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Pogledali bomo naslednja vsebine

• kdo je zavezanec za predložitev informacij

• za katere zmesi je predložitev obvezna

• katere podatke se predloži

• kako se predloži podatke

• komu se predloži podatke
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Podlaga in osnovne zahteve 

 Zakonska podlaga sta 45. člen uredbe CLP (uredba 1272/2008) in 
Priloga VIII (delegirana uredba 2020/1677).

 Osnovni  namen je poenotenje predloženih informacij za uporabnike 
v nacionalnih centrih za zastrupitve. 

 Obvezna predložitev se izvede pred dajanjem zmesi v promet in 
velja za uvoznike in nadaljnje uporabnike, posredno pa tudi za 
distributerje. 

 1.1.2021 se je pričela obvezna predložitev za zmesi za splošno in 
profesionalno rabo. 
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Podlaga in osnovne zahteve (2) 

- 1.1.2024 se bo pričela obvezna predložitev za zmesi za industrijsko
rabo

- pogojno možno manj obsežno poročanje (samo podatki iz VL) v primeru
neprekinjene 24/7 telefonske podpore

- Do 1.1.2025 je potrebno obnoviti že obstoječe podatke iz dosedanjih 
nacionalnih sistemov 

- v Sloveniji velja prehodno obdobje za zmesi vpisane do 31.12.2020 v Seznam 
kemikalij (ISK), Register biocidnih proizvodov ali Seznam registriranih 
fitofarmacevtskih sredstev

- v primeru spremembe trgovskega imena, razvrstitve ali sestave, je potrebno 
obnovitev v novem sistemu izvesti takoj.
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Podlaga in osnovne zahteve (3)

 Informacije je potrebno predložiti imenovanemu organu v vsaki 
državi članici, v kateri se zmes daje v promet. V Sloveniji sta to Urad 
RS za kemikalije in Center za klinično toksikologijo in farmakologijo 
pri UKC Ljubljana.

 Vsi zavezanci (iz RS in drugih držav članic EU in EGP), ki dajejo 
nevarno zmes v promet v Sloveniji, morajo tako zahtevane 
informacije predložiti preko ECHA Submission Portala.
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Za katere zmesi je potrebno predložiti informacije?

Obveznost predložitve:
informacije o nevarnih zmeseh (splošne kemikalije, BP in FFS):

 razvrščene kot zdravju nevarne, in/ali 
 razvrščene za  fizikalne nevarnosti 

Obveznost NE velja: 

 snovi 
 zmesi za znanstvene raziskave in razvoj
 zmesi razvrščene le za okolje 
 zmesi razvrščene za fizikalne nevarnosti: 

- plini pod tlakom
- eksplozivi  
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Katere informacije je potrebno predložiti?

Predloži se naslednje informacije:

 podatki predlagatelja 

 identiteta izdelka  (trgovsko ime, sinonim, blagovna znamka, …)

 kategorija izdelka  (namen uporabe – barva, lepilo, čistilo, gorivo, biocid, FFS, …)

 sestava zmesi

 razvrstitev in označitev

 toksikološke informacije  (vsebina 11. točke VL)

 UFI koda

Informacije se predložijo v usklajenem PCN XML formatu in za slovenski trg v
slovenskem jeziku.
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Kaj je UFI koda? 

 UFI – enolični identifikator formule je edinstvena alfanumerična
koda, ki nedvoumno povezuje predložene informacije o sestavi  
zmesi z določeno zmesjo in omogoča ustrezno  ukrepanje v primerih 
akutnih zastrupitev 

 generira se elektronsko ( generator na spletu ECHA)

 če se spremeni sestava zmesi, se spremeni tudi UFI

 se natisne na etiketo,  na embalažo ob etiketi

 za industrijsko rabo in nepakirane zmesi se lahko navede                 
v točki 1.1 VL 
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Glavni koraki predložitve

 Priprava  uporabniškega računa (prijava v  ECHA IT sistem na 
spletu)

 Priprava PCN predložitve:

- preko ECHA Submission Portala – IUCLID oblak, 

- lokalno z uporabo IUCLID 6, 

- z uporabo PCN XML formata v lastnem IT sistemu

 Oddaja PCN predložitve:

- preko ECHA Submission Portala 

- preko neposredne IT povezave (System-to-system (S2S))
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Orodja za podporo predložitvi
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Splošna podpora za predložitve
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Statistika predložitev (ECHA Submission Portal)

 Trenutno je vpisanih:

 preko 115.000 predložitev za slovenski trg

 preko 900 predložitev slovenskih zavezancev
 večina predstavlja zmesi za splošno in profesionalno uporabo.

 Do 1.1.2025, ko bo baza zmesi popolnjena, se pričakuje okoli 7.000 
predložitev s strani slovenskih zavezancev.
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