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SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Kaj to sploh je?

• Dokument, v katerem je opisano, kako se lahko nadzoruje
izpostavljenost ljudi in okolja snovi, da se zagotovi njena
varna uporaba.

• Zajema celotni življenjski cikel snovi.

• Izdelan med postopkom ocenjevanja kemijske varnosti za
potrebe REACH registracije snovi.

Scenarij izpostavljenosti je priloga varnostnemu listu.



OSNOVNE NALOGE REACHa
• Zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja ljudi in okolja ter prosti pretok

snovi, ob pospeševanju konkurenčnosti in inovacij.

• Popis vseh kemikalij (snovi, snovi v zmeseh in izdelkih), ki se proizvajajo ali
uvažajo v EU v količinah > 1 t na leto.

...in zbiranje:
• fizikalno‐kemijskih,
• toksikiloških in
• ekotoksikoloških podatkov.

No data no market = osnovno načelo REACHa



ZAHTEVE REACHa
• Za vsako snov, ki jo proizvajate / uvažate v EU, je potrebno

pripraviti dosje z vsemi zahtevanimi podatki→ registracija.

• Snovi, ki niso registrirane, ni dovoljeno proizvajati / uvažati v
EU.

• Koga obvezuje registracija?
– proizvajalce kemikalij v EU,
– uvoznike kemikalij v EU (prvi uvoznik v EU),
– proizvajalce snovi izven EU (če želijo samostojno nastopati na

tržišču),
– proizvajalce zmesi izven EU (če snov v zmesi že ni prej registrirana).



KAJ JE POTREBNO REGISTRIRATI?

• Snovi (kemijski elementi in njihove spojine),

• snovi v zmeseh (zmesi dveh ali več snovi),
Primer: barve, čistila,...

• snovi v izdelkih, ki se namenoma sproščajo v okolje ter
Primer: kemični svinčnik, sveča, …

• v določenih primerih SVHC snovi v izdekih, če je njihova
koncentracija večja od 0,1 % (m/m) – na zahtevo Agencije

CMR, PBT, vPvB, Endkrini motilci
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UVOZ PO REACHu

• Če uvažate snovi ali zmesi, ste dolžni registrirati vse snovi in
snovi v zmeseh, ki jih uvozite v količini > 1 tono letno.

• V primeru dvoma je treba preveriti, ali je uvažano blago izdelek,
snov ali zmes.

• Potrebi po registraciji se lahko izognete, če ima proizvajalec
snovi ali zmesi imenovanega edinega zastopnika in s svojo
registracijo pokriva vaše uvožene količine.

• Registracijo je potrebno urediti pred začetkom uvoza.



DOKAZI, DA JE SNOV REGISTRIRANA?
• REACH številka v varnostnem listu

• ECHA
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DOKAZI, DA JE SNOV REGISTRIRANA?

kratek profil REACH podatki razvrstitve (H stavki)
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DOKAZI, DA JE SNOV REGISTRIRANA?



VL IN OCENA KEMIJSKE VARNOSTI
• 15.2 točka VL:

– Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.
– Izvzeto iz obveznosti za oceno kemijske varnosti v skladu z 
Uredbo (ES) 1907/2006: Snov je polimer.

– Ocena kemijske varnosti ni potrebna: izjema po Aneksu IV.
– Ocena kemijske varnosti ni potrebna: izjema po Aneksu V.
– Ocena kemijske varnosti je bila izdelana za eno ali več snovi
prisotnih v proizvodu.

– Ocena kemijske varnosti je bila izdelana za etanol.
– Ocena kemijske varnosti je bila izdelana.
– Ocena kemijske varnosti na voljo pri dobavitelju.



• Nepravilni zapisi:
– Ocena kemijske varnosti na voljo na zahtevo.

Ni ustrezno, ker mora biti na voljo vsem v dobavni verigi. 
Je obvezna priloga VL.

– Ocena kemijske varnosti ni potrebna.
ZAKAJ?

VL IN OCENA KEMIJSKE VARNOSTI

JEZIK SCENARIJA IZPOSTAVLJENOSTI: uradni jezik prejemnika. 



KAJ JE IZVZETO IZ REGISTRACIJE?

• Radioaktivne snovi;

• Snovi, ki se uporabljajo v znanstvene namene;

• Reciklirane snovi
‐če so registrirane pred reciklažo;

• Snovi, ki se transportirajo prek EU;

• Snovi, o katerih je dovolj podatkov (Priloga IV);

• Snovi iz Priloge V.



IZVZETO IZ REGISTRACIJE ‐ Snovi, o 
katerih je dovolj podatkov (Priloga IV)



Snovi iz Priloge V
• Produkti nenamerne kemijske reakcije, ki je rezultat izpostavljenosti

snovi soncu, zraku, vlagi ali mikroorganizmom.
• Stranski produkti, če se kot takšni ne prodajajo na tržišču.
• Snovi, ki so produkt končne uporabe neke druge snovi.
• Hidrati snovi ali hidratizirani ioni, nastali z združitvijo snovi z vodo.
• Snovi, ki so prisotne v naravi in niso kemijsko obdelane

(minerali, rude, oglje itd.).
• Določeni energenti, če niso kemijsko obdelani

(nafta, zemeljski plin,koks itd.).
• Rastlinska in živalska olja, masti in voski.
• Steklo, keramične frite.
• Kompost in bioplin.
• Vodik in kisik.



POSEBNOSTI REACHa
• Izolirani in transportirani intermediati

– Manjše obveznosti, če zagotovite, da se snov proizvaja in uporablja pod strogo 
nadzorovanimi pogoji → ni potrebno izdela  scenarija izpostavljenos .

• Katerih snovi ni potrebno registrirati?
• Neizolirane intermediate;
• Polimere;
• Aktivne in pomožne snovi v formulaciji izključno za uporabo v
fitofarmacevtskih sredstvih;

• Aktivne snovi izključno za uporabo v biocidnih proizvodih;
• Aktivne in pomožne snovi v formulaciji izključno za uporabo v
medicini;

• Snovi izključno za proizvodnjo hrane in krme.
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POLIMERI

Molekula z vsaj tremi monomernimi enotami, ki so s kovalentno vezjo
povezane z vsaj še eno drugo monomerno enoto.
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POLIMERI

• Polimerov ni potrebno registrirati.

• Registrirati je potrebno monomere v polimeru, katerih je > 2 %.

• Monomeri se običajno registrirajo kot izolirani ali transportirani 
intermediati.
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TRANSPORTIRAN INTERMEDIAT

• DEFINICIJA: snov, ki se proizvede in uporabi pri
kemijskem procesu za pretvorbo v drugo snov ter se
prepelje z enega mesta na drugo mesto.

• CSR in ES ni potreben v kolikor proizvajalec ali uvoznik
sam potrdi ali izjavi, da je prejel potrdilo uporabnika, da
sinteza druge(-ih) snovi iz tega intermediata poteka na
drugih mestih pod strogo nadzorovanimi pogoji.



TRANSPORTIRAN INTERMEDIAT
strogo nadzorovani pogoji

1. V celotnem življenjskem ciklusu dosleden nadzor s
tehničnimi sredstvi;

2. Uporaba postopkov in tehnologij nadzora, ki zmanjšajo
emisijo in izpostavljenost na najmanjšo mero;

3. Ustrezno usposobljeno in pooblaščeno osebje;

4. Pri čiščenju in vzdrževanju se uporabijo posebni
procesi (prepihavanje in spiranje);



TRANSPORTIRAN INTERMEDIAT
strogo nadzorovani pogoji

5. V primeru nesreče ali če se proizvajajo odpadki, se
uporabijo procesi in/ali tehnologije nadzora za
zmanjšanje emisij in izpostavljenosti;

6. Procesi za ravnanje s snovjo so dobro dokumentirani in
pod strogim nadzorom upravljavca mesta.



POTRDILO
uporabnika, da 
sinteza druge(-ih) 
snovi iz tega
intermediata poteka
na drugih mestih
pod strogo
nadzorovanimi
pogoji



NALOGE PO REGISTRACIJI
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Obveščanje po dobavni verigi: 
• sporočanje registracijske številke,
• varnostni list,
• scenarij izpostavljenosti (> 10 t),
• SVHC, prepovedi in omejitve.

Varna uporaba kemikalij:
• upoštevanje ukrepov iz varnostnega lista,
• uporaba scenarijev izpostavljenosti,
• obveščanje dobaviteljev o načinu uporabe.



SODELOVANJE PO DOBAVNI VERIGI

PROIZVAJALEC FORMULATOR POTROŠNIKI

UPORABE

PODATKI O SNOVI



SODELOVANJE PO DOBAVNI VERIGI

PROIZVAJALEC FORMULATOR POTROŠNIKI

VARNOSTNI LIST (REGISTRACIJSKA ŠT.) +
SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI (> 10 t)

Etiketa

UPORABE



OCENA KEMIJSKE VARNOSTI
• vse snovi, ki se jih proizvede ali uvozi > 10 ton / leto na registracijskega

zavezanca.

• Ocene:
• nevarnosti za zdravje ljudi;
• nevarnosti fizikalno‐kemijskih lastnosti; 
• nevarnosti za okolje; 
• obstojnosti, bioakumulativnosti, strupenosti ‐ (PBT) in (vPvB).

Samo za nevarne snovi:
• ocena izpostavljenosti

scenarij izpostavljenosti + ocena izpostavljenosti;
• opredelitev tveganja. 

• Potrebno obravnavati vse navedene uporabe registracijskega
zavezanca.



Fizikalno-kemijski, 
toksikološki, 

ekotoksikološki podatki

Podatki o uporabi in 
izpostavljenosti snovi

Ocena nevarnosti
• Razvrstitev snovi 

• Ocena PBT oz. vPvB
• Izračun DNEL, PNEC

Ocena izpostavljenosti
• Popisati načine uporabe

•Predpisati ukrepe za varno 
uporabo snovi 
•Izdelava SI

Zapiši v poročilo 
o kemijski 

varnosti (CSR)

Ocena kemijske varnosti

Zagotovljena 
varna 

uporaba?

Varnostni list

NEDA

Scenarij 
izpostavljenosti+



OBLIKA SCENARIJA IZPOSTAVLJENOSTI
• Nima predpisane oblike.

• Dobavitelj lahko informacije predstavi na različne načine 
 večja fleksibilnost težje uniformiranje.

• ECHA je predlagala obliko scenarija izpostavljenosti:
‐ naslov,
‐ predvideni načini uporabe,
‐ ocena izpostavljenosti,
‐ navodila nadaljnjim uporabnikom.



ZMESI IN SCENARIJI IZPOSTAVLJENOSTI
Proizvajalci zmesi lahko:

• konsolidirajo informacije o varni uporabi zmesi kot 
prilogo varnostnemu listu,

• informacije o varni uporabi zmesi vključijo v varnostni 
list (predvsem oddelek 8),

• pripnejo vse relevantne scenarije izpostavljenosti za 
snovi v zmesi.
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SUMI
Safe Use of Mixtures 

Information 

• Na podlagi SWED se podajo 
preprosti nasveti
profesionalnemu ali
industrijskemu končnemu
uporabniku

• 1 SWED  1 SUMI
• Za vključitev v SDS ali kot 

priloga

FORMULATOR
Preveri SWED
vs. scenarije 

izpostavljenosti za 
snovi

SWED
delovni pogoji in ukrepih za 

obvladovanje tveganja v 
zvezi z dejavnostmi delavcev

• Opiše pogoje uporabe,
• element zemljevidov

uporabe,
• predloga je objavljena,
• vhodni podatki za

registracijske zavezance za 
oceno izpostavljenosti.

ZMESI IN SCENARIJI IZPOSTAVLJENOSTI
konsolidirane informacije o varni uporabi zmesi kot prilogo varnostnemu listu

SWED - Specific Worker Exposure Determinants



ZMESI IN SCENARIJI IZPOSTAVLJENOSTI
konsolidirane informacije o varni uporabi zmesi kot prilogo varnostnemu listu

Uporabnik

VL
snovi

Scenarij 
izpostavljenosti

VL 
zmesi

Uporabe

SWED -
Specific Worker

Exposure
Determinants SUMI

REGISTRANT

Sektor

FORMULATOR

REGISTRANT
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SUMI: Informacije o varni uporabi 
mešanic za končne uporabnike

Sektor / logo podjetja

Sektor_SUMI_koda: SUMI naslov
Splošni opis zajetega postopka - opisne kode

uporabe / sklicevanje na SWED

Pogoji uporabe
Maksimalni čas: xx min.

Ostalo: xxx

Ukrepi za obvladovanje tveganja
Potrebni ukrepi, uporaba piktogramov

Sklicevanje na oddelek 8 varnostnega lista

Izjava o omejitvi odgovornosti
Izjava o omejitvi uporabe SUMI

Sektor_SUMI_kode / številka verzije

OBVEZEN del SUMI poročila Dodatna SUMI vsebina

Če je primerno: okoljski ukrepi

Dodatne informacije o sestavi izdelka

Nasveti za dobro prakso
Če je primerno, veljavno (sektorsko) svetovanje o 

dobri praksi

Uporaba piktogramov,
če so na voljo

Če želite vključiti sklice na druge ustrezne odseke
VL ali etiketo izdelka.

Sektor_SUMI_koda / številka verzije

ZMESI IN SCENARIJI IZPOSTAVLJENOSTI



ZMESI IN SCENARIJI IZPOSTAVLJENOSTI
informacije o varni uporabi zmesi vključene v varnostni list



KDAJ SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI NI
POTREBEN?

• Proizvodnja < 10 t / leto;
• Nenevarna snov;
• Transportirani intermediat.



Prejeli smo scenarij 
izpostavljenosti…
Kaj pa zdaj?



PREGLED SCENARIJA IZPOSTAVLJENOSTI

Preveri ali so tvoje 
uporabe in uporabe 

tvojih kupcev vključene 
v scenarij 

Preveri ali pogoji uporabe 
ustrezajo uporabam

Izvedi potrebne ukrepe
Če imate podatke, ki kažejo, da 
uporaba scenarija izpostavljenosti
vodi do nevarne uporabe, 
obvestite svojega dobavitelja



• SDS Oddelek 1.2  
• Identificirane/prepovedane 

uporabe

• ES Oddelek 1 - Naslov
• Identificirane uporabe
• Vključeni sektorji/procesi

• ES Oddelek 2 
• Pogoji uporabe

• Proizvodnja/uporaba pri kupcih
• Sektorji/procesi
• Pogoji uporabe

• Proizvodi
• Product category (PC)
• Article category (AC)

Preveriti je potrebno ali so tvoje uporabe in uporabe kupcev vključene v ES

=
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Naslov: ime 
uporabe

• Ali so moje uporabe in uporabe mojih 
kupcev zajete v enega ali več 
scenarijev izpostavljenosti ?

Naslov: 
predvidene 
uporabe

• Ali sodelujoči scenariji vsebujejo vse 
procese, ki so pomembni za mojo 
uporabo? (primerjava PROC/ERC)
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Oddelek 2:

Pogoji 
uporabe

Tehnični 
ukrepi

• Ali so značilnosti snovi/proizvoda, ki 
uporablja (kot je agregatno stanje 
[tekočina/prah/granule], hlapnost, 
viskoznost, koncentracija…) ustrezni? 

• Ali so procesi in tehnologije (kot so 
uporabljena količina, način prenosa, 

frekvenca in trajanje uporabe ustrezni? 

Preveriti ali so pogoji uporabe ustrezni
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Oddelek 2:

Ukrepi za 
obvladovane 
tveganja

• Ali je zagotovljeno dovolj dobro 
prezračevanje (zaprt/odprt prostor, 
prisilno prezračevanje…)? 

• Ali se uporabljajo predpisani ukrepi za 
obvladovanje tveganja?

• Je izbrana ustrezna varovalna oprema 
(materiali, časi prepustnosti…)? 

Preveriti ali so ukrepi za obvladovanje tveganja ustrezni



RCR = Risk Characterisation Ratios



Navodila nadaljnjim uporabnikom

• Metoda prilagajanja (Scaling method): matematična formula 
ali povezava na spletno stran z orodjem za preračun 
izpostavljenosti

• Parametri, ki jih lahko spreminjamo

• Meje, do katerih lahko spreminjamo podane parametre



1. Uporabe in pogoji so ustrezni:
• ni ukrepov.

2. Pogoji se nekoliko razlikujejo:
• uskladiti pogoje uporabe skladno z ES,
• preveriti ali odstopanja še vedno zagotavljajo 
varno uporabo.

3. Uporabe ali pogoji niso upoštevani:
•ukrepaj takoj!

REZULTAT PREGLEDA SCENARIJA 
IZPOSTAVLJENOSTI
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UPORABE IN POGOJI SO USTREZNI

Uporabe in pogoji so znotraj meja, ki jih
predpisuje scenarij izpostavljenosti.

• Dodatni ukrepi niso potrebni.

• Posredujte informacije o varni uporabi kupcem
(VL, ES, etiketa).

• Dokumentiraj pregled scenarijev 
izpostavljenosti za primer inšpekcijskega 
obiska.



S prilagoditvijo izračunov (scaling) preveriti ali 
pogoji uporabe ustrezajo ES

• ˝Scaling˝ je matematična metoda, s katero lahko
dokažemo, da so naši pogoji uporabe zajeti v ES.

• Aplicira se lahko če:
• obstajajo mejne vrednosti izpostavljenosti

(DNEL/PNEC),
• je dobavitelj uporabil matematični model za oceno

izpostavljenosti,
• je dobavitelj predpisal model za ˝scaling˝.

POGOJI SE NEKOLIKO RAZLIKUJEJO
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KAKO IZVEDEMO PRERAČUN?
• Primerjamo pogoje uporabe z pogoji v ES in identificiramo
parametre, ki se razlikujejo.

• Preverimo, če je preračun možen v okviru podanega ES –
ali je dobavitelj predvidel „scaling“ metodo.

• Vnesemo parametre, ki odražajo realne pogoje uporabe v
matematični model.

• Preverimo, če je izpostavljenost (ali RCR) znotraj
dovoljenih meja (RCR scaling ≤ RCRES ).

• Dokumentiramo rezultat preračuna za primer
inšpekcijskega obiska.
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?





REZULTAT PRERAČUNA
Tveganje je kontrolirano
• Uporaba je dovoljeno

Tveganje ni kotrolirano
RCR scaling > RCRES ali
parameterov uporabe se ne da preračunati ali
preračun ni predviden

• Izvedi ukrepe za vključitev uporabe!
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UPORABA/POGOJI NISO VKLJUČENI V ES

1. kontaktirati dobavitelja, da vključi uporabo v ES;

2. spremeniti proces, da bo ustrezal ES;

3. zamenjati snov ali proces oziroma prenehati z uporabo;

4. poiskati dobavitelja, ki je vključil vašo uporabo v ES;

5. pripraviti Oceno kemijske varnosti nadaljnjega uporabnika
(DU CSR), da dokažete varno uporabo snovi pri vaših
pogojih.
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Ocena kemijske varnosti nadaljnjega uporabnika 
(DU CSR)

Kako se razlikuje od CSR?

Je ocena kemijske varnosti za 
uporabe, ki niso vključene v CSR 
registranta snovi.

Kaj je to?

Je precej krajša od CSR registranta
snovi, saj se uporabi že izdelana ocena 
nevarnosti (DNEL’s/PNEC’s etc.).
Potrebno je pripraviti pogoje uporabe, 
izračunati izpostavljenost in opredeliti 
tveganja. 



Kdaj ocena kemijske varnosti nadaljnjega 
uporabnika ni potrebna?

• Ko znaša poraba < 1 tono na leto.

• Se snov uporablja v razvoju in raziskavah.

60

Kljub temu morate zagotoviti, 
da so tveganja kontrolirana!



ČASOVNICA

Prejem VL – ko je 
snov registrirana

Implementacija pogojev 
iz ES

12 mesecev

Implementacija pogojev iz ES

Razširjen 
varnostni list 
eSDS

Poročanje DU ECHA
6 mesecev

Izdelana ocena kemijske 
varnosti nadaljnjega uporabnika



KAKŠNO VPRAŠANJE ?


