстват изцяло на
ограниченията за производство, пускане на пазара и използване на вещества, препарати и
изделия, както са посочени в анекс XVII към регламента за регистрация, оценка, разрешаване и
ограничаване на химикали. Що се отнася до кандидат-списъка (списък с особено опасни
вещества) „Сваровски” постоянно наблюдават анекс XVII и ще вземат под внимание всяко
бъдещо ограничение, посочено в този анекс.
Какво правят „Сваровски”, за да са подготвени за регламента за регистрация, оценка,
разрешаване и ограничаване на химикали.
За да се гарантира, че „Сваровски” са добре подготвени за регламента за регистрация, оценка,
разрешаване и ограничаване на химикали, работата по неговото въвеждане бе започната в
началото на 2006 г.
Нашият екип от експерти следи отблизо този регламент и предприема всички необходими мерки,
за да гарантира гладко преминаване към прилагането на този регламент, като по този начин се
избягва всякакво ненужно прекъсване в продажбите и доставките на изделията „Сваровски”.

Регистрирали ли са „Сваровски” веществата, които се съдържат в моя продукт?
Когато е необходимо, „Сваровски” пререгистрират всички вещества, произвеждани или внасяни
в Европейския Съюз.
Не е необходима регистрация за изделия, внасяни от „Сваровски” е ЕС и затова не е правена
(пре)регистрация.
За химикали и изделия, източникът на които е в ЕС, „Сваровски” се явяват като следващ
потребител. Като такъв, ние сме потърсили връзка с нашите доставчици, за да гарантираме че
основните суровини ще бъдат обезпечени и че производствените ни процеси няма да бъдат
засегнати. Въпреки това не можем да гарантираме, че доставчиците ни регистрират всички свои
продукти и вземат предвид употребата им от наша страна. Ако в нашата верига за доставки
възникнат проблеми, „Сваровски” ще работят усилено със своите доставчици, за да ги разрешат
тъй като това е в интерес на всички участващи страни.
Какво трябва да направя като следващ потребител на изделия „Сваровски”?
Оценката на риска при използването на химикали играе централна роля в концепцията на
регламента за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали и изисква
размяна на информация между доставчика и следващия потребител.
По принцип „Сваровски” имат много добри познания и разбиране за това как се използват
изделията им от техните следващи потребители, ако тези изделия се използват в съответствие с
това, за което са разработени. За да се избегне двойната работа за потребителите, ако е
необходимо „Сваровски” своевременно ще изискат, цялата информация, от която се нуждаят
техните следващи потребители.
По принцип, в момента от Вас не се изисква никакви неотложни мерки.
В случай, че използвате изделията ни по начин, който противоречи на това, за което са
разработени или по начин, за който смятате че ние не знаем, може да ни уведомите чрез
съобщение до веригата за доставки.
Повече информация може да намерите на www.swarowski-elements.com/business или в ръководството ни за
приложение.
Неспазването на указанията на „Сваровски” за това как да се грижите за Вашите кристали може да доведе до повреда
на кристала, което може да представлява риск от разкъсване на кожата или друго нараняване. Всяка устна, писмена
или базирана на изпитване препоръка, която „Сваровски” предоставят във връзка с техниките за приложение на
техните продукти, представляват препоръки, основаващи се на сегашните познания на „Сваровски” и информацията,
предоставена от техните доставчици. Тези препоръки не освобождават потребителя от извършването на свои
собствени изпитвания на техниките, които смята да използва, и тяхната съвместимост с предвиденото приложение.
Прилагането, използването и преработването на тези техники и продукти са изцяло отговорност на потребителя.

