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Aktualne teme razvrščanja, 
pakiranja in označevanja

nevarnih kemikalij

mag. Tatjana Humar- Jurič



Vsebina:

1. Spremembe in dopolnitve CLP 
Uredbe

2. Obveznosti po 45. členu CLP 
Uredbe

3. CLP in nevarni odpadki
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1. Spremembe in dopolnitve CLP Uredbe

1. Zakaj se CLP uredba sploh spreminja? 

2. Kje najti relevantne informacije?

3. Katere so bistvene novosti? 

4. Kakšni so roki ?



CLP uredba

UREDBA 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju
snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in
1999/45/ES ter spremembi Uredbe 1907/2006.

• Uredba je bila do sedaj že 13 x dopolnjena

• Dodatni predpisi na področju biocidov (BPR), 
detergentov, aerosolov in FFS, ki določajo pogoje za
dodatno označevanje!



Spremembe Uredbe CLP ( 1272/2008/EC)

ATP  = 
Amendment to the Technical Progress = Sprememba zaradi
tehničnega napredka

Razlogi za spremembe CLP Uredbe:

• spremembe GHS dokumenta (običajno dopolnitve kriterijev za C&L)

• dopolnjevanje priloge VI CLP Uredbe (nove ali spremenjene 
usklajene razvrstitve)

Pogostost sprememb: vsako leto običajno vsaj 1ATP!

5



Kje najti relevantne informacije o spremembah CLP 
Uredbe?
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Spremembe Uredbe CLP

Čistopis (26.7.2019) še NE vsebuje  sprememb iz:

12.ATP = 12. sprememba CLP uredbe = Uredba 521/2019/ES
spremembe CL kriterijev  zaradi 6. in 7. ver. GHS, obvezna uporaba od
17.10.2020

13.ATP = 13. sprememba CLP uredbe = Uredba 1480/2018/ES
- sprememba priloge VI , obvezna uporaba od 1.5.2020

Uredba za implementacijo 45. člena (542/2017/ES) 
- obvezna uporaba od 1.1.2021

POZOR! V sl. verziji 4. ATP je prišlo do napake pri navajanju
opozorilnih besed, pravilno navajanje je NEVARNO in POZOR!
Nedoslednosti tudi v čistopisu!
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Spremembe Uredbe CLP 

11.ATP = 11. sprememba CLP uredbe = Uredba 669/2018/ES 

- prevodi vseh imen priloge VI, obvezna uporaba od 1.12.2019
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Spremembe Uredbe CLP – 12.ATP

12.ATP = 12. sprememba CLP uredbe = Uredba 521/2019/ES
spremembe CL kriterijev  zaradi 6. in 7. ver. GHS, obvezna uporaba od
17.10.2020
Pri fizikalnih nevarnostih se: 
• V razredu nevarnosti „vnetljivi plini“ uvaja nova kategorija nevarnosti:

„piroforni plini“ ( z novim:  H232)
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Spremembe Uredbe CLP - 12.ATP

Pri fizikalnih nevarnostih se uvaja tudi nov, 17. razred nevarnost
“desenzibilizirani eksplozivi“:  z novimi: H206, H207 in H208 ter novim P212
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Spremembe Uredbe CLP - 12.ATP

Druge spremembe:
• prilagoditve splošnih mejnih vrednosti:
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Spremembe Uredbe CLP - 12.ATP

Druge spremembe:

• Dopolnitev kriterijev za razvrščanja zmesi v obliki aerosola

• Dopolnitve/ izboljšave  kriterijev za razvrstitev za:
– akutna strupenost,
– jedkost za kožo/draženje kože, 
– hude poškodbe oči/draženje oči, 
– preobčutljivost dihal in kože,
– mutagenost za zarodne celice,
– rakotvornost, 
– strupenost za razmnoževanje,
– specifična strupenost za ciljne organe;
– nevarnost pri vdihavanju. 

• Črtanje EUH01 Eksplozivno v suhem stanju
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Spremembe Uredbe CLP – 13.ATP

13.ATP = 13. sprememba CLP uredbe = Uredba 1480/2018/ES
sprememba priloge VI , obvezna uporaba od 1.5.2020

- prinaša 34 novih harmoniziranih razvrstitev in označitev snovi
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Spremembe Uredbe CLP
Predvidena objava v prihodnih tednih:

• 14.ATP dopolnitve priloge VI 

• Dopolnitve/izboljšave priloge VIII  = spremembe Uredba za 
implementacijo 45. člena (542/2017/ES) :

- 1. sprememba: koreture teksta in premaknitev roka  
poročanja na 1.1.2021. Objava v UL EU do konca leta.

- 2. sprememba: na osnovi opravljene študije izvedljivosti 
priprava izboljšav priloge in rešitev glede poročanja za  3 
skupine:

- naftni derivati
- gradbeni proizvodi 
- barve

Objava v UL EU predvidoma do juilja 2020

Smernice naj bi se dopolnjevale sočasno!

V pripravi že tudi15.AT P- dopolnitve priloge VI ( 18 novih razvrstitev in 
označitev snovi).



2. Obveznosti po 45. členu CLP Uredbe

1. Kakšni so razlogi za sporočanje podatkov ?

2.   Kdo, kdaj in komu bo potrebno sporočati?

4. Kje najti koristne informacije?

5. Kakšna je trenutno stanje po EU državah?



Poročanje po 45. členu CLP
Uredba za implementacijo 45. člena (542/2017/ES) 

Razlogi za poročanje :

• V EU trenutno nacionalni centri za zastrupitve (CZ) dobijo
različne vrste in oblike podatkov. Zavezanci pa imajo različne
obveznosti.

• V praksi: 40% zastrupitev z nevarnimi kemikalijami (od tega več
z udeležbo splošnih uporabnikov)

• Zato odločitev, da se poenoti sporočanje, da se zmanjša
neskladnost in stroške ter, da se izboljša zdravstvena pomoč.

• POMEMBNO: sporočeni podatki se lahko uporabijo izključno
samo za namene uporabnikov nacionalnih centrov za
zastrupitve (CZ) in sicer za:
– zdravstveno oskrbo ob zastrupitvah
– kurativo
– preventivo 18



Kdo in kdaj bo sporočal podatke po 45. členu CLP? (1)

• Pravna podlaga: Priloga VIII uredbe CLP = (Uredba 542/2017/ES)

• Sporočanje: podatkov o zmeseh s skoraj popolno sestavo
zmesi imenovanim nacionalnim organom (= v Sloveniji URSK), za
uporabnike v nacionalnih centrih za zastrupitve ( = v Sloveniji UKC
CZ)

• Obvezno za sporočanje uvoznikov/nadaljnjih uporabnikov
(predlagateljev) pred dajanjem zmesi v promet za :

- splošno rabo - od 1.1.2021 (bo objavljeno v EU UL konec
dec.2019)

- profesionalno rabo - od 1.1.2021
- industrijsko rabo - od 1.1.2024 (pogojno možno manj obsežno

poročanje)
- obnovitev že poslanih podatkov najkasneje do 1.1.2025 (ta izjema 

velja za zmesi vpisane v bazo ISK- tudi za  biocide!!)
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Za katere zmesi bo potrebno sporočati podatke? 

Obveznost poročanja :
Informacije o nevarnih zmeseh (tudi FFS):
• razvrščene kot zdravju nevarne , in/ali 
• razvrščene za fizikalne nevarnosti 

Obveznost NE velja: 
• Snovi 
• Radioaktivne zmesi
• Medicinske, veterinarske in kozmetične proizvode
• Hrano, krmo za živali
• Zmesi razvrščene le za okolje 
• Zmesi namenjene znanstvenemu razvoju in raziskavam 
• Zmesi razvrščene za fizikalne nevarnosti: 

- plini pod tlakom
- eksplozivi  kateg. 1.1-1.6 
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Kdo in kdaj  bo sporočal podatke po 45. členu CLP? (1)

• Podatke je oz. bo potrebno predložiti imenovanemu organu vsaki
državi članici (DČ), v kateri ste zmes dali v promet. V večini DČ
bo to mogoče preko PCN portala.

• Sporočanje tudi na Norveškem ter v Islandiji in Lihtenštajnu

• Sporočanje podatkov v Veliki Britaniji: trenutno ni jasnih podrobnosti

• Več informacij: na spletu ECHA - Odločitve držav članic glede
implementacije aneksa VIII CLP uredbe (uporaba PCN portala, kdaj
začetek poročanja, jeziki poročanja, …)



Kako sploh poročati v praksi?

V večini držav je to mogoče preko PCN (Poison
Centres Notification):
= portal na ECHA preko katerega se lahko izvede
notifikacije za večino držav članic, tudi za Slovenijo.

Za slovenski trg se poročanje izvede brez stroškov,  
v slovenskem jeziku preko tega portala



UPORABA POROČEVAL.
PORTALA

JEZIK POROČANJA TAKSA ZA
POROČANJA

DAJANJE NOTIFIC.
ZMESI V PROMET

PRIPRAVLJENOST DČ
ZA SPREJEM POROč.
PREKO ECHA PORTALA

SLOVENIJA





Glavni koraki prvega poročanja 
Velja za tiste države, ki omogočajo poročanje preko ECHA strani ( 
PCN portal):

1.Priprava računa zavezanca (= prijava v sistem na ECHA spletu)

2. Priprava PCN dosjeja:
- preko spleta – IUCLID oblak, 
- lokalno z IUCLID 6, 
- z uporabo PCN formata v lastnem IT sistemu

3. Oddaja PCN dosjeja:
- preko ECHA Submission portal, 
- preko System-to-system (S2S) ( deluje od konca oktobra 2019)
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Katere podatke o zmesi bo potrebno sporočiti?

Podatki ,  ki jih bo treba sporočati v usklajenem XML formatu (na ECHA portalu):

Kategorija izdelka     Razvrstitev in označitev  Toksikološke informacije (11. točke VL)        UFI številka

Jezik poročanja: določi DČ (v Sloveniji v slovenskem jeziku)
26

Identiteta izdelka (zmesi)             Podrobnosti o zavezancu                                  Sestava zmesi     



UFI
• = enolični identifikator formule (UFI) = 

koda, ki omogoča identifikacijo zmesi    
in  ustrezno  ukrepanje ob zastrupitvah

• sestavljen je iz 16 znakov po 4 sklope 
• generira se elektronsko ( na spletu ECHA, 

zastonj)

• če se spremeni sestava zmesi , se spremeni 
tudi UFI

• UFI obvezen le za nevarne zmesi 

• se natisne z velikimi tiskanimi črkami  na 
etiketo,  na embalažo

• za industrijsko rabo in nepakirane zmesi se 
lahko UFI navede v varnostnem listu
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1. Oblika UFI številke – varijante zapisa
Primer :

UFI:VDU1-414F-1003-1966
ali

UFI: VDU1-414F-1003-1966
ali

UFI:VDU1-414F
1003-1966

2. UFI in več trgovskih imen
Če gre za zmes z več trgovskimi imeni, imajo lahko vse isto UFI
številko ali pa vsaka svojo. V praksi je torej mogoče, da ima zmes
enake sestave različne UFI številke!
Pomembno: vse relevantne UFI številke neke zmesi morajo biti
vključene v notifikacijo.

UFI – vprašanja (1)



UFI – vprašanja (1)

3. Ali bi morala lokalna firma (distributer), ki daje zmes v promet v 
Sloveniji in zmes le  prepakira v manjšo embalažo tudi opraviti
svojo notifikacijo:
2 možnosti
1. distributer sam notificira zmes in ima svoj UFI 
2. proizvajalec opravi notifikacijo tudi za distibuterja ( v tem primeru
morata imeti pogodbeni dogovor). Distributer lahko uporabi kar isti
(proizvajalčev ) UFI , lahko pa,  če želi, generira tudi nov UFI.

Pomembno:  ne glede na to kako se bo distributer odločil, je  
odgovoren  za notifikacijo – mora poskrbeti, da je ta izvedena pred 
dajanjem v promet.

V primeru originalnega pakiranja : notifikacijo za Slovenijo izvede
proizvajalec (lahko pa tudi distributer …odvisno od dogovora.)





3. CLP in nevarni odpadki

1. Katera zakonodaja je relevanta na tem 
področju?

2.   Katere so nevarne lastnosti 
odpadkov?
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Nevarni odpadki : Zakonodajni temelji

• Uredba  št. 1907/2006  o registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) 

• Uredba  št. 1272/2008   o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (CLP) 

• Direktiva 2008/98/ES  o odpadkih
• Uredba Komisije št. 1357/2014/ES o nadomestitvi
Priloge III k Direktivi 2008/98/ES 

• Uredba o odpadkih , Uradni list RS, št. 37/15 in  
69/15 



CLP vs druga (kemijska) zakonodaja

• Odpadki
– Lastnosti, zaradi katerih so  odpadki 

nevarni
• Seveso III

– Zakonodaja za  področje kemijskih 
nesreč

– Količine kemikalij
– Vrste nevarnosti 



Direktiva o odpadkih ; PRILOGA III
LASTNOSTI, ZARADI KATERIH SO ODPADKI NEVARNI

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1357/2014 2014 o 
nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES o 
odpadkih

(6) Treba je spremeniti Prilogo III k Direktivi 2008/98/ES
ter tako prilagoditi opredelitve nevarnih lastnosti in jih
ustrezno uskladiti z Uredbo 1272/2008

(8) Nevarne lastnosti H 1 do H 15, opredeljene v Prilogi
III k Direktivi 2008/98/ES, je bilo treba preimenovati v
HP 1 do HP 15, da se prepreči morebitna zamenjava z
oznakami za stavke o nevarnosti iz Uredbe 1272/2008.



Definicije
CLP

• Nevarna kemikalija:
Snov ali zmes z eno ali 

več nevarnosti:
– Fizikalne nevarnosti
– Nevarnosti za 

zdravje
– Nevarnosti za okolje

• Kriteriji za določanje 
nevarnosti:
– Priloga I k CLP 

Direktiva o odpadkih
• Odpadek pomeni vsako

snov ali predmet, ki ga
imetnik zavrže ali 
namerava ali mora zavreči

• „nevaren odpadek“ 
pomeni odpadek, ki kaže 
eno ali več nevarnih
lastnosti iz Priloge III k 
direktivi



Uredba o odpadkih Podrobneje opredeljuje nevarne 
odpadke, ki določa :

Nevarni odpadek je odpadek, ki kaže eno ali več nevarnih
lastnosti iz priloge III Uredbe 1357/2014/EU k Direktivi
2008/98/ES

V slovenskem pravnem redu ni posebne zakonodaje, ki
bi urejala le nevarne odpadke.

Pač pa so posamezni nevarni odpadki in ravnanje z njimi
opredeljeni v posameznih predpisih, ki urejajo ali:
- tok odpadkov
- posebna ravnanja pri obdelavi odpadkov

lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni



Nevarne lastnosti odpadkov
Seznam lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni (priloga III Uredbe
1357/2014/EU k Direktivi 2008/98/ES)

lastnost

HP1 eksplozivno

HP2 oksidativno

HP3 vnetljivo

HP4 dražilno

HP5 specifična strupenost za ciljne organe/strupenots (STOT) 
pri vdihavanju

HP6 akutna strupenost

HP7 rakotvorno

HP8 jedko

HP9 infektivno

HP10 strupeno za razmnoževanje

HP11 mutageno

HP12 sproščanje akutno strupenega plina

HP13 povzroča preobčutljivost

HP14 Ekotoksično

HP15 odpadki, ki lahko kažejo nevarno lastnost, ki jih izvorni 
odpadki neposredno ne kažejo

eksplozivno

oksidativno

vnetljivo

akutna 
strupenost

akutna nevarnost

jedko

okolju nevarno

različni 
škodljivi vplivi 
na zdravje

Analize odpadkov s preskusnimi
metodami, vrednotenje nevarnih lastnosti
odpadka in vzorčenje odpadkov opravljajo
osebe s pridobljeno akreditacijo









Seznam odpadkov

• Vsak odpadek ima klasifikacijsko številko
• enotna na ravni EU, ki omogoča sledljivost vseh odpadkov

• Seznam odpadkov je določen s sklepom Komisije 2014/955/EU  v 
prilogi Odločbe 2000/532/ES 

• Snov ali predmet, uvrščen na seznam odpadkov, je odpadek le, če 
ustreza opredelitvi odpadka iz zakona, ki ureja varstvo okolja.

• Z odpadkom se ravna kot z nenevarnim odpadkom, če je odpadek 
na seznamu odpadkov uvrščen med nenevarne odpadke

• Z odpadkom se ravna kot z nevarnim odpadkom, če je odpadek na 
seznamu odpadkov uvrščen kot nevarni odpadek



Postopek dodelitve številke odpadka

Odpadek se uvrsti v skupino ali podskupino odpadkov iz
klasifikacijskega seznama odpadkov in se mu izbere oznako odpadka.

Šestmestna koda  : 
Glavna skupina – vir odpadka (20 skupin) glede na dejavnost (kmetijstvo,  
predelava lesa, …)
1. Podskupina : po posameznih področjih znotraj skupine
2. Podskupina : točno določen odpadek znotraj posameznega področja
OZNAKA *, ČE GRE ZA NEVAREN ODPADEK

08 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe (PPDU) sredstev za 
površinsko zaščito (barve, laki in emajl), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv

08 01 Odpadki iz PPDU in odstranjevanja barv in lakov

08 01 11 Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne 
snovi

* Nevaren odpadek

08 01 11*

Odpadne barve



Poglavje korak

01 Odpadki iz iskanja, rudarjenja, dejavnosti kamnolomov… 1

02 Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, … 1

03 Odpadki iz predelave lesa ter proizvodnje plošč in pohištva, … 1

04 Odpadki iz industrije usnja, krzna in tekstila 1

05 Odpadki iz predelave nafte, čiščenja zemeljskega plina in … 1

06 Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov 1

07 Odpadki iz organskih kemijskih procesov 1

08 Odpadki iz proizvodnje, …sredstev za površinsko zaščito  1

09 Odpadki iz fotografske industrije 1

10 Odpadki iz termičnih postopkov 1

11 Odpadki iz oblikovanja ter …površinske zaščite kovin 1

12 Odpadki iz oblikovanja ter…površinske obdelave kovin  in plastike 1

13 Odpadki olj in odpadkov tekočih goriv 2

14 Odpadna organska topila 2

15 Odpadna embalaža 2

16 Odpadki, ki niso navedeni drugje na seznamu  3

17 Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov 1

18 Odpadki iz zdravstva in veterinarstva 1

19 Odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki, čistilnih naprav 1

20 Komunalni odpadki …, vključno z ločeno zbranimi frakcijami 1

- poiščemo vir nastanka odpadka
- 6-mestno kodo (razen 99-
odpadki, ki niso navedeni drugje)

Korak 1 :
01 – 12 ali 17 – 20

Če v teh poglavjih odpadka ne 
najdemo gremo na
Korak 2 :
13 – 15 

Če v teh poglavjih odpadka ne 
najdemo gremo na
Korak 3 :
16

Če ni odpadka v poglavju 16, se 
v delu seznama iz 1. koraka, 
uporabi koda 99
(ni dovoljeno za odpadke, ki 
imajo nevarne lastnosti)



Nevaren ali nenevaren odpadek?

• 08 01 11*  Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge 
nevarne snovi

• 08 11 12    Odpadne barve in laki, ki niso navedeni v 08 11 11

• Če je odpadek možno uvrstiti med nevarne ali nenevarne odpadke,
ga je treba uvrstiti med nevarne odpadke, razen če je iz podatkov o
sestavi odpadkov (koncentracija nevarnih snovi) ali iz analize odpadkov
s preskusnimi metodami razvidno, da ta odpadek nima nobene od
nevarnih lastnosti.

• POMEMBNO: Vrednotenje nevarnih lastnosti odpadka ter vzorčenje 
odpadkov za njihovo ovrednotenje mora opraviti oseba s 
pridobljeno akreditacijo SISTENISO/IEC17025!

Več informacij najdete na spletnih straneh ARSO: 
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/



Hvala za pozornost!


