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7524/8/06 REV 8 mb 4
PRILOGA IV DG C I SL

EINECS št. Ime/Skupina CAS št.

232-281-2 koruzno olje

Ekstraktivne snovi in njihovi fizikalno modificirani 

derivati. Sestavljeno je predvsem iz gliceridov 

linoleinske, oleinske, palmitinske in stearinske 

maščobne kisline. (Zea mays, Gramineae).

8001-30-7

232-293-8 ricinusovo olje

Ekstraktivne snovi in njihovi fizikalno modificirani 

derivati. Sestavljeno je predvsem iz gliceridov 

ricinoleinske maščobne kisline (Ricinus communis, 

Euphorbiaceae).

8001-79-4

232-299-0 repično olje

Ekstraktivne snovi in njihovi fizikalno modificirani 

derivati. Sestavljeno je predvsem iz gliceridov 

eruka, linoleinske in oleinske maščobne kisline 

(Brassica napus, Cruciferae).

8002-13-9

232-307-2 lecitini

Kompleksna kombinacija digliceridov maščobnih 

kislin, vezanih na holinester fosforjeve kisline.

8002-43-5

232-436-4 sirupi, hidroliziran škrob

Kompleksna kombinacija, dobljena s hidrolizo 

koruznega škroba z delovanjem kislin ali encimov.

Sestavljen je predvsem iz D-glukoze, maltoze in 

maltodekstrinov.

8029-43-4



7524/8/06 REV 8 mb 5
PRILOGA IV DG C I SL

EINECS št. Ime/Skupina CAS št.

232-442-7 loj, hidrogeniran 8030-12-4

232-675-4 dekstrin 9004-53-9

232-679-6 škrob

Visokopolimerni material iz ogljikovih hidratov, 

navadno pridobljen iz žitnih zrn, kot na primer 

koruze, pšenice in sirka, ter iz korenik in gomoljev, 

kot sta na primer krompir in tapioka. Vključuje 

škrob, ki je bil preželatiniziran z gretjem v 

prisotnosti vode.

9005-25-8

232-940-4 maltodekstrin 9050-36-6

234-328-2 vitamin A 11103-57-4

238-976-7 natrijev D-glukonat C6H12O7.xNa 14906-97-9

248-027-9 D-glucitol monostearat C24H48O7 26836-47-5

262-988-1 maščobne kisline, iz kokosa, metilni estri 61788-59-8

262-989-7 maščobne kisline, iz loja, metilni estri 61788-61-2

263-060-9 maščobne kisline, iz ricinusovega olja 61789-44-4

263-129-3 maščobne kisline, iz loja 61790-37-2

265-995-8 celulozna pulpa 65996-61-4



7524/8/06 REV 8 mb 6
PRILOGA IV DG C I SL

EINECS št. Ime/Skupina CAS št.

266-925-9 maščobne kisline, C12-18

Ta snov je zavedena v SDA pod imenom snovi:

C12-C18 alkil karboksilna kislina in SDA 

zaporedno številko: 16-005-00.

67701-01-3

266-928-5 maščobne kisline C16-18

Ta snov je zavedena v SDA pod imenom snovi:

C16-C18 alkil karboksilna kislina in SDA 

zaporedno številko: 19-005-00.

67701-03-5

266-929-0 maščobne kisline, C8-18 in C18-nenas.

Ta snov je zavedena v SDA pod imenom snovi: C8-

C18 in C18 nenasičena alkil karboksilna kislina in 

SDA zaporedno številko: 01-005-00.

67701-05-7

266-930-6 maščobne kisline, C14-18 in C16-18-nenas.

Ta snov je zavedena v SDA pod imenom snovi:

C14-C18 in C16-C18 nenasičena alkil karboksilna 

kislina in SDA zaporedno številko: 04 005-00

67701-06-8

266-932-7 maščobne kisline, C16-C18 in C18-nenas.

Ta snov je zavedena v SDA pod imenom snovi:

C16-C18 in C18 nenasičena alkil karboksilna kislina 

in SDA zaporedno številko: 11-005-00

67701-08-0



7524/8/06 REV 8 mb 7
PRILOGA IV DG C I SL

EINECS št. Ime/Skupina CAS št.

266-948-4 gliceridi, C16-18 in C18-nenas.

Ta snov je zavedena v SDA pod imenom snovi:

C16-C18 in C18 nenasičen trialkil glicerid in SDA 

zaporedno številko: 11-001-00.

67701-30-8

267-007-0 maščobne kisline, C14-18 in C16-18-nenas., metilni 

estri

Ta snov je zavedena v SDA pod imenom snovi:

C14-C18 in C16-C18 nenasičea alkil karboksilna 

kislina, metil ester in SDA zaporedno številko: 04-

010-00.

67762-26-9

267-013-3 maščobne kisline, C6-12

Ta snov je zavedena v SDA pod imenom snovi: C6-

C12 alkil karboksilna kislina in SDA 

zaporedno številko: 13-005-00.

67762-36-1

268-099-5 maščobne kisline, C14-22 in C16-22 nenas.

Ta snov je zavedena v SDA pod imenom snovi:

C14-C22 in C16-C22 nenasičena alkil karboksilna 

kislina in SDA zaporedno številko: 07 005-00

68002-85-7

268-616-4 sirupi, koruzni, dehidrirani 68131-37-3

269-657-0 maščobne kisline, soja 68308-53-2

269-658-6 Mono-, di-in trigliceridi loja, hidrogenirani 68308-54-3



7524/8/06 REV 8 mb 8
PRILOGA IV DG C I SL

EINECS št. Ime/Skupina CAS št.

270-298-7 maščobne kisline, C14-22 68424-37-3

270-304-8 maščobne kisline, laneno olje 68424-45-3

270-312-1 gliceridi, C16-18 in C18-nenas. mono- in di-

Ta snov je zavedena v SDA pod imenom snovi:

C14-C18 in C18 nenasičen alkil in C16–C18 in C18

nenasičen dialkil glicerid in SDA zaporedno 

številko: 11-002-00.

68424-61-3

288-123-8 gliceridi, C10-18 85665-33-4

292-771-7 maščobne kisline, C12-14 90990-10-6

292-776-4 maščobne kisline, C12-18 in C18-nenas. 90990-15-1

296-916-5 maščobne kisline, repično olje, z nizko vsebnostjo 

eruka kisline
93165-31-2



7524/8/06 REV 8 mb 1
PRILOGA V DG C I SL

PRILOGA V

IZJEME, ZA KATERE NE VELJA OBVEZNOST REGISTRACIJE V SKLADU S 

ČLENOM 2(7)(b)

1. Snovi, ki so produkt kemijske reakcije, do katere pride pri izpostavljenosti druge snovi ali 

izdelka okoljskim dejavnikom kot so zrak, vlaga, mikrobiološki organizmi ali sončna 

svetloba;

2. snovi, ki so produkt kemijske reakcije, do katere pride pri skladiščenju druge snovi, 

pripravka ali izdelka;

3. snovi, ki so produkt kemijske reakcije, do katere pride pri končni uporabi drugih snovi, 

pripravkov ali izdelkov, in ki same niso proizvedene, uvožene ali dane v promet;

4. snovi, ki same niso proizvedene, uvožene ali dane v promet in so produkt kemijske 

reakcije, do katere pride, ko:

(a) stabilizator, barvilo, aroma, antioksidant, polnilo, topilo, nosilec, površinsko aktivna 

snov, plastifikator, sredstvo proti koroziji, sredstvo proti penjenju ali odzračevalo, 

dispergator, sredstvo proti obarjanju, sušilno sredstvo, vezivo, emulgator, sredstvo za 

preprečevanje nastanka emulzije, sredstvo za izločanje vode, sredstvo za 

aglomeracijo, sredstvo za povečanje sprijemljivosti, sredstvo za uravnavanje 

viskoznosti, pH-nevtralizator, sekvestrirno sredstvo, sredstvo za strjevanje, flokulant, 

zaščitno sredstvo proti gorenju, mazivo, kelatni reagent ali reagent za nadzor 

kakovosti deluje, kakor je bilo predvideno, ali

(b) snov, namenjena izključno zagotavljanju posebnih značilnih fizikalno-kemijskih 

delovanj, kakor je bilo predvideno.



7524/8/06 REV 8 mb 2
PRILOGA V DG C I SL

5. stranski proizvodi, razen če niso sami kot taki uvoženi ali dani v promet;

6. hidrati snovi ali hidratizirani ioni, nastali z združitvijo snovi z vodo, če je proizvajalec ali 

uvoznik snov registriral z uporabo te izjeme;

7. naslednje snovi, ki se nahajajo v naravi, če niso kemijsko spremenjene:

minerali, rude, koncentrati rud, cementni klinker, zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin, 

kondenzat zemeljskega plina, procesni plini in njihove sestavine, surova nafta, premog, 

koks;

8. Snovi, ki se nahajajo v naravi in niso navedene v odstavku 8, če niso kemijsko 

spremenjene, razen če izpolnjujejo kriterije za razvrstitev kot nevarni v skladu z Direktivo 

67/548/EGS;

9. osnovne elementarne snovi, za katere so nevarnosti in tveganja že dobro znani: vodik, 

kisik, žlahtni plini (argon, helij, neon, ksenon), dušik.



7524/8/06 REV 8 mb 1
PRILOGA VI DG C I SL

PRILOGA VI

ZAHTEVE PO INFORMACIJAH IZ ČLENA 10

NAVODILO O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IZ PRILOG OD VI DO XI

Priloge VI do XI določajo informacije, ki se za namene registracije in evalvacije predložijo v skladu 

s členi 10, 12, 13, 39, 40 in 45. V Prilogi VII so navedene standardne zahteve za najnižjo raven 

tonaže; vsakič, ko je dosežena nova raven tonaže, je treba dodati zahteve ustrezne priloge. Za vsako 

registracijo se bodo natančne zahteve po informacijah razlikovale glede na tonažo, uporabo in 

izpostavljenost. Priloge se zato obravnavajo kot celota in v povezavi s skupnimi zahtevami po 

registraciji, evalvaciji in dolžnosti skrbnega ravnanja.

KORAK 1 – ZBIRANJE IN SOUPORABA OBSTOJEČIH INFORMACIJ

Registracijski zavezanec naj zbere vse obstoječe in razpoložljive podatke o testih snovi, ki jo je 

treba registrirati; to vključuje iskanje ustreznih informacij o snovi v literaturi. Kjer je to mogoče, naj 

se registracije predložijo skupaj, v skladu s členom 11 ali 19. To bo omogočilo souporabo podatkov 

o testih; na ta način bi se izognili nepotrebnim testom in zmanjšali stroške. Registracijski zavezanec 

naj prav tako zbere vse druge razpoložljive in ustrezne informacije o snovi, ne glede na to, ali se 

testiranje za določeno končno točko pri določenih ravneh tonaže zahteva ali ne. To naj vključuje 

informacije iz alternativnih virov (npr. iz (Q)SAR, navzkrižnega branja iz drugih snovi, testiranja

in-vivo in in-vitro, epidemioloških podatkov), ki lahko pomagajo pri opredelitvi prisotnosti ali 

odsotnosti nevarnih lastnosti snovi in ki lahko v določenih primerih nadomestijo rezultate testiranj

na živalih. Poleg tega je treba zbrati informacije o izpostavljenosti, uporabi in ukrepih za 

obvladovanje tveganja v skladu s členom 10 in to prilogo. Registracijski zavezanec bo ob 

upoštevanju vseh teh informacij skupaj lahko določil potrebo po pridobitvi nadaljnjih informacij.



7524/8/06 REV 8 mb 2
PRILOGA VI DG C I SL

KORAK 2 – UPOŠTEVANJE POTREB PO INFORMACIJAH

Registracijski zavezanec opredeli, katere informacije se zahtevajo za registracijo. Prvič se glede na 

tonažo opredeli ustrezno prilogo ali ustrezne priloge, ki jih je treba upoštevati. Te priloge določajo 

zahteve po standardnih informacijah, vendar se upoštevajo v povezavi s Prilogo XI, ki dovoljuje 

odstopanje od standardnega pristopa, kadar je to mogoče utemeljiti. Na tej stopnji se upoštevajo 

zlasti informacije o izpostavljenosti, uporabi in ukrepih za obvladovanje tveganja, da bi tako za 

snov določili potrebe po informacijah.

KORAK 3 – OPREDELITEV INFORMACIJSKIH VRZELI

Registracijski zavezanec nato primerja potrebe po informacijah za snov z informacijami, ki so že na 

voljo, ter opredeli vrzeli. Na tej stopnji je treba zagotoviti, da so razpoložljivi podatki primerni in 

zadovoljive kakovosti za izpolnjevanje zahtev.

KORAK 4 – PRIDOBIVANJE NOVIH PODATKOV/PREDLAGANJE STRATEGIJE 

TESTIRANJA

V nekaterih primerih novih podatkov ne bo treba pridobiti. Kadar pa obstaja informacijska vrzel, ki 

jo je treba zapolniti, se, odvisno od tonaže, pridobijo novi podatki (Prilogi VII in VIII) ali predlaga 

strategija testiranja (Prilogi IX in X). Novi testi na vretenčarjih se izvedejo ali predlagajo le kot 

zadnja možnost, ko so bili izčrpani vsi drugi viri podatkov.

V nekaterih primerih lahko pravila iz Prilog VII do XI zahtevajo, da se določeni testi izvedejo pred 

standardnimi zahtevami ali dodatno k tem zahtevam.
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PRILOGA VI DG C I SL

OPOMBE

Opomba 1: Če posredovanje informacij tehnično ni mogoče ali če se ne zdi znanstveno potrebno, se 

razlogi v skladu z ustreznimi določbami jasno navedejo.

Opomba 2: Registracijski zavezanec sme navesti, da so nekatere informacije v registracijski 

dokumentaciji poslovno občutljive in bi mu njihovo razkritje lahko poslovno škodovalo. V takem 

primeru navede postavke in zagotovi utemeljitev.

INFORMACIJE IZ ČLENA 10(a)(i) DO (v)

1. SPLOŠNE INFORMACIJE O REGISTRACIJSKEM ZAVEZANCU

1.1. Registracijski zavezanec

1.1.1. Ime, naslov, telefonska številka, številka faksa in naslov elektronske pošte

1.1.2. Oseba za stike

1.1.3. Lokacija obrata registracijskega zavezanca, kjer se snov proizvaja in uporablja, kakor je 

primerno

1.2. Skupna predložitev podatkov

Člen 11 ali 17 predvideva, da sme dele registracije predložiti en proizvajalec ali uvoznik v 

imenu drugih proizvajalcev ali uvoznikov.



7524/8/06 REV 8 mb 4
PRILOGA VI DG C I SL

V tem primeru ta proizvajalec ali uvoznik opredeli druge proizvajalce ali uvoznike in 

navede:

– njihovo ime, naslov, telefonsko številko, številko faksa in naslov elektronske pošte,

– dele obstoječe registracije, ki veljajo za druge proizvajalce ali uvoznike.

Navedite številko(-e) iz te priloge ali prilog VII to X, kakor je primerno.

Vsak drug proizvajalec ali uvoznik opredeli proizvajalca/uvoznika, ki predloži del 

registracije v njegovem imenu, ter navede:

– njegovo ime, naslov, telefonsko številko, številko faksa in naslov elektronske pošte,

– dele registracije, ki jih predloži(-jo) tisti proizvajalec(-ci) ali uvoznik(-i).

Navedite številko(-e) iz te priloge ali prilog VII do X, kakor je primerno.

2. IDENTIFIKACIJA SNOVI

Informacije, navedene v tem oddelku, zadostujejo za identifikacijo vsake snovi. Če 

posredovanje informacij tehnično ni mogoče ali če se posredovanje informacij o eni ali več 

točkah, ki so navedene spodaj, ne zdi znanstveno potrebno, se razlogi jasno navedejo.

2.1. Ime ali drug identifikator vsake snovi
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PRILOGA VI DG C I SL

2.1.1. Ime(-na) po IUPAC nomenklaturi ali drugo(-a) mednarodno(-a) kemijsko(-a) ime(-na)

2.1.2. Druga imena (običajno ime, trgovsko ime, okrajšava)

2.1.3. EINECs ali ELINCs številka (če je na voljo in primerno)

2.1.4. CAS ime in CAS številka (če je na voljo)

2.1.5. Druga oznaka identitete (če je na voljo)

2.2. Informacije, ki se nanašajo na molekulsko in strukturno formulo vsake snovi

2.2.1. Molekulska in strukturna formula (vključno s sistemom simbolov Smiles, če je na voljo)

2.2.2 Informacije o optični aktivnosti in značilnem razmerju (stereo) izomerov (če je ustrezno in 

primerno)

2.2.3. Molekulska masa ali območje molekulske mase

2.3. Sestava vsake snovi

2.3.1. Stopnja čistote (%)

2.3.2. Vrsta nečistot, vključno z izomeri in stranskimi proizvodi

2.3.3. Odstotek (pomembnih) glavnih nečistot

2.3.4. Vrsta in red velikosti (... ppm, ... %) vseh dodatkov (npr. stabilizatorjev ali inhibitorjev)



7524/8/06 REV 8 mb 6
PRILOGA VI DG C I SL

2.3.5. Spektralni podatki (ultravijolični, infrardeči, nuklearna magnetna resonanca ali masni 

spekter)

2.3.6. Visokotlačni tekočinski kromatogram, plinski kromatogram

2.3.7. Opis analitičnih metod ali primernih bibliografskih referenc za identifikacijo snovi in, kjer 

je to primerno, za identifikacijo nečistot in dodatkov. Te informacije zadostujejo za 

ponovljivost metod.

3. INFORMACIJE O PROIZVODNJI IN UPORABI(-AH) SNOVI

3.1. Celotna proizvodnja in/ali uvoz v tonah na proizvajalca ali uvoznika na leto:

Koledarsko leto registracije (ocenjena količina) Pri proizvajalcu:

3.2. Pri proizvajalcu: Kratek opis tehnološkega procesa, ki se uporablja pri proizvodnji 

Natančne podrobnosti o procesu se ne zahtevajo;

to velja zlasti za podrobnosti, ki so poslovno občutljive narave.

3.3. Navedba tonaže, ki je bila porabljena za njegovo(-e) lastno(-e) uporabo(-e)

3.4. Oblika (snov, pripravek ali izdelek) in/ali fizikalno stanje, v katerem je snov na voljo 

uporabnikom na nižji stopnji. Koncentracija ali območje koncentracije snovi v pripravkih, 

ki so na voljo uporabnikom na nižji stopnji, ter količine snovi v izdelkih, ki so na voljo 

uporabnikom na nižji stopnji.
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3.5. Kratek splošen opis opredeljene(-ih) uporab(-e)

3.6. Informacije o količinah in sestavi odpadkov, ki izhajajo iz proizvodnje in opredeljenih 

načinov uporabe

3.7. Odsvetovane uporabe (glej naslov 16 varnostnega lista)

Kadar je primerno, navedba uporab, ki jih registracijski zavezanec odsvetuje, in razloge za 

to (tj. neobvezujoča priporočila dobavitelja). Ni nujno, da je seznam teh uporab izčrpen.

4. RAZVRSTITEV IN OZNAČITEV

4.1. Razvrščanje glede na nevarne lastnosti snovi, ki izhaja iz uporabe členov 4 in 6 Direktive 

67/548/EGS

Poleg tega naj bodo za vsak vnos zagotovljeni razlogi, zaradi katerih končna točka ni bila 

razvrščena (tj. manjkajoči, nepopolni podatki ali popolni podatki, vendar nezadostni za 

razvrstitev);

4.2. Simbol za nevarnost za snov, ki izhaja iz uporabe členov 23, 24 in 25 Direktive 

67/548/EGS

4.3. Specifične mejne koncentracije, kjer je ustrezno, ki izhajajo iz uporabe člena 4(4) 

Direktive 67/548/EGS in členov 4 do 7 Direktive 1999/45/ES

5. NAVODILA ZA VARNO UPORABO GLEDE:

Te informacije so skladne z informacijami v varnostnem listu, kadar se tak varnostni list 

zahteva v skladu s členom 31 te uredbe.
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5.1. Ukrepi za prvo pomoč (naslov 4 varnostnega lista)

5.2. Ukrepi ob požaru (naslov 5 varnostnega lista)

5.3. Ukrepi ob nezgodnih izpustih (naslov 6 varnostnega lista)

5.4. Ravnanje in skladiščenje (naslov 7 varnostnega lista)

5.5. Transportne informacije (naslov 14 varnostnega lista)

Kadar se ne zahteva poročilo o kemijski varnosti, se zahtevajo naslednje dodatne 

informacije:

5.6. Nadzor nad izpostavljenostjo/Osebna zaščita (naslov 8 varnostnega lista)

5.7. Obstojnost in reaktivnost (naslov 10 varnostnega lista)

5.8. Odstranjevanje

5.8.1. Smernice za odstranjevanje (naslov 13 varnostnega lista)

5.8.2. Informacije o recikliranju in metodah odstranjevanja, ki veljajo za industrijo

5.8.3 Podatki o recikliranju in metodah odstranjevanja, ki veljajo za javnost
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6. INFORMACIJE O IZPOSTAVLJENOSTI ZA SNOVI, KI SO REGISTRIRANE V 

KOLIČINAH MED 1 IN 10 TONAMI NA LETO NA PROIZVAJALCA ALI 

UVOZNIKA

6.1. Glavne kategorije uporabe:

6.1.1. (a) industrijska uporaba in/ali

(b) poklicna uporaba in/ali

(c) uporaba pri potrošniku

6.1.2 Specifikacije za industrijsko in poklicno uporabo:

(a) uporaba v zaprtih sistemih in/ali

(b) uporaba, posledica katere je vključitev v ali na matrico in/ali

(c) nedisperzivna uporaba in/ali

(d) disperzivna uporaba

6.2. Pomembna(-e) pot(-i) izpostavljenosti:

6.2.1 Izpostavljenost ljudi:

(a) pri zaužitju in/ali

(b) v stiku s kožo in/ali

(c) pri vdihavanju
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6.2.2 Izpostavljenost okolja:

(a) voda in/ali

(b) zrak in/ali

(c) trdni odpadki in/ali

(d) tla

6.3. Vzorec izpostavljenosti:

(a) naključna/redka in/ali

(b) občasna in/ali

(c) nenehna/pogosta
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PRILOGA VII

ZAHTEVE PO STANDARDNIH INFORMACIJAH ZA SNOVI, KI SO PROIZVEDENE ALI 

UVOŽENE V KOLIČINI 1 TONE ALI VEČ

Stolpec 1 te priloge določa zahtevane standardne informacije za:

(a) snovi, ki niso v postopnem uvajanju in se proizvajajo ali uvažajo v količinah 1 do 10 ton;

(b) snovi v postopnem uvajanju, ki se proizvajajo ali uvažajo v količinah 1 do 10 ton in 

izpolnjujejo kriterije iz Priloge Ic v skladu s členom 12(1)(a) in (b); in

(c) snovi, ki se proizvajajo ali uvažajo v količinah 10 ton ali več.

Zagotovijo se vse druge ustrezne in razpoložljive fizikalno-kemijske, toksikološke in 

ekotoksikološke informacije. Za snovi, ki ne zadostijo kriterijem iz Priloge III se zahtevajo samo 

zahteve o fizikalno.kemijskih lastnostih iz oddelka 7 te priloge.

Stolpec 2 te priloge navaja posebna pravila, v skladu s katerimi se lahko zahtevane standardne 

informacije opustijo, nadomestijo z drugimi informacijami, zagotovijo na drugi stopnji ali se kako 

drugače prilagodijo. Če so izpolnjeni pogoji, pod katerimi stolpec 2 te priloge dovoljuje 

prilagoditve, registracijski zavezanec to dejstvo in razloge za vsako prilagoditev jasno navede pod 

ustreznim naslovom v registracijski dokumentaciji.

Poleg teh posebnih pravil lahko registracijski zavezanec prilagodi zahtevane standardne informacije 

iz stolpca 1 te priloge v skladu s splošnimi pravili iz Priloge XI, z izjemo oddelka 3 o opustitvi 

izpostavljenosti, ki je prilagojena snovi. Tudi v tem primeru registracijski zavezanec jasno navede 

razloge za vsako odločitev o prilagoditvi standardnih informacij pod ustreznimi naslovi v 

registracijski dokumentaciji, in pri tem navede ustrezno(-a) posebno(-a) pravilo(-a) iz stolpca 2 ali 

iz Priloge XI1.

  

1 Opomba: prav tako se uporabljajo pogoji, pod katerimi se določen preskus ne zahteva, ki so
določeni v ustreznih preskusnih metodah v Uredbi Komisije o preskusnih metodah, kakor je 
določeno v členu 13(2) ter se v stolpcu 2 ponovno ne navajajo.
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Pred izvedbo novih testov za določitev lastnosti iz te priloge se najprej ocenijo vsi razpoložljivi 

podatki in vitro in in vivo, obstoječi podatki, ki veljajo za ljudi, podatki iz veljavnih ocen (Q)SAR in 

podatki, pridobljeni iz strukturno sorodnih snovi (pristop navzkrižnega branja). Izogiba se 

preskušanju in vivo z jedkimi snovmi pri ravneh koncentracije/odmerka, ki povzročajo korozijo.

Pred testiranjem naj se poleg te priloge upoštevajo tudi dodatna navodila o strategijah testiranja.

Kadar za določene končne točke informacije niso zagotovljene iz razlogov, ki niso navedeni v 

stolpcu 2 te priloge ali v Prilogi XI, se to dejstvo in razlogi prav tako jasno navedejo.
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7. INFORMACIJE O FIZIKALNO-KEMIJSKIH LASTNOSTIH SNOVI

STOLPEC 1

zahtevane standardne informacije

STOLPEC 2

posebna pravila za prilagoditev iz stolpca 1

7.1. Agregatno stanje snovi pri temperaturi 20o C in tlaku 
101,3 kPa

7.2. Tališče/ledišče 7.2. Študije ni treba izvesti pri temperaturi pod −20 °C, ki predstavlja spodnjo mejo.

75.3. Vrelišče 7.3. Študije ni treba izvesti:

– za pline; ali

– za trdne snovi, ki se bodisi talijo nad 300 °C ali razpadejo pred vrenjem. V takih primerih 
se vrelišče lahko oceni ali izmeri pod znižanim tlakom; ali

– za snovi, ki razpadejo pred vrenjem (npr. avtooksidacija, prerazporeditev, razkroj, 
razgradnja itd.).

7.4. Relativna gostota 7.4. Študije ni treba izvesti, če:

– je snov stabilna le v raztopini posebnega topila, gostota raztopine pa je podobna gostoti 
topila. V takšnih primerih zadostuje navedba, ali je gostota raztopine višja ali nižja od 
gostote topila; ali

– je snov plin. V tem primeru se izvede oceno na podlagi izračuna iz njene molekulske mase 
in zakonov o idealnem plinu.
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STOLPEC 1

zahtevane standardne informacije

STOLPEC 2

posebna pravila za prilagoditev iz stolpca 1

7.5. Parni tlak 7.5. Študije ni treba izvesti, če: je tališče nad 300 °C.

Če je tališče med 200 °C in 300 °C, zadostuje mejna vrednost, pridobljena na podlagi meritve, ali 
priznane metode izračunavanja.

7.6. Površinska napetost 7.6. Študijo je treba izvesti le, če:

– se na podlagi strukture površinsko aktivnost pričakuje ali lahko predvidi; ali

– je površinska aktivnost zaželena lastnost materiala.

Preskusa ni treba opraviti, če je topnost v vodi pri 20 °C nižja od 1 mg/l.

7.7. Topnost v vodi 7.7. Študije ni treba izvesti, če:

– je snov hidrolitsko nestabilna pri pH vrednostih 4, 7 in 9 (razpolovna doba je krajša od 
12 ur); ali

– se snov v vodi takoj oksidira.

Če se snov zdi "netopna" v vodi, se izvede mejni test do meje zaznavnosti analitične metode.
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STOLPEC 1

zahtevane standardne informacije

STOLPEC 2

posebna pravila za prilagoditev iz stolpca 1

7.8. Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda 7.8. Študije ni treba izvesti, če je snov anorganska. Če testa ni mogoče izvesti (npr. snov 
razpade, ima visoko površinsko aktivnost, med izvajanjem testa reagira burno ali se v vodi 
ali oktanolu ne raztopi, ali ni mogoče pridobiti dovolj čiste snovi), se zagotovi izračunano 
vrednost za log P in podrobnosti metode izračunavanja.

7.9. Plamenišče 7.9. Študije ni treba izvesti, če:

– je snov anorganska; ali

– snov vsebuje le hlapne organske komponente s plameniščem nad 100 °C za vodne 
raztopine; ali

– je ocenjeno plamenišče nad 200 °C; ali

– je plamenišče mogoče natančno napovedati z uporabo interpolacije iz vrednosti za 
obstoječe opredeljene materiale.
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STOLPEC 1

zahtevane standardne informacije

STOLPEC 2

posebna pravila za prilagoditev iz stolpca 1

7.10. Vnetljivost 7.10. Študije ni treba izvesti:

– če je snov trdna z eksplozivnimi ali samovnetljivimi lastnostmi. Te lastnosti je treba vedno 
preučiti pred preučevanjem vnetljivosti; ali

– za pline, če je koncentracija vnetljivega plina v mešanici z inertnimi plini tako nizka, da je 
koncentracija, kadar je mešanica zmešana z zrakom, nenehno pod spodnjo mejo; ali

– za snovi, ki se spontano vžgejo, kadar so v stiku z zrakom.
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STOLPEC 1

zahtevane standardne informacije

STOLPEC 2

posebna pravila za prilagoditev iz stolpca 1

7.11. Eksplozivne lastnosti 7.11. Študije ni treba izvesti, če:

– v molekuli niso prisotne kemijske skupine, povezane z eksplozivnimi lastnostmi; ali

– snov vsebuje kemijske skupine, povezane z eksplozivnimi lastnostmi, ki vsebujejo kisik, 
izračunano ravnotežje kisika pa je nižje od −200; ali

– organska snov ali homogena mešanica organskih snovi vsebuje kemijske skupine, 
povezane z eksplozivnimi lastnostmi, vendar je eksotermna energija razgradnje nižja od 
500 J/g in se eksotermna razgradnja prične pod 500 ºC; ali

– je za mešanice anorganskih oksidacijskih snovi (oddelek 5.1 UN) z organskimi materiali 
koncentracija anorganske oksidacijske snovi:

– manj kot 15 % po masi, če je uvrščena v embalažno skupino UN I (visoka nevarnost) 
ali II (srednja nevarnost)

– manj kot 30 % po masi, če je uvrščena v embalažno skupino UN III (nizka 
nevarnost).

Opomba: Če je eksotermna energija razgradnje organskih materialov nižja kot 800 J/g, se ne 
zahteva niti preskus za širjenje eksplozije niti preskus občutljivosti za eksplozivne šoke.
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STOLPEC 1

zahtevane standardne informacije

STOLPEC 2

posebna pravila za prilagoditev iz stolpca 1

7.12. Temperatura samovžiga 7.12. Študije ni treba izvesti:

– če je snov eksplozivna ali se vname spontano na zraku pri sobni temperaturi; ali

– za tekočine, ki na zraku niso vnetljive, npr. brez plamenišča do 200 °C; ali

– za pline, ki nimajo območja vnetljivosti; ali

– za trdne snovi, če ima snov tališče < 160 °C, ali če predhodni rezultati izključujejo 
lastno segrevanje snovi do 400 °C.

7.13. Oksidativne lastnosti 7.13. Študije ni treba izvesti, če:

– je snov eksplozivna; ali

– je snov zelo vnetljiva; ali

– je snov organski peroksid; ali

– snov z gorljivimi materiali ni sposobna reagirati eksotermno, na primer na podlagi 
kemijske strukture (npr. organske snovi, ki ne vsebujejo kisika ali halogenih atomov in ti 
elementi niso kemijsko vezani na dušik ali kisik, ali anorganske snovi, ki ne vsebujejo 
kisika ali halogenih atomov).
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STOLPEC 1

zahtevane standardne informacije

STOLPEC 2

posebna pravila za prilagoditev iz stolpca 1

Popolnega testa ni treba izvesti za trdne snovi, če predhodni test jasno kaže, da ima testna snov 
oksidativne lastnosti.

Upoštevati je treba, da se mora iz razloga, ker testna metoda za določanje oksidativnih lastnosti 
plinskih mešanic ne obstaja, ocenjevanje teh lastnosti izvesti z metodo ocenjevanja na podlagi 
primerjave oksidacijskega potenciala plinov v mešanici z oksidacijskim potencialom kisika v 
zraku.

7.14. Granulometrija 7.14. Študije ni treba izvesti, če je snov dana v promet ali uporabljena v netrdni ali granulirani 
obliki.
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8. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

8.1. Draženje kože ali jedkost za kožo 8.1. Korakov 3 in 4 ni treba izvesti, če:

Oceno te končne točke sestavljajo naslednji zaporedni koraki:

(1) ocena razpoložljivih podatkov iz testiranj na ljudeh in 
živalih,

(2) ocena kisle ali alkalne rezerve,

(3) študija in vitro jedkosti za kožo,

(4) študija in vitro za draženje kože.

– razpoložljive informacije kažejo, da so kriteriji za razvrstitev kot jedko za kožo ali dražilno
za oči izpolnjena; ali

– je snov vnetljiva na zraku pri sobni temperaturi; ali

– je snov razvrščena kot zelo strupena v stiku s kožo; ali

– študija akutne strupenosti pri stiku s kožo ne kaže draženja kože do mejne ravni odmerka 
(2000 mg/kg telesne mase).
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

8.2. Draženje oči 8.2. Koraka 3 ni treba izvesti, če:

Oceno te končne točke sestavljajo naslednji zaporedni koraki:

(1) ocena razpoložljivih podatkov iz testiranja na ljudeh in 
živalih,

(2) ocena kisle ali alkalne rezerve,

(3) študija in vitro za draženje oči.

– razpoložljive informacije kažejo, da so kriteriji za razvrstiteve kot jedko za kožo ali 
dražilno za oči izpolnjena; ali

– je snov vnetljiva na zraku pri sobni temperaturi; ali

8.3. Preobčutljivost v stiku s kožo 8.3. Koraka 2 ni treba izvesti, če:

Oceno te končne točke sestavljajo naslednji zaporedni koraki:

(1) ocena razpoložljivih podatkov iz testiranj na ljudeh in 
živalih,

(2) testiranje in vivo.

– razpoložljive informacije kažejo, da mora biti snov razvrščena glede na preobčutljivost v 
stiku s kožo ali jedkost za kožo; ali

– je snov močna kislina (pH < 2,0) ali baza (pH > 11,5); ali

– je snov vnetljiva na zraku pri sobni temperaturi.

Testiranje in vivo se najprej izvede z lokalno analizo limfnih vozlov pri glodalcih (LLNA). Drug 
test naj bo uporabljen le v izjemnih okoliščinah. Zagotovi se utemeljitev uporabe drugega testa.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

8.4. Mutagenost 8.4. Pri pozitivnem rezultatu se upoštevajo nadaljnje študije mutagenosti.

8.4.1. Študija genske mutacije in vitro pri bakterijah

8.5. Akutna strupenost 8.5. Študij(-e) običajno ni treba izvesti, če:

– je snov razvrščena kot jedka za kožo.

8.5.1. Pri zaužitju Študije ni treba izvesti, če je na voljo študija o akutni strupenosti pri vdihavanju (6.5.2).
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9. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

9.1. Strupenost za vodno okolje

7.1.1. Preskušanje kratkodobne strupenosti za nevretenčarje
(najprimernejša vrsta Daphnia)

Registracijski zavezanec lahko upošteva preskušanje 
dolgodobne namesto kratkodobne strupenosti.

9.1.1. Študije ni treba izvesti, če:

olajševalni dejavniki kažejo, da je verjetnost pojava strupenosti za vodno okolje nizka, na primer, 
če je snov v vodi zelo slabo topna ali pa ni verjetno, da bo prešla biološke membrane; ali

– je na voljo študija dolgodobne strupenosti za vodno okolje za nevretenčarje; ali

– so na voljo ustrezne informacije za razvrščanje in označevanje z vidika nevarnosti za 
okolje.

Študija dolgodobne strupenosti za vodno okolje za Daphnia (Priloga IX, 9.1.5) se upošteva, če je 
snov v vodi slabo topna.

9.1.2. Študija zaviranja rasti vodnih rastlin (najprimernejše alge) 9.1.2. Študije ni treba izvesti, če olajševalni dejavniki kažejo, da je verjetnost pojava strupenosti 
za vodno okolje nizka, na primer, če je snov v vodi zelo slabo topna ali pa ni verjetno, da 
bo prešla biološke membrane.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

9.2. Razkroj

9.2.1. Biotičen

9.2.1.1. Hiter biološki razkroj

9.2.1.1 Študije ni treba izvesti, če je snov anorganska.

Zagotovijo se vse druge ustrezne in razpoložljive fizikalno-kemijske, toksikološke in ekotoksikološke informacije.
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PRILOGA VIII

ZAHTEVE PO STANDARDNIH INFORMACIJAH ZA SNOVI, KI SO PROIZVEDENE ALI 

UVOŽENE V KOLIČINI 10 TON ALI VEČ

Stolpec 1 te priloge določa zahtevane standardne informacije za vse snovi, ki so proizvedene ali 

uvožene v količini 10 ton ali več v skladu s členom 12(1)(c). Informacije, ki se zahtevajo v stolpcu 1 te 

priloge, v skladu s tem dopolnjujejo tiste, ki se zahtevajo v stolpcu 1 Priloge VII. Zagotovijo se vse 

druge ustrezne in razpoložljive fizikalno-kemijske, toksikološke in ekotoksikološke informacije. Stolpec 

2 te priloge navaja posebna pravila, v skladu s katerimi se lahko zahtevane standardne informacije 

opustijo, nadomestijo z drugimi informacijami, zagotovijo na drugi stopnji ali se kako drugače 

prilagodijo. Če so izpolnjeni pogoji, pod katerimi stolpec 2 te priloge dovoljuje prilagoditve, 

registracijski zavezanec to dejstvo in razloge za vsako prilagoditev jasno navede pod ustreznim 

naslovom v registracijski dokumentaciji.

Poleg teh posebnih pravil lahko registracijski zavezanec prilagodi zahtevane standardne informacije iz 

stolpca 1 te priloge v skladu s splošnimi pravili iz Priloge XI. Tudi v tem primeru registracijski 

zavezanec jasno navede razloge za vsako odločitev o prilagoditvi standardnih informacij pod ustreznimi 

naslovi v registracijski dokumentaciji, in pri tem navede ustrezno(-a) posebno(-a) pravilo(-a) iz stolpca 2 

ali iz Priloge XI1.

  

1 Opomba: prav tako se uporabljajo pogoji, pod katerimi se določen preskus ne zahteva, ki so 
določeni v ustreznih preskusnih metodah v Uredbi Komisije o preskusnih metodah, kakor je 
določeno v členu 13(2) ter se v stolpcu 2 ponovno ne navajajo.
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Pred izvedbo novih testov za določitev lastnosti iz te priloge se najprej ocenijo vsi razpoložljivi podatki 

in vitro in in vivo, obstoječi podatki, ki veljajo za ljudi, podatki iz veljavnih ocen (Q)SAR in podatki, 

pridobljeni iz strukturno sorodnih snovi (pristop navzkrižnega branja). Izogiba se testiranju in vivo z 

jedkimi snovmi pri ravneh koncentracije/odmerka, ki povzročajo jedkost. Pred testiranjem naj se poleg 

te priloge upoštevajo tudi dodatna navodila o strategiji testiranja.

Kadar za določene končne točke informacije niso zagotovljene iz razlogov, ki niso navedeni v stolpcu 2 

te priloge ali v Prilogi XI, se to dejstvo in razlogi prav tako jasno navedejo.
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8. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

8.1. Draženje kože

8.1.1. Draženje kože in vivo 8.1.1. Študije ni treba izvesti, če:

– je snov razvrščena kot jedka ali dražilna za kožo; ali

– je snov močna kislina (pH < 2,0) ali baza (pH > 11,5); ali

– je snov vnetljiva na zraku pri sobni temperaturi; ali

– je snov razvrščena kot zelo strupena v stiku s kožo; ali

– dermalna študija akutne strupenosti ne kaže draženja kože do mejne ravni odmerka 

(2000 mg/kg telesne mase).
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

8.2. Draženje oči

8.2.1. Draženje oči in vivo 8.2.1. Študije ni treba izvesti, če:

– je snov razvrščena kot dražilna za oči z nevarnostjo hudih poškodb oči; ali

– je snov razvrščena kot jedka za kožo in pod pogojem, da je registracijski zavezanec 

razvrstil snov kot dražilno za oči; ali

– je snov močna kislina (pH < 2,0) ali baza (pH > 11,5); ali

– je snov vnetljiva na zraku pri sobni temperaturi;

8.4. Mutagenost

8.4.2. Študija citogenetičnosti in vitro v celicah sesalcev 8.4.2. Običajno študije ni treba izvesti:

– če so na voljo ustrezni podatki iz testa citogenetičnosti in vivo ali

– če je za snov znano, da je rakotvorna, skupine 1 ali 2, ali mutagena, skupine 1, 2 ali 3.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

8.4.3. Študija genske mutacije in vitro v celicah sesalcev, če 
so bili rezultati v oddelku 8.4.1 Priloge VII in oddelku 8.4.2 
Priloge VIII negativni.

8.4.3. Študije običajno ni treba izvesti, če so na voljo primerni podatki iz zanesljivega testa
genske mutacije pri sesalcih in vivo.

8.4. Če so rezultati katere koli študije genotoksičnosti iz prilog V ali VI pozitivni, je treba 
upoštevati primerne študije mutagenosti in vivo.

8.5. Akutna strupenost 8.5. Študij(-e) običajno ni treba izvesti, če:

– je snov razvrščena kot jedka za kožo.

Za snovi razen plinov se informacije iz točk od 8.5.2. do 8.5.3. zagotovijo za izpostavljenost pri 
zaužitju (8.5.1) in vsaj še en način izpostavljenosti. Izbira drugega načina bo odvisna od narave 
snovi in verjetnega načina izpostavljenosti ljudi. Če obstaja le en način izpostavljenosti, je treba 
zagotoviti informacije zgolj za ta način.

8.5.2. Pri vdihavanju 8.5.2. Testiranje pri vdihavanju je ustrezno, če izpostavljenost ljudi pri vdihavanju verjetna ob

upoštevanju parnega tlaka snovi in/ali možnosti izpostavljenosti aerosolom, delcem ali 

kapljicam, ki jih je mogoče vdihniti.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

8.5.3. V stiku s kožo 8.5.3. Testiranje v stiku s kožo je ustrezno, če:

(1) je vdihavanje snovi malo verjetno; in

(2) je verjeten stik s kožo pri proizvodnji in/ali uporabi; in

(3) fizikalno-kemijske in toksikološke lastnosti kažejo na možnost povečane absorpcije skozi 

kožo.

8.6. Strupenost pri ponovljenih odmerkih

8.6.1. Študija kratkodobne strupenosti pri ponovljenih 

odmerkih (28 dni), ena vrsta, moški in ženski spol, 

najprimernejši način vnosa, ob upoštevanju verjetnega načina 

izpostavljenosti ljudi.

8.6.1. Študije kratkodobne strupenosti (28 dni) ni treba izvesti, če:

– je na voljo zanesljiva študija subkronične (90 dni) ali kronične strupenosti, pod pogojem, 

da so bile uporabljene ustrezne vrste, odmerek, topilo in način vnosa; ali

– je snov podvržena takojšnjemu razpadanju in je na voljo dovolj podatkov o produktih 

razpada; ali

– je mogoče izključiti izpostavljenost ljudi v skladu s Prilogo XI (oddelek 3).
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

Ustrezen način se izbere na podlagi naslednjega:

Testiranje v stiku s kožo je ustrezno, če:

(1) je vdihavanje snovi malo verjetno; in

(2) je verjeten stik s kožo pri proizvodnji in/ali uporabi; in

(3) fizikalno-kemijske in toksikološke lastnosti kažejo na možnost povečane absorpcije skozi 

kožo.

Testiranje pri vdihavanju je ustrezno, če izpostavljenost ljudi pri vdihavanju verjetna ob

upoštevanju parnega tlaka snovi in/ali možnosti izpostavljenosti aerosolom, delcem ali kapljicam, 

ki jih je mogoče vdihniti.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

Registracijski zavezanec predlaga študijo subkronične strupenosti (90 dni) (Priloga IX, 8.6.2), če:

– pogostost in trajanje izpostavljenosti ljudi kažeta, da je primerna dolgodobna študija; in je 

izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

– drugi razpoložljivi podatki kažejo, da ima snov lahko nevarno lastnost, ki je ni mogoče 

odkriti v študiji kratkodobne strupenosti; ali

– ustrezno oblikovane toksikokinetične študije odkrivajo kopičenje snovi ali njenih 

metabolitov v nekaterih tkivih ali organih, ki jih mogoče ne bi odkrili v študiji kratkodobne

strupenosti, vendar bi lahko povzročili škodljive učinke po daljši izpostavljenosti.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

Registracijski zavezanec predlaga nadaljnje študije ali pa jih lahko zahteva Agencija v skladu s 

členom 39 ali 40 v primeru, če:

– ni mogoče opredeliti NOAEL v 28- ali 90-dnevni študiji, razen če je razlog za nezmožnost 

opredelitve NOAEL odsotnost škodljivih strupenih učinkov; ali

– strupenost vzbuja posebno zaskrbljenost (npr. resni/hudi učinki); ali

– so razpoložljivi dokazi za indikacije učinka neustrezni za toksikološki opis in/ali 

opredelitev tveganja; v takih primerih je mogoče primerneje izvajati posebne toksikološke 

študije, ki so oblikovane za raziskovanje teh učinkov (npr. imunotoksičnost, 

nevrotoksičnost); ali

– način izpostavljenosti, uporabljen v začetni študiji strupenosti pri ponovljenih odmerkih, ni 

bil primeren glede pričakovanega načina izpostavljenosti ljudi in ekstrapolacije z enega 

načina na drugega ni mogoče izvesti; ali

– obstaja posebna zaskrbljenost v zvezi z izpostavljenostjo (npr. uporaba v izdelkih za široko 

potrošnjo, ki vodi k ravnem izpostavljenosti blizu ravnem odmerka, pri katerem se 

strupenost za ljudi lahko pričakuje); ali

– učinki, dokazani pri snoveh, ki so v molekulski strukturi jasno povezane s preučevano 

snovjo, niso bili odkriti v 28- ali 90-dnevni študiji.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

8.7. Strupenost za razmnoževanje 8.7.1 Te študije ni treba izvesti, če: je znano, da je snov genotoksično rakotvorna in se izvajajo 

ustrezni ukrepi za obvladovanje tveganja; ali

– je znano, da je snov mutagen zarodnih celic in se izvajajo ustrezni ukrepi za obvladovanje 

tveganja; ali

– je mogoče izključiti izpostavljenost ljudi v skladu s Prilogo XI(oddelek 3); ali

– je na voljo študija strupenosti za prenatalni razvoj (oddelek 8.7.2 te priloge) ali študija 

dvogeneracijske strupenosti za razmnoževanje (oddelek 8.7.3. te priloge).

Če je za snov znano, da ima škodljive posledice za plodnost, izpolnjuje kriterije za razvrstitev v 

skupino za razmnoževanje ali 2: za okvirno oceno tveganja zadoščajo R60 in ustrezni podatki, ki 

so na voljo, takrat ne bo potrebno nadaljnje testiranje za plodnost. Vendar pa je treba upoštevati 

testiranje strupenosti za razvoj.

Če je za snov znano, da povzroča strupenost za razvoj, izpolnjuje kriterije za razvrstitev v skupino 

za razmnoževanje 1 ali 2: za okvirno oceno tveganja zadoščajo R61 in ustrezni podatki, ki so na 

voljo, takrat ne bo potrebno nadaljnje testiranje strupenosti za razvoj. Vendar pa je treba 

upoštevati testiranje učinkov na plodnost
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

8.7.1. Preverjanje strupenosti za razmnoževanje/razvoj, ena 

vrsta (OECD 421 ali 422), če iz razpoložljivih informacij ni 

dokazov o strukturno sorodnih snoveh, iz ocen (Q)SAR ali 

metod in vitro, da bi lahko bila snov strupena za razvoj.

V primerih, kadar obstaja resna zaskrbljenost glede možnosti za škodljive učinke na plodnost ali 

razvoj, sme registracijski zavezanec namesto študije preverjanja predlagati študijo strupenosti za 

prenatalni razvoj (Priloga IX, oddelek 8.7.2.) ali pa študijo dvogeneracijske strupenosti za 

razmnoževanje (Priloga IX, 8.7.3.)

8.8 Toksikokinetika

8.8.1. Ocena toksikokinetičnega vedenja snovi v obsegu, ki ga 

je mogoče izpeljati iz ustreznih razpoložljivih informacij
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9. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

9.1.3. Testiranje kratkodobne strupenosti za ribe:

Registracijski zavezanec lahko upošteva testiranje dolgodobne

namesto kratkodobne strupenosti.

9.1.3. Študije ni treba izvesti, če:

– olajševalni dejavniki kažejo na majhno verjetnost pojava strupenosti za vodno okolje, na 

primer, če je snov v vodi zelo slabo topna; ali ni verjetno, da bo snov prešla biološke 

membrane; ali

– je na razpolago študija dolgodobne strupenosti za vodno okolje za ribe.

Upošteva se testiranje dolgodobne strupenosti za vodno okolje, kakor je opisano v Prilogi IX, če 

ocena kemijske varnosti v skladu s Prilogo I kaže potrebo po preiskavi nadaljnjih učinkov na 

vodne organizme. Izbira ustreznega(-ih) testa(-ov) je odvisna od rezultatov ocene kemijske 

varnosti.

Študija dolgodobne strupenosti za vodno okolje za ribe (Priloga IX, oddelek 9.1.6) se upošteva, če 

je snov v vodi slabo topna.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

9.1.4. Preskušanje inhibicije respiracij aktivnega blata 9.1.4. Študije ni treba izvesti, če:

– ni emisij na čistilno napravo; ali

– olajševalni dejavniki kažejo na majhno verjetnost pojava mikrobiološke strupenosti, na 

primer, če je snov v vodi zelo slabo topna; ali

– se ugotovi, da je snov takoj biološko razgradljiva in so uporabljene testne koncentracije v 

območju koncentracij, ki jih je mogoče pričakovati v dotoku na čistilno napravo.

Študija se lahko nadomesti s preskusom zaviranja nitrifikacije, če razpoložljivi podatki kažejo, da 

je snov verjetno zaviralec mikrobiološke rasti ali funkcije, zlasti nitrifikacijskih bakterij.

9.2. Razkroj 9.2. Upošteva se nadaljnje preskušanje razkroja, če ocena kemijske varnosti v skladu s 

Prilogo I kaže potrebo po nadaljnji preiskavi razkroja snovi. Izbira ustreznega(-ih) 

preskusa(-ov) je odvisna od rezultatov ocene kemijske varnosti.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

9.2.2. Abiotičen

9.2.2.1. Hidroliza kot funkcija pH. 9.2.2.1. Študije ni treba izvesti, če:

– je snov takoj biološko razgradljiva; ali

– je snov v vodi težko topna.

9.3. Usoda in obnašanje v okolju

9.3.1. Screening adsorpcije/desorpcije 9.3.1. Študije ni treba izvesti, če:

– se na podlagi fizikalno-kemijskih lastnosti lahko pričakuje, da bo imela snov nizek 

adsorpcijski potencial (npr. snov ima majhen porazdelitveni koeficient oktanol/voda); ali

– snov in njeni zadevni razkrojni produkti hitro razpadejo.
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PRILOGA IX

ZAHTEVE PO STANDARDNIH INFORMACIJAH ZA SNOVI, KI SO PROIZVEDENE ALI 

UVOŽENE V KOLIČINI 100 TON ALI VEČ

Na ravni te priloge mora v skladu s členom 12(1)(d) registracijski zavezanec predložiti predlog in 
časovni razpored za izpolnjevanje zahtev po informacijah te priloge.

Stolpec 1 te priloge določa zahtevane standardne informacije za vse snovi, ki so proizvedene ali 
uvožene v količini 100 ton ali več v skladu s členom 12(1)(d). Informacije, ki se zahtevajo v 
stolpcu 1 te priloge, v skladu s tem dopolnjujejo tiste, ki se zahtevajo v stolpcu 1 Prilog VII in VIII.
Zagotovijo se vse druge ustrezne in razpoložljive fizikalno-kemijske, toksikološke in 
ekotoksikološke informacije. Stolpec 2 te priloge navaja posebna pravila, v skladu s katerimi lahko 
registracijski zavezanec predlaga opustitev zahtevanih standardnih informacij, njihovo 
nadomestitev z drugimi informacijami, zagotovitev na kasnejši stopnji ali prilagoditev na drugačen 
način. Če so izpolnjeni pogoji, pod katerimi stolpec 2 te priloge dovoljuje predložitev prilagoditve, 
registracijski zavezanec to dejstvo in razloge za vsako prilagoditev jasno navede pod ustreznim 
naslovom v registracijski dokumentaciji.

Poleg teh posebnih pravil lahko registracijski zavezanec predlaga prilagoditev zahtevanih 
standardnih informacij iz stolpca 1 te priloge v skladu s splošnimi pravili iz Priloge XI. Tudi v tem 
primeru registracijski zavezanec jasno navede razloge za vsako odločitev o predlogu prilagoditve 
standardnih informacij pod ustreznimi naslovi v registracijski dokumentaciji in pri tem navede 
ustrezno(-a) posebno(-a) pravilo(-a) iz stolpca 2 ali iz Priloge XI1.

  

1 Opomba: prav tako se uporabljajo pogoji, pod katerimi se določen preskus ne zahteva, ki so 
določeni v ustreznih preskusnih metodah v Uredbi Komisije o preskusnih metodah, kakor je 
določeno v členu 13(2) ter se v stolpcu 2 ponovno ne navajajo.
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Pred izvedbo novih preskusov za določitev lastnosti iz te priloge se najprej ocenijo vsi razpoložljivi 
podatki in vitro in in vivo, obstoječi podatki, ki veljajo za ljudi, podatki iz veljavnih ocen (Q)SAR in 
podatki, pridobljeni iz strukturno sorodnih snovi (pristop navzkrižnega branja). Izogiba se testiranju
in vivo z jedkimi snovmi pri ravneh koncentracije/odmerka, ki povzročajo korozijo. Pred 
testiranjem naj se poleg te priloge upoštevajo tudi dodatna navodila o strategiji testiranja.

Kadar se za določene končne točke predlaga, da se informacije ne zagotovijo zaradi drugih razlogov, 

ki niso navedeni v stolpcu 2 te priloge ali Prilogi XI, se prav tako jasno navede to dejstvo in razloge.
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7. INFORMACIJE O FIZIKALNO-KEMIJSKIH LASTNOSTIH SNOVI

STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

7.15. Stabilnost v organskih topilih in identiteta ustreznih 

produktov razkroja

Se zahtevata le, če je ocenjeno, da je stabilnost snovi kritična.

7.15. Študije ni treba izvesti, če je snov anorganska.

7.16. Disociacijska konstanta 7.16. Študije ni treba izvesti, če:

– je snov hidrolitsko nestabilna (razpolovna doba manj kot 12 ur) ali v vodi takoj 

oksidira; ali

– testa zaradi znanstvenih razlogov ni mogoče opraviti, na primer, če analitična 

metoda ni dovolj občutljiva.

7.17. Viskoznost
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8. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

8.4. Če je rezultat vseh študij genotoksičnosti in vitro iz prilog VII ali VIII pozitiven in 

še ni razpoložljivih rezultatov iz študije in vivo, registracijski zavezanec predlaga 

ustrezno študijo genotoksičnosti somatske celice in vivo.

Če je na voljo pozitiven rezultat študije somatske celice in vivo, naj se na podlagi 

razpoložljivih podatkov in toksikokinetičnih dokazov upošteva možnost 

mutagenosti zarodnih celic. Če jasnih zaključkov o mutagenosti zarodnih celic ni 

mogoče pridobiti, se izvedejo dodatne preiskave.

8.6. Strupenost pri ponovljenih odmerkih

8.6.1. Študija kratkodobne strupenosti pri ponovljenih 

odmerkih (28 dni), ena vrsta, moški in ženski spol, 

najprimernejši način vnosa, ob upoštevanju verjetnega načina 

izpostavljenosti ljudi, razen če ni že zagotovljeno kot del zahtev 

iz Priloge VIII ali če so predlagani testi v skladu z oddelkom 

8.6.2 te priloge. V tem primeru se oddelek 3 Priloge XI ne 

uporablja.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

8.6.2. Študija subkronične strupenosti (90 dni), ena vrsta, 

glodalec, moški in ženski spol, najprimernejši način 

vnosa, ob upoštevanju verjetnega načina 

izpostavljenosti ljudi.

8.6.2. Študije subkronične strupenosti (90 dni) ni treba izvesti, če:

– je na voljo zanesljiva študija kratkodobne strupenosti (28 dni), ki kaže resne učinke 

strupenosti v skladu s kriteriji za razvrstitev snovi kot R48, za katero opazovana 

NOAEL-28 dni, z uporabo ustreznega dejavnika negotovosti, omogoča 

ekstrapolacijo proti NOAEL-90 dni za enak način izpostavljenosti; ali

– je na voljo zanesljiva študija kronične strupenosti, pod pogojem, da so bile 

uporabljene ustrezne vrste in načini dajanja; ali

– je snov podvržena takojšnjemu razpadanju in je na voljo dovolj podatkov o 

produktih razpada (za sistemske učinke in učinke na mestu vnosa); ali

– snov ni reaktivna, topna in je ni mogoče vdihavati ter ne obstajajo dokazi absorpcije 

in strupenosti v 28-dnevnem "mejnem preskusu", zlasti če je tak vzorec povezan z 

omejeno izpostavljenostjo ljudi.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

Ustrezen način se izbere na podlagi naslednjega:

Testiranje v stiku s kožo je ustrezno, če:

(1) je verjeten stik s kožo pri proizvodnji in/ali uporabi; in

(2) fizikalno-kemijske lastnosti kažejo na pomemben delež absorpcije skozi kožo; in

(3) je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

– se strupenost opazi pri testu akutne dermalne toksičnosti pri nižjih odmerkih kakor 

pri testu oralne toksičnosti; ali

– se pri študijah draženja kože in/ali oči opazijo sistemski učinki ali drugi dokazi 

absorpcije; ali

– preskusi in vitro kažejo pomembno absorpcijo skozi kožo; ali

– se za strukturno sorodne snovi ugotovi pomembna strupenost za kožo ali prodiranje 

skozi kožo.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

Testiranje z vdihavanjem je ustrezno, če:

– izpostavljenost ljudi pri vdihavanju je verjetna ob upoštevanju parnega tlaka snovi 

in/ali možnost izpostavljenosti aerosolom, delcem ali kapljicam, ki jih je mogoče 

vdihniti
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

Registracijski zavezanec predlaga dodatne študije ali pa jih lahko zahteva Agencija v 

skladu s členom 39 ali 40 v primeru, da:

– ni mogoče opredeliti NOAEL v 90-dnevni študiji, razen če je razlog za nezmožnost 

opredelitve NOAEL odsotnost škodljivih strupenih učinkov; ali

– strupenost vzbuja posebno zaskrbljenost (npr. resni/hudi učinki); ali

– so razpoložljivi dokazi za indikacije učinka neustrezni za toksikološki opis in/ali 

opredelitev tveganja. V teh primerih bi mogoče bilo tudi primerneje izvajati 

posebne toksikološke študije, ki so oblikovane za raziskavo teh učinkov (npr. 

imunotoksičnost, nevrotoksičnost); ali

– če obstaja posebna zaskrbljenost v zvezi z izpostavljenostjo (npr. uporaba v 
izdelkih za široko potrošnjo, ki vodi k ravnem izpostavljenosti blizu ravnem 
odmerka, pri katerih se strupenost za ljudi lahko pričakuje).
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

8.7. Strupenost za razmnoževanje 8.7. Študij ni treba izvesti, če:

– je znano, da je snov genotoksično rakotvorna in se izvajajo ustrezni ukrepi za 

obvladovanje tveganja; ali

– je znano, da je snov mutagen zarodnih celic in se izvajajo ustrezni ukrepi za 

obvladovanje tveganja; ali

– je snov slabo toksikološko dejavna (pri nobenem razpoložljivem preskusu ni dokaza 
o strupenosti), se lahko iz toksikoloških podatkov dokaže, da ustrezni načini 
izpostavljenosti ne povzročajo nobene sistemske absorpcije (npr. koncentracije 
plazme/krvi pod mejo odkrivanja z uporabo občutljive metode ter odsotnost snovi in 
metabolitov snovi v urinu, žolču in izdihanem zraku) ter da ni izpostavljenosti ljudi 
ali ta ni bistvena.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

Če je za snov znano, da ima neugodne posledice za plodnost, izpolnjuje kriterije za 

razvrstitev v skupino za razmnoževanje 1 ali 2: za okvirno oceno tveganja zadoščajo R60 

in ustrezni podatki, ki so na voljo, takrat ne bo potrebno nadaljnje testiranje za plodnost.

Vendar pa je treba upoštevati testiranje strupenosti za razvoj.

Če je za snov znano, da povzroča strupenost za razvoj, izpolnjuje kriterije za razvrstitev v 
skupino za razmnoževanje 1 ali 2: za okvirno oceno tveganja zadoščajo R61 in ustrezni 
podatki, ki so na voljo, takrat ne bo potrebno nadaljnje testiranje strupenosti za razvoj.
Vendar pa je treba upoštevati testiranje učinkov na plodnost

8.7.2. Študija strupenosti za prenatalni razvoj, ena vrsta, 
najprimernejši način vnosa, ob upoštevanju verjetnega 
načina izpostavljenosti ljudi (B. 31 Uredbe Komisije o 
testnih metodah, določenih v členu 13(2) ali OECD 
414).

8.7.2. Študija se v začetku izvede na eni vrsti. Odločitev o izvajanju študije na drugi vrsti 
pri tej ravni tonaže ali naslednji mora temeljiti na izidu prvega preskusa in vseh 
drugih ustreznih razpoložljivih podatkih.

8.7.3. Dvogeneracijska študija strupenosti za razmnoževanje,

ena vrsta, moški in ženski spol, najprimernejši način 

vnosa, ob upoštevanju verjetnega načina 

izpostavljenosti ljudi, če 29- ali 90-dnevna študija kaže 

škodljive učinke na reproduktivne organe ali tkiva.

8.7.3. Študija se v začetku izvede na eni vrsti. Odločitev o izvajanju študije pri tej ravni 

tonaže ali naslednji na drugi vrsti mora temeljiti na rezultatih prvega preskusa in 

vseh drugih ustreznih razpoložljivih podatkih.
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9. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

9.1. Strupenost za vodno okolje 9.1. Registracijski zavezanec predlaga testiranje dolgodobne strupenosti, če ocena 
kemijske varnosti v skladu s Prilogo I kaže potrebo po dodatni preiskavi učinkov na vodne 
organizme. Izbira ustreznega(-nih) testa(-ov) je odvisna od rezultatov ocene kemijske 
varnosti.

9.1.5. Testiranje dolgodobne strupenosti na nevretenčarjih
(najprimernejše vrste Daphnia), (razen če je že zagotovljena kot 
del zahtev Priloge VII)

9.1.6. Testiranje dolgodobne strupenosti na ribah (razen če je že 
zagotovljena kot del zahtev Priloge VIII)

Treba je zagotoviti informacije za enega od naslednjih oddelkov:
9.1.6.1, 9.1.6.2 ali 9.1.6.3.

9.1.6.1 Test strupenosti za ribe v zgodnji fazi življenja (FELS)

9.1.6.2 Test kratkodobne strupenosti na zarodkih rib in ribji zalegi

9.1.6.3 Test rasti mladih rib
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

9.2. Razkroj 9.2. Registracijski zavezanec predlaga nadaljnje testiranje biotičnega razkroja, če ocena 

kemijske varnosti v skladu s Prilogo I kaže potrebo po nadaljnji preiskavi razkroja 

snovi in njenih razkrojnih produktov. Izbira ustreznega(-nih) testa(-ov) je odvisna 

od rezultatov ocene kemijske varnosti in lahko vsebuje simulacijsko preskušanje v 

ustreznem mediju (npr. voda, sediment ali tla).

9.2.1. Biotičen

9.2.1.2. Simulacijsko testiranje o dokončnem razkroju v 

površinski vodi

9.2.1.2. Študije ni treba izvesti, če:

– so snovi v vodi težko topne;

– če je snov takoj biološko razgradljiva.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

9.2.1.3. Simulacijsko testiranje v tleh (za snovi z visoko 

zmožnostjo adsorpcije v tla)

9.2.1.3. Študije ni treba izvesti, če:

– je snov takoj biološko razgradljiva; ali

– neposredna in posredna izpostavljenost tal nista verjetni.

9.2.1.4. Simulacijsko preskušanje v usedlinah (za snovi z visoko 

zmožnostjo adsorpcije v usedline)

9.2.1.4. Študije ni treba izvesti, če:

– je snov takoj biološko razgradljiva; ali

– neposredna in posredna izpostavljenost usedline nista verjetni.

9.2.3. Identifikacija produktov razkroja 9.2.3. Razen če snov ni takoj biološko razgradljiva.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

9.3. Usoda in obnašanje v okolju

9.3.2. Kopičenje snovi v vodnih vrstah, najprimerneje v ribi 9.3.2. Študije ni treba izvesti, če:

– ima snov nizko zmožnost kopičenja v organizmih (na primer log Kow < 3) in/ali 

nizko zmožnost prehajanja skozi biološke membrane; ali

– neposredna in posredna izpostavljenost vodnega prostora nista verjetni.

9.3.3. Nadaljnje informacije o adsorpciji/desorpciji, ki so odvisne 
od rezultatov študije, zahtevane v Prilogi VIII

9.3.3. Študije ni treba izvesti, če:

– se na podlagi fizikalno-kemijskih lastnosti lahko pričakuje, da bo imela snov nizek 

adsorpcijski potencial (npr. snov ima nizek porazdelitveni koeficient oktanol/voda);

ali

– snov in njeni razkrojni produkti hitro razpadejo.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

9.4. Učinki na kopenske organizme 9.4. Teh študij ni treba izvesti, če neposredna in posredna izpostavljenost tal nista 
verjetni.

Za oceno izpostavljenosti organizmov v tleh se v odsotnosti podatkov o strupenosti 
za organizme v tleh lahko uporabi metoda uravnotežene porazdelitve. Izbira 
ustreznih testov je odvisna od izida ocene kemijske varnosti.

Predvsem za snovi, ki imajo visoko zmožnost adsorpcije v tla ali so zelo obstojne, 
upošteva registracijski zavezanec testiranje dolgodobne namesto kratkodobne
strupenosti.

9.4.1. Kratkodobna strupenost za nevretenčarje

9.4.2. Učinki na mikroorganizme v tleh

9.4.3. Kratkodobna strupenost za rastline
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10. METODE ODKRIVANJA IN ANALIZA

Opis analitičnih metod se zagotovi na zahtevo, in sicer za ustrezna področja, za katera so bile izvedene študije z uporabo zadevnih analitičnih metod.

Če analitične metode niso na voljo, se to utemelji.
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PRILOGA X

ZAHTEVE PO STANDARDNIH INFORMACIJAH ZA SNOVI, KI SO PROIZVEDENE ALI 

UVOŽENE V KOLIČINI 1000 TON ALI VEČ

Na ravni te priloge mora v skladu s členom 12(1)(e) registracijski zavezanec predložiti predlog in 
časovni razpored za izpolnjevanje zahtev po informacijah te priloge.

Stolpec 1 te priloge določa zahtevane standardne informacije za vse snovi, ki so proizvedene ali 
uvožene v količini 1000 ton ali več v skladu s členom 12(1)(e). Informacije, ki se zahtevajo v 
stolpcu 1 te priloge, v skladu s tem dopolnjujejo tiste, ki se zahtevajo v stolpcu 1 prilog VII, VIII in 
IX. Zagotovijo se vse druge ustrezne in razpoložljive fizikalno-kemijske, toksikološke in 
ekotoksikološke informacije. Stolpec 2 te priloge navaja posebna pravila, v skladu s katerimi lahko 
registracijski zavezanec predlaga opustitev zahtevanih standardnih informacij, njihovo 
nadomestitev z drugimi informacijami, zagotovitev na kasnejši stopnji ali prilagoditev na drugačen 
način. Če so izpolnjeni pogoji, pod katerimi stolpec 2 te priloge dovoljuje predložitev prilagoditve, 
registracijski zavezanec to dejstvo in razloge za vsako prilagoditev jasno navede pod ustreznim 
naslovom v registracijski dokumentaciji.

Poleg teh posebnih pravil lahko registracijski zavezanec predlaga prilagoditev zahtevanih 
standardnih informacij iz stolpca 1 te priloge v skladu s splošnimi pravili iz Priloge XI. Tudi v tem 
primeru registracijski zavezanec jasno navede razloge za vsako odločitev o predlogu prilagoditve 
standardnih informacij pod ustreznimi naslovi v registracijski dokumentaciji in pri tem navede 
ustrezno(-a) posebno(-a) pravilo(-a) iz stolpca 2 ali iz Priloge XI1.

  

1 Opomba: prav tako se uporabljajo pogoji, pod katerimi se določen preskus ne zahteva, ki so 
določeni v ustreznih preskusnih metodah v Uredbi Komisije o preskusnih metodah, kakor je 
določeno v členu 13(2) ter se v stolpcu 2 ponovno ne navajajo.
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Pred izvedbo novih testov za določitev lastnosti iz te priloge se najprej ocenijo vsi razpoložljivi 
podatki in vitro in in vivo, obstoječi podatki, ki veljajo za ljudi, podatki iz veljavnih ocen (Q)SAR in 
podatki, pridobljeni iz strukturno sorodnih snovi (pristop navzkrižnega branja). Izogiba se testiranju
in vivo z jedkimi snovmi pri ravneh koncentracije/odmerka, ki povzročajo korozijo. Pred 
testiranjem naj se poleg te priloge upoštevajo tudi dodatna navodila o strategiji testiranja.

Kadar se za določene končne točke predlaga, da se informacije ne zagotovijo zaradi drugih razlogov, 

ki niso navedeni v stolpcu 2 te priloge ali Prilogi XI, se prav tako jasno navede to dejstvo in razloge.
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8. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

8.4. Če je rezultat katere izmed študij genotoksičnosti in vitro iz prilog VII ali VIII pozitiven, 

je lahko nujen drugi test na somatskih celicah in vivo, odvisno od kakovosti in 

pomembnosti razpoložljivih podatkov.

Če je na voljo pozitiven rezultat študije somatske celice in vivo, naj se na podlagi 

razpoložljivih podatkov in toksikokinetičnih dokazov upošteva možnost mutagenosti 

zarodnih celic. Upoštevajo se dodatne preiskave, če jasnih zaključkov o mutagenosti 

zarodnih celic ni mogoče pridobiti.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

8.6.3. Registracijski zavezanec lahko predlaga študijo dolgodobne ponovljene strupenosti

(≥ 12 mesecev) ali jo lahko zahteva Agencija v skladu s členi 39 ali 40, če pogostost in trajanje 

izpostavljenosti ljudi kažeta, da je primerna dolgodobnejša študija in je bil izpolnjen eden od 

naslednjih pogojev:

– v 28- ali 90-dnevni študiji so bili opaženi resni ali hudi učinki strupenosti, ki povzročajo 

posebno zaskrbljenost, pri katerih so razpoložljivi dokazi neustrezni za oceno strupenosti 

ali opredelitev tveganja; ali

– učinki, dokazani pri snoveh, ki so v molekulski strukturi jasno povezani s preučevano 

snovjo, niso bili odkriti v 28- ali 90-dnevni študiji; ali

– ima snov lahko nevarno lastnost, ki je ni mogoče odkriti v 90-dnevni študiji.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

8.6.4 Registracijski zavezanec predlaga nadaljnje študije ali pa jih lahko zahteva Agencija v 
skladu s členoma 39 ali 40 v primeru, če:

– strupenost vzbuja posebno zaskrbljenost (npr. resni/hudi učinki); ali

– so razpoložljivi dokazi za indikacije učinka neustrezni za toksikološki opis in/ali 

opredelitev tveganja; v teh primerih bi mogoče bilo tudi primerneje izvajati posebne 

toksikološke študije, ki so oblikovane za raziskavo teh učinkov (npr. imunotoksičnost, 

nevrotoksičnost); ali

– če obstaja posebna zaskrbljenost v zvezi z izpostavljenostjo (npr. uporaba v izdelkih za 

široko potrošnjo, ki vodi k ravnem izpostavljenosti blizu ravnem odmerka, pri katerem 

lahko pričakujemo strupenost).

8.7 Strupenost za razmnoževanje 8.7 Študij ni treba izvesti, če:

– je znano, da je snov genotoksično rakotvorna in se izvajajo ustrezni ukrepi za obvladovanje 

tveganja; ali

– je znano, da je snov mutagen zarodnih celic in se izvajajo ustrezni ukrepi za obvladovanje 

tveganja; ali
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

–je snov slabo toksikološko dejavna (pri nobenem razpoložljivem preskusu ni dokaza o 

strupenosti), se lahko iz toksikoloških podatkov dokaže, da ustrezni načini izpostavljenosti ne 

povzročajo nobene sistemske absorpcije (npr. koncentracije plazme/krvi pod mejo odkrivanja z 

uporabo občutljive metode ter odsotnost snovi in metabolitov snovi v urinu, žolču in izdihanem 

zraku) ter da ni izpostavljenosti ljudi ali ta ni bistvena

Če je za snov znano, da ima škodljive posledice za plodnost, izpolnjuje kriterije za razvrstitev v 

skupino za razmnoževanje 1 ali 2: za okvirno oceno tveganja zadoščajo R60 in ustrezni podatki, 

ki so na voljo, takrat ne bo potrebno nadaljnje testiranje za plodnost. Vendar pa je treba upoštevati 

testiranje strupenosti za razvoj

Če je za snov znano, da povzroča strupenost za razvoj, izpolnjuje kriterije za razvrstitev v skupino 

za razmnoževanje 1 ali 2: za okvirno oceno tveganja zadoščajo R61 in ustrezni podatki, ki so na 

voljo, takrat ne bo potrebno nadaljnje testiranje strupenosti za razvoj. Vendar pa je treba 

upoštevati testiranje učinkov na plodnost.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

8.7.2. Študija strupenosti za razvoj, ena vrsta, najprimernejši 
način vnosa, ob upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti ljudi (OECD 414).

8.7.3. Študija dvogeneracijske strupenosti za razmnoževanje,

ena vrsta, moški in ženski spol, najprimernejši način 

vnosa, ob upoštevanju verjetnega načina 

izpostavljenosti ljudi, razen če ni že zagotovljeno kot 

del zahtev iz Priloge IX
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

8.9.1 Študija rakotvornosti 8.9.1 Registracijski zavezanec predlaga študijo rakotvornosti ali pa jo lahko zahteva Agencija v 

skladu s členom 39 ali 40, če:

– je uporaba snovi disperzivna ali obstaja dokaz o pogosti ali dolgotrajni 

izpostavljenosti ljudi; in

– je snov razvrščena kot mutagen skupine 3 ali obstaja dokaz iz študij(-e) ponovljenih 

odmerkov, da snov lahko povzroči hiperplazijo in/ali preneoplastične spremembe.

Če je snov razvrščena kot mutagena skupine 1 ali 2, je privzeta domneva ta, da obstaja 

verjetnost genotoksičnega mehanizma za rakotvornost. Praviloma se v teh primerih 

testiranje rakotvornosti ne zahteva.
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9. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

9.2. Razkroj 9.2. Predlaga se nadaljnje preskušanje biotičnega razkroja, če ocena kemijske varnosti v skladu 

s Prilogo I kaže potrebo po nadaljnji preiskavi razkroja snovi in njenih razkrojnih 

produktov. Izbira ustreznega(-nih) testa(-ov) je odvisna od rezultatov ocene kemijske 

varnosti in lahko vsebuje simulacijsko testiranje v ustreznem mediju (npr. voda, sediment

ali tla).

9.2.1. Biotičen

9.3. Obstanek in obnašanje v okolju

9.3.4. Dodatne informacije o obstanku snovi in njenem 

obnašanju v okolju in/ali produktov razkroja

9.3.4 Registracijski zavezanec predlaga nadaljnje preskuse ali pa jih zahteva Agencija v skladu s 

členom 39 ali 40, če ocena kemijske varnosti v skladu s Prilogo I kaže potrebo po nadaljnji 

preiskavi obstanka snovi in njenega obnašanja v okolju. Izbira ustreznega(-nih) testa(-ov) 

je odvisna od rezultatov ocene kemijske varnosti.
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STOLPEC 1

ZAHTEVANE STANDARDNE INFORMACIJE

STOLPEC 2

POSEBNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV IZ STOLPCA 1

9.4. Učinki na kopenske organizme 9.4. Registracijski zavezanec predlaga testiranje dolgoročne strupenosti, če ocena kemijske 

varnosti v skladu s Prilogo I kaže potrebo po dodatni preiskavi učinkov snovi in/ali 

produktov razkroja na kopenske organizme. Izbira ustreznega(-nih) testa(-ov) je odvisna 

od izida ocene kemijske varnosti.

Teh študij ni treba izvesti, če neposredna in posredna izpostavljenost tal nista verjetni.

9.4.4. Testiranje dolgodobne strupenosti na nevretenčarjih,

razen če je že zagotovljeno kot del zahtev Priloge IX.

9.4.6. Testiranje dolgodobne strupenosti na rastlinah, razen če 

je že zagotovljeno kot del zahtev Priloge IX.

9.5.1. Dolgodobna strupenost za organizme v usedlinah 9.5.1. Registracijski zavezanec predlaga testiranje dolgodobne strupenosti, če ocena kemijske 

varnosti v skladu s Prilogo I kaže potrebo po nadaljnji preiskavi učinkov snovi in/ali ustreznih 

produktov razkroja na organizme v sedimentih. Izbira ustreznega(-nih) testa(-ov) je odvisna od 

rezultatov ocene kemijske varnosti.

9.6.1. Dolgodobna strupenost ali strupenost za razmnoževanje 

za ptice

9.6.1. Vsaka potreba po testiranje naj se podrobno preuči ob upoštevanju obširne podatkovne 

zbirke o sesalcih, ki je običajno na voljo pri teh ravneh tonaže.
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10. METODE ODKRIVANJA IN ANALIZA

Opis analitičnih metod se zagotovi na zahtevo, in sicer za ustrezna področja, za katera so bile izvedene študije z uporabo zadevnih analitičnih metod.

Če analitične metode niso na voljo, se to utemelji.
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PRILOGA XI

SPLOŠNA PRAVILA ZA PRILAGODITEV STANDARDNEGA REŽIMA TESTIRANJA IZ

PRILOG VII DO X

Priloge VII do X določajo zahteve po informacijah za vse snovi, ki so proizvedene ali uvožene v 

količinah:

– 1 tone ali več v skladu s členom 12(1)(a),

– 10 ton ali več v skladu s členom 12(1)(c),

– 100 ton ali več v skladu s členom 12(1)(d),

– 1000 ton ali več v skladu s členom 12(1)(e).

Poleg posebnih pravil iz stolpca 2 prilog VII do X sme registracijski zavezanec prilagoditi 

standardni režim testiranja v skladu s splošnimi pravili iz oddelka 1 te priloge. Med evalvacijo

lahko pristojni organi držav članic, ki evalvacijo izvaja, ocenijo te prilagoditve standardnega režima 

testiranja.

1. TESTIRANJE ZNANSTVENO NI POTREBNO

1.1. Uporaba obstoječih podatkov

1.1.1. Podatki o fizikalno-kemijskih lastnostih iz testov, ki niso izvedeni v skladu z dobro 

laboratorijsko prakso (DLP) ali testnimi metodami iz člena 13(2)
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Podatki se upoštevajo kot enakovredni podatkom, pridobljenim z ustreznimi testnimi

metodami iz člena 13(2), če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(1) primernost za namen razvrščanja in označevanja ter/ali ocene tveganja;

(2) je zagotovljena zadostna dokumentacija za oceno primernosti študije in

(3) so podatki za končno točko, ki se preiskuje, veljavni, študija pa se izvede na 

sprejemljivi ravni zagotovitve kakovosti.

1.1.2. Podatki o zdravju ljudi in okoljskih lastnostih iz testov, ki niso izvedeni v skladu z dobro 

laboratorijsko prakso (DLP) ali testnimi metodami iz člena 13(2)

Podatki se upoštevajo kot enakovredni podatkom, pridobljenim z ustreznimi testnimi

metodami iz člena 13(2), če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(1) primernost za namen razvrščanja in označevanja ter/ali ocene tveganja;

(2) primerna in zanesljiva zajetost ključnih parametrov, predvidenih za preiskavo v 

ustrezni testni metodi iz člena 13(2);

(3) trajanje izpostavljenosti, ki je primerljivo z ustrezno testno metodo iz člena 13(2) ali 

je od njega daljše, če je trajanje izpostavljenosti primeren parameter; in

(4) je zagotovljena primerna in zanesljiva dokumentacija študije.
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1.1.3. Historični podatki, ki se nanašajo na človeka

Upoštevajo se historični podatki, ki se nanašajo na človeka, kot na primer epidemiološke 

študije na izpostavljenih populacijah, podatki o nezgodni ali poklicni izpostavljenosti ter 

klinične študije.

Zahtevnost podatkov za posebne učinke za zdravje ljudi je med drugim odvisna od vrste 

analize, zajetih parametrov, obsega in specifičnosti odziva ter posledično od predvidljivosti 

učinkov. Kriteriji za ocenjevanje primernosti podatkov vključujejo:

(1) pravilno izbiro in opredelitev izpostavljenih in kontrolnih skupin,

(2) primerno opredelitev izpostavljenosti,

(3) zadostno trajanje spremljanja pojavnosti bolezni,

(4) veljavno metodo za opazovanje učinka,

(5) pravilno obravnavanje pristranskosti in zavajajočih dejavnikov ter

(6) sprejemljivo statistično zanesljivost za utemeljitev sklepa.

Vedno se zagotovi primerna in zanesljiva dokumentacija.
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1.2. Zanesljivost dokazov

Iz več neodvisnih virov podatkov je mogoče dovolj zanesljivo domnevati/sklepati, da ima 

snov določene nevarne lastnosti ali pa teh nima, medtem ko se informacije samo iz 

vsakega posameznega vira štejejo kot nezadostne za podporo tega mnenja.

Dokazi iz uporabe novih testnih metod, ki še niso vključene med testne metode iz 

člena 13(2), ali mednarodne testne metode, ki jo kot enakovredno priznava Komisija ali 

Agencija, lahko dovolj zanesljivo kažejo na prisotnost ali odsotnost posebne nevarne 

lastnosti v snovi.

Kadar je na voljo dovolj zanesljivih dokazov za prisotnost ali odsotnost določene nevarne 

lastnosti:

– se za to lastnost opusti nadaljnje testiranje na vretenčarjih,

– se lahko opusti nadaljnje testiranje, ki ne vključuje vretenčarjev.

Vedno se zagotovi primerna in zanesljiva dokumentacija.
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1.3. Kvalitativno in kvantitativno razmerje med strukturo in aktivnostjo (SAR)

Rezultati, pridobljeni iz veljavnih kvalitativnih ali kvantitativnih modelov razmerja med 

strukturo in aktivnostjo ((Q)SAR), lahko kažejo na prisotnost določene nevarne lastnosti 

ali njeno odsotnost. Rezultati iz (Q)SAR se lahko uporabijo namesto testiranja, če so 

izpolnjeni naslednji pogoji:

– rezultati so izpeljani iz modela (Q)SAR, katerega znanstvena veljavnost je bila

– ugotovljena, za snov velja področje uporabe modela (Q)SAR,

– rezultati so primerni za razvrščanje in označevanje ter/ali oceno tveganja in

– zagotovljena je primerna in zanesljiva dokumentacija uporabljene metode.

Agencija v sodelovanju s Komisijo, državami članicami in zainteresiranimi stranmi 

oblikuje in zagotovi smernice pri ocenjevanju, kateri model (Q)SAR bo izpolnil te pogoje, 

ter zagotovi primere.

1.4. Metode in vitro

Rezultati, pridobljeni iz ustreznih metod in vitro, lahko kažejo prisotnost določene nevarne 

lastnosti ali so lahko pomembni za razumevanje mehanizmov, ki so lahko pomembni za 

oceno. Tu "ustrezno" pomeni dovolj dobro razvito v skladu z mednarodno dogovorjenimi 

kriteriji za razvoj testov (npr. kriteriji Evropskega centra za validacijo alternativnih metod 

ECVAM za vstop testa v postopek pred validacijo). Odvisno od možnega tveganja je lahko 

za zadevne ravni tonaže potrebna takojšnja potrditev, ki zahteva testiranje za pridobitev 

več informacij, kakor so predvidene v prilogah VII ali VIII, ali predlagana potrditev, ki 

zahteva testiranje za pridobitev več informacij, kakor so predvidene v prilogah IX ali X.
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Če rezultati, pridobljeni iz uporabe takšnih metod in vitro, ne pokažejo določene nevarne 

lastnosti, se ustrezni test pri ustrezni ravni tonaže vseeno izvede, da bi potrdili negativen 

rezultat, razen če se testiranje ne zahteva v skladu s Prilogami od VII do X ali drugimi 

pravili iz te priloge.

Od te potrditve se lahko odstopi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(1) rezultati izhajajo iz metode in vitro, katere znanstvena veljavnost je bila ugotovljena 

z validacijsko študijo v skladu z mednarodno dogovorjenimi načeli validacije,

(2) rezultati so primerni za razvrščanje in označevanje ter/ali oceno tveganja in

(3) zagotovljena je primerna in zanesljiva dokumentacija uporabljene metode.

1.5. Združevanje snovi v skupine in pristop navzkrižnega branja

Snovi, katerih fizikalno-kemijske, toksikološke ali ekotoksikološke lastnosti so lahko 

podobne ali sledijo urejenemu vzorcu kot rezultat strukturne podobnosti, se lahko 

upoštevajo kot skupina ali "kategorija" snovi. Uporaba koncepta skupine zahteva, da je 

mogoče fizikalno-kemijske lastnosti, učinke za zdravje ljudi in učinke za okolje ali 

obstanek v okolju napovedati iz podatkov za referenčno snov znotraj skupine z 

interpolacijo na druge snovi v skupini (pristop navzkrižnega branja). Na ta način se izogne 

potrebi po testiranju vsake snovi za vsako končno točko.
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Podobnosti lahko temeljijo na:

(1) skupni funkcionalni skupini,

(2) skupnih predhodnih produktih in/ali verjetnosti skupnih produktov razgradnje preko 

fizikalnih in bioloških procesov, ki so rezultat strukturno podobnih kemikalij, ali

(3) stalnem vzorcu spreminjanja učinkovitosti lastnosti znotraj kategorije.

Če se uporablja koncept skupine, se snovi razvrščajo in označujejo na tej podlagi.

Rezultati morajo vedno:

– biti primerni za namen razvrščanja in označevanja ter/ali ocene tveganja,

– izkazovati primerno in zanesljivo zajetost ključnih parametrov, predvidenih za 

preiskavo v ustrezni testni metodi iz člena 13(2);

– zajemati trajanje izpostavljenost, ki je primerljivo ustrezni testni metodi iz 

člena 13(2) ali je od nje daljše, če je trajanje izpostavljenosti primeren parameter; in

– zagotoviti primerno in zanesljivo dokumentacijo uporabljene metode.
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2. TEHNIČNO NEIZVEDLJIVO TESTIRANJE

Testiranje za določeno končno točko se lahko opusti, če študije zaradi lastnosti snovi 

tehnično ni mogoče izvesti: npr. ni mogoče uporabiti zelo hlapljivih, visoko reaktivnih ali 

nestabilnih snovi, mešanje snovi z vodo lahko povzroči nevarnost požara ali eksplozije ali 

označevanje radioaktivnosti snovi, ki se zahtevajo v nekaterih študijah, ni mogoče. Vedno 

se upoštevajo navodila, ki so podana v testnih metodah v členu 13(2), zlasti o tehničnih 

omejitvah določene metode.

3. TESTIRANJE GLEDE NA IZPOSTAVLJENOST SNOVI

3.1 Testiranje v skladu z oddelkoma 6.6 in 6.7 Priloge VIII, prilogama IXin X se lahko opusti 

na podlagi predvidenega(-ih) scenarijev(-ov) izpostavljenosti, oblikovanih v poročilu o 

kemijski varnosti.

3.2 Vedno se zagotovita primerna utemeljitev in dokumentacija. Utemeljitev je oblikovana na 

oceni izpostavljenosti v skladu z Oddelkom 5 Priloge I in se mora skladati z merili, 

sprejetimi na podlagi oddelka 3.3, posebne pogoje uporabe pa je treba sporočati po 

dobavni verigi kemikalije v skladu s členom 31 ali 32.

3.3. Komisija sprejme kriterije za opredelitev primerne utemeljitve iz Oddelka 2, in sicer v 

skladu s postopkom iz člena 132(3) do ...*.

  

* Osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.
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PRILOGA XII

SPLOŠNE DOLOČBE ZA UPORABNIKE NA NIŽJI STOPNJI ZA OCENJEVANJE SNOVI IN 

PRIPRAVO POROČIL O KEMIJSKI VARNOSTI

Uvod

Namen te priloge je določiti, kako morajo uporabniki na nižji stopnji oceniti in dokumentirati, da so 

tveganja, izhajajoča iz snovi, ki jo(jih) uporabljajo, pod primernim nadzorom med njihovo uporabo, 

in sicer za uporabo, ki je varnostni list, ki so ga prejeli, ne vključuje, in da drugi uporabniki v 

nadaljevanju dobavne verige temu primerno lahko nadzorujejo tveganja. Ocena vsebuje življenjski 

krog snovi, od prejema uporabnika na nižji stopnji za njegove lastne uporabe in opredeljene 

uporabe v nadaljevanju dobavne verige. Ocena upošteva uporabo snovi samostojno, v pripravku ali 

izdelku.

Uporabnik na nižji stopnji pri oblikovanju ocene kemijske varnosti in izdelavi poročila o kemijski 

varnosti upošteva informacije, ki jih je prejel od dobavitelja kemikalije v skladu s členoma 31 in 32 

te uredbe. Pri oceni kemijske varnosti se, kadar je to na voljo in primerno, upošteva ocena, izvršena 

v skladu z zakonodajo Skupnosti (npr. ocene tveganj, opravljene v skladu z Uredbo (EGS) 

št. 793/93) in bo izražena v poročilu o kemijski varnosti. Odstopanja od takšnih ocen se utemeljijo.

Prav tako se lahko upoštevajo ocene, izvedene v skladu z drugimi mednarodnimi in nacionalnimi 

programi.
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Postopek, ki ga opravi uporabnik na nižji stopnji pri oblikovanju ocene kemijske varnosti in 

izdelavi poročila o kemijski varnosti, je sestavljen iz treh korakov:

korak 1: Priprava predvidenega(-ih) scenarija(-ov) izpostavljenosti

Uporabnik na nižji stopnji v skladu z oddelkom 5 Priloge I oblikuje predvidene scenarije

izpostavljenosti za uporabe, ki jih varnostni list, ki ga je prejel, ne obravnava.

korak 2: Izboljšanje dobaviteljeve ocene nevarnosti, če je potrebno

Če so po mnenju uporabnika na nižji stopnji ocene nevarnosti in PBT, sporočene v varnostnem 

listu, ki ga je prejel, primerne, nadaljnje ocene nevarnosti ali PBT in vPvB niso potrebne. V tem 

primeru za opredelitev tveganja uporabi ustrezne informacije, ki jih je sporočil dobavitelj. To se 

navede v poročilu o kemijski varnosti.

Če nadaljnji uporabnik meni, da so ocene z varnostnega lista, ki ga je prejel, neustrezne, opravi 

ustrezne ocene v skladu z oddelki od 1 do 4 Priloge I, odvisno od njegovega primera.

V primerih, v katerih so po mnenju uporabnika na nižji stopnji informacije poleg informacij, ki jih 

je zagotovil dobavitelj, nujne za izdelavo poročila o kemijski varnosti, jih uporabnik na nižji stopnji 

pridobi. Kadar se te informacije lahko pridobijo le s testiranjem na vretenčarjih, predloži Agenciji v 

skladu s členom 37 predlog strategije testiranja. Pojasni, zakaj meni, da so dodatne informacije 

nujne. Uporabnik na nižji stopnji med čakanjem na rezultate nadaljnjih testov v svojem poročilu o 

kemijski varnosti evidentira ukrepe za obvladovanje tveganj, katerih namen je obvladovati tveganja, 

ki jih je predvidel in se jih preiskuje.

Ob zaključku vseh dodatnih testiranj uporabnik na nižji stopnji revidira poročilo o kemijski varnosti 

in svoj varnostni list, če ga mora pripraviti, kakor je primerno.
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korak 3: Opredelitev tveganja

Za vsak nov scenarij izpostavljenosti je treba opredeliti tveganje, kot je predpisano v oddelku 6 

Priloge I. Opredelitev tveganja se predstavi v ustreznem poglavju poročila o kemijski varnosti in 

povzame v ustrezni rubriki ali ustreznih rubrikah na varnostnem listu.

Pri pripravi scenarija izpostavljenosti je treba določiti začetne predpostavke o delovnih pogojih in 

ukrepih za obvladovanje tveganj. Če iz začetnih predpostavk izhaja opredelitev tveganja, po kateri 

naj zdravje ljudi in okolje ne bi bila dovolj zaščitena, je nujno opraviti iterativni postopek ob 

spremembi enega ali več dejavnikov, dokler se ne dokaže, da je nadzor primeren. Zaradi tega se 

lahko zahteva ustvarjanje dodatnega tveganja ali podatki o izpostavljenosti ali ustrezna sprememba 

postopka, delovnih pogojev ali ukrepov za obvladovanje tveganj. Ponovitve se tako lahko opravijo 

med izdelavo in revizijo predvidenega scenarija (začetne) izpostavljenosti, ki vključuje razvijanje in 

izvajanje ukrepov za obvladovanje tveganja, in pripravo nadaljnjih informacij za izdelavo 

dokončnega predvidenega scenarija izpostavljenosti. Namen priprave nadaljnjih informacij je 

izdelati natančnejšo opredelitev tveganja, ki temelji na izboljšani oceni nevarnosti in/ali oceni 

izpostavljenosti.

Uporabnik na nižji stopnji izdela poročilo o kemijski varnosti, v katerem natančno navede svoje 

ocene kemijske varnosti in pri tem uporabi del B oddelkov 9 in 10 obrazca iz oddelka 7 Priloge I in 

drugih oddelkov tega obrazca, če je primerno.

Del A poročila o kemijski varnosti vključuje izjavo, da uporabnik na nižji stopnji za svoje lastne 

uporabe izvaja ukrepe za obvladovanje tveganja, ki so opisani v ustreznih predvidenih scenarijih

izpostavljenosti, in da se ukrepi za obvladovanje tveganja, ki so opisani v predvidenih scenarijih

izpostavljenosti, za opredeljene uporabe sporočajo naprej po dobavni verigi.
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PRILOGA XIII

KRITERIJI ZA IDENTIFIKACIJO OBSTOJNIH SNOVI, SNOVI, KI SE KOPIČIJO V 

ORGANIZMIH IN STRUPENIH SNOVI TER ZELO OBSTOJNIH SNOVI IN SNOVI, KI SE 

ZELO LAHKO KOPIČIJO V ORGANIZMIH

Ta priloga določa kriterije za opredelitev:

i) snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene (PBT snovi) in

ii) snovi, ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB snovi).

Neka snov se opredeli kot PBT snov, če izpolnjuje kriterije iz oddelkov 1.1, 1.2 in 1.3. Neka snov 

se opredeli kot vPvB snov, če izpolnjuje kriterije iz oddelkov 2.1 in 2.2. Ta priloga se ne uporablja 

za anorganske snovi, uporablja pa se za organokovinske spojine.

1. PBT snovi

Med PBT snovi štejemo snovi, ki izpolnjujejo vse tri kriterije iz spodnjih oddelkov.
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1.1. Obstojnost

Snov izpolnjuje merilo obstojnosti (P-), če:

– je razpolovna doba v morski vodi daljša od 60 dni ali

– je razpolovna doba v sladki vodi ali vodi rečnega ustja daljša od 40 dni ali

– je razpolovna doba v morskem sedimentu daljša od 180 dni ali

– je razpolovna doba v sladkovodnem sedimentu ali sedimentu rečnega ustja daljša od 

120 dni ali

– je razpolovna doba v tleh daljša od 120 dni.

Ocena obstojnosti v okolju temelji na razpoložljivih podatkih o razpolovni dobi, zbranih 

pod ustreznimi pogoji, ki jih opiše registracijski zavezanec.

1.2. Kopičenje v organizmih

Snov izpolnjuje kriterij kopičenja v organizmih (B-), če:

– je biokoncentracijski faktor (BCF) višji od 2000.

Ocena kopičenja v organizmih temelji na izmerjenih podatkih o biokoncentraciji v vodnih 

vrstah. Lahko se uporabi podatke za sladkovodne ali morske vrste rib.
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1.3. Strupenost

Snov izpolnjuje merilo strupenosti v organizmih (T-), če:

– je dolgodobna koncentracija brez opaženega učinka (NOEC) za morske ali 

sladkovodne organizme manj kot 0.01 mg/l ali

– je snov razvrščena med rakotvorne (skupini 1 in 2), mutagene (skupini 1 in 2) snovi 

ali snovi, strupene za razmnoževanje (skupine 1, 2 in 3), ali

– obstajajo drugi dokazi kronične strupenosti, kot se opredeli na podlagi razvrstitev: T, 

R48, ali Xn, R48 skladno z Direktivo 67/548/EGS.

2. vPvB snovi

Med vPvB snovi štejemo snovi, ki izpolnjujejo kriterije iz spodnjih oddelkov.

2.1. Obstojnost

Snov izpolnjuje kriterij dolge obstojnosti (vP-), če:

– je razpolovna doba v morski, sladki vodi ali vodi rečnega ustja daljša od 60 dni, ali

– je razpolovna doba v morski, sladkovodnem sedimentu ali sedimentu rečnega ustja 

daljša od 180 dni ali

– je razpolovna doba v tleh daljša od 180 dni.

2.2. Kopičenje v organizmih

Snov izpolnjuje kriterij visokega kopičenja v organizmih (vB-), če:

– je biokoncentracijski faktor(BCF) višji od 5000.
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PRILOGA XIV

SEZNAM SNOVI, KI SO PREDMET ODOBRITVE



7524/8/06 REV 8 mb 1
PRILOGA XV DG C I SL

PRILOGA XV

DOKUMENTACIJA

I. UVOD IN SPLOŠNE DOLOČBE

Ta priloga določa splošna načela za pripravo dokumentacije za predlog in utemeljitev:

– usklajene razvrstitve in označitve CMR dražil dihal in drugih vplivov;

– identifikacije PBT, vPvB ali snovi, ki vzbuja enakovredno zaskrbljenost;

– omejitev proizvodnje, dajanja v promet ali uporabe snovi znotraj Skupnosti.

Ustrezni deli Priloge I se uporabijo za metodologijo in obliko vsake dokumentacije v 

skladu s to prilogo.

Za vso dokumentacijo se upoštevajo vse ustrezne informacije iz registracijske 

dokumentacije in se lahko uporabijo druge razpoložljive informacije. Za informacije o 

nevarnosti, ki predhodno še niso bile predložene Agenciji, se v dokumentacijo vključi 

grobi povzetek študije.
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II. VSEBINA DOKUMENTACIJE

1. Dokumentacija za usklajeno razvrstitev in označitev CMR, dražil dihal in drugih vplivov

Predlog

Predlog vključuje identiteto(-e) zadevne(-ih) snovi ter predlagano usklajeno razvrstitev in 

označitev.

Utemeljitev

Primerjava razpoložljivih informacij s kriteriji iz Direktive 67/548/EGS za CMR snovi in 

snovi, ki povzročajo preobčutljivost diha in drugih vplivov na podlagi posameznega 

primeral se v skladu z ustreznimi deli Oddelka 1 Priloge I dopolni in dokumentira v obliki, 

ki je določena v Delu B poročila o kemijski varnosti iz Priloge I.

Utemeljitev za druge vplive na ravni Skupnosti.

Utemeljitev se zagotovi, če se izkaže potreba po dejavnosti na ravni Skupnosti.

2. Dokumentacija za identifikacijo snovi kot CMR, PBT, vPvB ali snovi, ki vzbuja 

enakovredno zaskrbljenost v skladu s členom 58.

Predlog

Predlog vključuje identiteto zadevne(-h) snovi ter ali je predlagano, da se opredeli(-jo) kot 

PBT v skladu s členom 56(d), CMR v skladu s členom 56(a), (b) in (c), PBT v skladu s 

členom 56(e) ali snov, ki vzbuja enakovredno zaskrbljenost v skladu s členom 56(f).
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Utemeljitev

Dopolni se primerjava razpoložljivih informacij s kriteriji iz Priloge XIII za PBT v skladu s 

členom 56(d) in vPvB v skladu s členom 56(e) ali ocena nevarnosti in primerjava s 

členom 56(f) v skladu z ustreznimi deli oddelkov 1 do 4 Priloge I. To se dokumentira v 

obliki, ki je določena v Delu B poročila o kemijski varnosti iz Priloge I.

Informacije o izpostavljenosti, alternativnih snoveh in tveganjih

Zagotovijo se razpoložljive informacije o uporabi in izpostavljenosti ter informacije o 

alternativnih snoveh in tehnikah.

3. Dokumentacija za predlog omejitev

Predlog

Predlog vključuje identiteto snovi in predlagano(-e) omejitev(-ve) proizvodnje, dajanja v 

promet ali uporab(-e) ter povzetek utemeljitve.

Informacije o nevarnosti in tveganju

Opišejo se tveganja, ki jih bo omejitev obravnavala, na podlagi ocene nevarnosti in tveganj 

v skladu z ustreznimi deli Priloge I ter se dokumentirajo v obliki, ki je določena v Delu B

te priloge za poročilo o kemijski varnosti.

Zagotovi se dokaz, da izvajani ukrepi za obvladovanje tveganja (vključno s tistimi, ki so 

opredeljeni v registracijah v okviru členov od 10 do 14) ne zadostujejo.
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Informacije o alternativah

Zagotovijo se informacije o alternativnih snoveh in tehnikah, vključno z/s:

– informacijami o tveganju za ljudi in okolje, ki je povezano s proizvodnjo ali uporabo 

alternativ;

– razpoložljivostjo, vključno s časovnim okvirjem;

– tehnično in ekonomsko združljivostjo.

Utemeljitev omejitev na ravni Skupnosti

Zagotovi se utemeljitev, da:

– se zahteva ukrepanje na ravni celotne Skupnosti

– je omejitev najprimernejši ukrep na ravni celotne Skupnosti, ki bo ocenjen z uporabo 

naslednjih kriterijev:

(i) učinkovitost: omejitev mora biti osredotočena na učinke ali izpostavljenosti, ki 

povzročajo opredeljena tveganja, in mora ta tveganja v ustreznem časovnem 

obdobju in sorazmerno tveganju znižati do sprejemljive ravni;

(ii) uporabnost: omejitev mora biti izvedljiva, izvršljiva in obvladljiva;

(iii) nadzorljivost: zmožnost nadzorovanja rezultatov izvajanja predlagane 

omejitve.
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Socialno-ekonomska ocena

Socialno-ekonomski vplivi predlagane omejitve se smejo preučiti z ozirom na 

Prilogo XVI. V ta namen se dejanske koristi predlagane omejitve za zdravje ljudi in okolje 

lahko primerjajo z njenimi dejanskimi stroški, ki jih povzroči proizvajalcem, uvoznikom, 

uporabnikom na nižji stopnji, distributerjem, potrošnikom ter družbi kot celoti.

Informacije o posvetovanju zainteresiranih strani

V dokumentacijo so vključene informacije o posvetovanju zainteresiranih strani in o tem, 

kako so bila upoštevana njihova stališča.



7524/8/06 REV 8 mb 1
PRILOGA XVI DG C I SL

PRILOGA XVI

SOCIALNO-EKONOMSKA ANALIZA

Ta priloga navaja informacije, ki jih lahko upoštevajo predlagatelji socialno-ekonomske analize 

(SEA) z vlogo za odobritev, kakor je navedeno v členu 61(5)(a) ali v povezavi s predlagano 

omejitvijo, kakor je navedeno v členu 68(6)(b).

Agencija pripravi navodila za pripravo socialno-ekonomskih analiz. Socialno-ekonomske analize ali 

prispevki k tem analizam se predložijo v obliki, ki jo določi Agencija v skladu s členom 110.

Vendar pa je vlagatelj za odobritev odgovoren za raven podrobnosti in področje uporabe SEA ali 

prispevkov k tej analizi; v primeru predlagane omejitve je za to odgovorna zainteresirana stran.

Zagotovljene informacije lahko na vsaki stopnji obravnavajo socialno-ekonomske vplive.

SEA lahko vključuje naslednje elemente:

– Vpliv odobrene ali zavrnjene odobritve na vlagatelja(-e) ali, v primeru predlagane 

omejitve, vpliv na industrijo (npr. proizvajalce in uvoznike). Vpliv na vse druge 

udeležence dobavne verige, uporabnike na nižji stopnji in povezane posle z vidika 

ekonomskih posledic, kot so vpliv na vlaganja, raziskave in razvoj, inovacije, enkratne in 

obratovalne stroške (npr. skladnost; prehodne ureditve; spremembe obstoječih postopkov, 

sistemi sporočanja in spremljanja; vgradnja novih tehnologij itd.), ob upoštevanju splošnih 

gibanj na trgu in v tehnologiji.
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– Vplive odobrene ali zavrnjene odobritve ali predlagane omejitve na potrošnike. Na primer 

cene izdelkov, spremembe v sestavi ali kakovosti izdelkov, dosegljivost izdelkov, 

potrošniška izbira ter učinki na zdravje ljudi in okolje, če ti vplivajo na potrošnike.

– Družbene posledice odobrene ali zavrnjene odobritve ali predlagane omejitve. Na primer 

varnost delovnega mesta in zaposlovanje.

– Razpoložljivost, primernost in tehnično združljivost alternativnih snovi in/ali tehnologij in 

njihove ekonomske posledice ter informacije o stopnjah tehnoloških sprememb in 

možnostih za te spremembe v zadevnem(-ih) sektorju(-ih). Socialne in/ali ekonomske 

vplive uporabe vseh razpoložljivih alternativnih možnosti, opredeljenih v členu 61(5)(b) v 

primeru vloge za izdajo odobritve.

– Širše posledice za trgovanje, konkurenco in ekonomski razvoj (zlasti za mala in srednje 

velika podjetja in v povezavi s tretjimi državami) odobrene ali zavrnjene odobritve ali 

predlagane omejitve. To lahko vključuje upoštevanje lokalnih, regionalnih, nacionalnih ali 

mednarodnih vidikov.

– V primeru predlagane omejitve predloge za druge regulativne in neregulativne ukrepe, ki 

bi lahko izpolnili cilj predlagane omejitve (to upošteva obstoječo zakonodajo). To naj 

vključuje oceno učinkovitosti in stroškov, povezanih z alternativnimi ukrepi za 

obvladovanje tveganja.
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– V primeru predlagane omejitve ali zavrnjene odobritve koristi za zdravje ljudi in okolje ter 

socialne in ekonomske koristi predlagane omejitve. Na primer zdravje delavcev, okoljska 

uspešnost in porazdelitev teh koristi, na primer v geografske skupine in skupine 

prebivalstva.

– SEA prav tako lahko obravnava katero koli drugo vprašanje, ki je za vlagatelja(-e) ali 

zainteresirane strani pomembno.
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PRILOGA XVII

Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi,

pripravkov in izdelkov

Oznaka snovi, skupin snovi ali pripravka Pogoji omejitve

1. Poliklorirani terfenili (PCT)
– Pripravki, vključno z odpadnimi olji, 

z vsebnostjo PCT višjo od 0,005 
masnih %.

1. Se ne uporabljajo. Vendar pa se še naprej 
dovoli uporaba opreme, naprav in tekočin, ki 
so obratovale ali bile uporabljene na dan 30. 
junija 1986, do njihove odstranitve ali konca 
njihove življenjske dobe:
(a) transformatorji za električno opremo 

z zaprtim sistemom, upori in 
induktorji;

(b) veliki kondenzatorji (≥ 1 kg skupne 
mase);

(c) majhni kondenzatorji;
(d) tekočine za prenos toplote v 

napravah za prenos toplote z zaprtim 
tokokrogom;

(e) hidravlične tekočine za opremo za 
podzemno rudarstvo.
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2. Zaradi varovanja zdravja in okolja država 
članica lahko prepove uporabo opreme, 
naprav in tekočin iz razdelka 1, preden so 
odstranjene ali preden se izteče njihova 
življenjska doba.

3. Prepovedano je dajanje v promet že 
rabljene opreme, naprav in tekočin iz 
razdelka 1, ki še niso namenjene za 
odstranitev.

4. Kadar država članica meni, da iz tehničnih 
razlogov ni možno uporabljati nadomestnih 
izdelkov, lahko še naprej dovili uporabo PCT 
in njihovih pripravkov, če so v običajnih 
pogojih vzdrževanja opreme namenjeni 
izključno za dopolnitev ravni tekočin, ki 
vsebujejo PCT, v pravilno delujoče obstoječe 
naprave, pridobljene pred 1. oktobrom 1985.

5. Država članica lahko dovoli odstopanja od 
prepovedi dajanja v promet in uporabe takih 
primarnih in vmesnih snovi ali pripravkov, če 
meni, da taka odstopanja nimajo škodljivih 
učinkov na zdravje in okolje ter pod pogojem, 
da z navedbo razlogov o tem predhodno 
uradno obvestijo Komisijo.
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6. Brez poseganja v izvajanje drugih 
predpisov Skupnosti v zvezi z označevanjem 
nevarnih snovi in pripravkov morajo biti na 
opremi in napravah, ki vsebujejo PCT, 
izobešena tudi navodila o odstranjevanju PCT 
ter vzdrževanju in uporabi opreme in naprav, 
ki PCT vsebujejo. Navodila morajo biti 
izobešena tako, da jih je možno brati 
vodoravno, ko je objekt, ki vsebuje PCT, 
vgrajen ali postavljen na običajni način. 
Napis se mora jasno razlikovati od ozadja in 
mora biti v jeziku, razumljivem na ozemlju, 
kjer se uporablja.

2. Kloro-1-etilen (monomer vinil 
klorid)

Št. CAS 75-01-4
Št. EINECS 200-831-0

Se ne uporablja kot potisni plin za 
razprševanje aerosolov za katerikoli namen.

3. Tekoče snovi ali pripravki, ki se 
štejejo za nevarne po opredelitvah iz 
Direktive Sveta 67/548/EGS in 
Direktive 1999/45/ES.

1. Se ne uporabljajo v:
– okrasnih predmetih, namenjenih za 

dajanje svetlobe ali barvnih učinkov 
z različnimi fazami, na primer v 
okrasnih svetilkah in pepelnikih,

– trikih in šalah,

– igrah za enega ali več udeležencev 
ali katerem koli predmetu, 
namenjenem za uporabo kot takem, 
četudi samo za okrasne namene.
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2. Brez poseganja v razdelek 1 snovi in 
pripravki, ki:
– predstavljajo tveganje pri vdihavanju 

in so označeni s stavkom R65, in

– se lahko uporabijo kot gorivo v 

okrasnih svetilkah, ter

– se dajejo na trg v embalaži s 

prostornino 15 litrov ali manj,

ne vsebujejo, razen če to ni potrebno iz 
davčnih razlogov, barvila ali parfuma ali 
obojega.
3. Brez poseganja v izvajanje drugih 
predpisov Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem ter označevanjem nevarnih snovi 
in pripravkov mora biti embalaža snovi in 
pripravkov, zajetih v razdelku 2, če so 
namenjeni za uporabo v svetilkah, čitljivo in 
trajno označena na naslednji način:

"Svetilke, napolnjene s to tekočino, hraniti 
zunaj dosega otrok".

4. Tris (2,3 dibromopropil) fosfat
Št. CAS 126-72-7

Se ne uporablja za tekstilne izdelke, kakor so 
oblačila, spodnja oblačila in perilo, ki so 
namenjeni stiku s kožo.
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5. Benzen

Št. CAS 71-43-2
Št. EINECS 200-753-7

1. Ni dovoljen v igračah ali delih igrač, 
kakršne so dane v promet, kadar 
koncentracija prostega benzena presega 5 
mg/kg mase igrače ali dela igrače.

2. Se ne uporablja v koncentracijah, enakih 
ali večjih od 0,1 masnih % v snoveh ali 
pripravkih, ki se dajejo v promet.

3. Razdelek 2 pa se ne uporablja za:
(a) motorna goriva, zajeta z Direktivo 

98/70/ES;
(b) snovi in pripravke za uporabo v 

industrijskih postopkih, ki ne 
dopuščajo emisije benzena v 
količinah, ki presegajo količine, 
določene v obstoječi zakonodaji;

(c) odpadke, zajete z Direktivo 
91/689/EGS z dne 12. decembra 
1991 o nevarnih odpadkih1 in 
Direktivo 2006/12/ES .
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6. Azbestna vlakna

(a) Krokidolit
Št. CAS 12001-28-4

(b) Amozit
Št. CAS 12172-73-5

(c) Antofilit št. CAS 77536-67-5

1. Dajanje v promet ter uporaba teh vlaken in 
izdelkov, ki so jim bila ta vlakna namenoma 
dodana, sta prepovedana.

(d) Aktinolit
Št. CAS 77536-66-4

(e) Tremolit
Št. CAS 77536-68-6

(f) Krizotil2

Št. CAS 12001-29-5

Št. CAS 132207-32-0

Vendar države članice iz te prepovedi lahko 
izvzamejo dajanje v promet in uporabo 
diafragm, ki vsebujejo krizotil (točka (f)) za 
obstoječe naprave za elektrolizo do konca 
njihove življenjske dobe ali dokler ne bodo 
na voljo nadomestne možnosti, ki ne 
vsebujejo azbesta, kar je prej. Komisija bo to 
izjemo ponovno preučila pred 
1. januarjem 2008.
2. Uporaba izdelkov, ki vsebujejo azbestna 
vlakna iz razdelka 1 zgoraj, ki so že bila 
vgrajena in/ali že v uporabi pred
1. januarjem 2005, je še naprej dovoljena do 
njihove odstranitve ali do konca njihove 
življenjske dobe. Vendar države članice iz 
razlogov varovanja zdravja lahko prepovejo 
uporabo takšnih izdelkov preden se jih 
odstrani ali preden se izteče njihova 
življenjska doba.
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Države članice na svojih ozemljih ne dovolijo 
uvedbe novih načinov uporabe krizotilnega 
azbesta.

3. Brez poseganja v uporabo drugih 
predpisov Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi 
in pripravkov se dajanje v promet ter uporaba 
teh vlaken in izdelkov, ki ta vlakna vsebujejo, 
kakor je dovoljeno v skladu z zgoraj 
navedenimi izjemami, dovoli le, če so izdelki 
označeni v skladu z določbami Dodatka 7 te 
uredbe.

7. Tris-aziridinil-fosfinoksid

Št. CAS 5455-55-1

8. Polibrombifenili; Polibromirani 
bifenili (PBB)
Št. CAS 59536-65-1

Se ne uporablja za tekstilne izdelke, kakor so 
oblačila, spodnja oblačila in perilo, ki so 
namenjeni stiku s kožo.

9. Milni prašek iz lubja (Quillaja 
saponaria) in njegovi derivati, ki 
vsebujejo saponine
Prašek iz korenin Helleborus viridis
in Helleborus niger
Prašek iz korenin Veratrum album in 
Veratrum nigrum

1. Se ne uporabljajo v igračah – dražilih ali 
predmetih, ki se bodo uporabljali kot taki, na 
primer kot sestavina kihalnega praška in 
smrdljivih bomb.

2. Vendar pa se razdelek 1 ne uporablja za 
smrdljive bombe, ki vsebujejo več kot 1,5 ml 
tekočine.
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Benzidin in/ali njegovi derivati

Št. CAS 92-87-5
Št. EINECS 202-199-1

o-nitrobenzaldehid
Št. CAS 552-89-6

Lesni prah
10. Amonijev sulfid

Št. CAS 12135-76-1
Amonijev hidrogen sulfid

Št. CAS 12124-99-1
Amonijev polisulfid

Št. CAS 9080-17-5
Št. EINECS 232-989-1

11. Hlapni estri bromocetnih kislin:
Metil bromacetat

Št. CAS 96-32-2
Št. EINECS 202-499-2

Etil bromacetat
Št. CAS 105-36-2

Št. EINECS 203-290-9
Propil bromacetat

Št. CAS 35223-80-4
Butil bromacetat
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12. 2-naftilamin

Št. CAS 91-59-8
Št. EINECS 202-080-4

in njegove soli
13. Benzidin

Št. CAS 92-87-5
Št. EINECS 202-199-1

in njegove soli
14. 4-nitrobifenil

Št. CAS 92-93-3
Št. EINECS 202-204-7

15. 4-aminobifenil 
Št. CAS 92-67-1

Št. EINECS 202-177-1
in njegove soli

1. Se ne uporablja v koncentracijah, enakih ali 
večjih od 0,1 masnih % v snoveh in pripravkih, 
ki se dajejo v promet.

Ta določba se ne uporablja za odpadke, ki 
vsebujejo eno ali več teh snovi, zajete z 
direktivama 91/689/EGS in 2006/12/ES.
2. Take snovi in pripravki se ne dajejo v splošno 
rabo.
3. Brez poseganja v uporabo drugih predpisov 
Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih snovi in pripravkov 
mora biti na embalaži takih pripravkov čitljiva 
in neizbrisna oznaka, kakor sledi:

"Samo za poklicne uporabnike".

16. Svinčevi ogljiki:
(a) nevtralni anhidridni 

karbonat (PbCO3)
Št. CAS 598-63-0

Št. EINECS 209-943-4
(b) svinčev hidrokarbonat 2 Pb 

CO3-Pb(OH)2

Št. CAS 1319-46-6

Št. EINECS 215-290-6
17. Svinčevi sulfati:

(a) PbSO4 (1:1)
Št. CAS 7446-14-2

Št. EINECS 231-198-9
(b) Pbx SO4

Št. CAS 15739-80-7
Št. EINECS 239-831-0

Se ne uporabljajo kot snovi in sestavina 
pripravkov za barve, razen za restavriranje in 
vzdrževanje umetniških del in zgodovinskih 
zgradb ter njihove notranjosti, kadar države 
članice na svojem ozemlju to želijo dovoliti v 
skladu z določbami Konvencije 13 ILO o 
uporabi belega svinca in sulfatov svinca v barvi.
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18. Spojine živega srebra 1. Se ne uporabljajo kot snovi in sestavine 
pripravkov za uporabo:
(a) pri preprečevanju obraščanja 

mikroorganizmov, rastlin ali živali:
– na lupine čolnov,

– na varovalne mreže, plavače, 
mreže in vse druge naprave ali 
opremo, ki se uporabljajo pri 
gojenju rib ali lupinarjev,

– na vse v celoti ali delno 
potopljene naprave ali opremo;

(b) pri impregnaciji lesa;

(c) pri impregnaciji visoko odpornih 
industrijskih tekstilij in preje za njihovo 
izdelavo;

(d) pri obdelavi industrijskih vod, ne glede 
na njihovo uporabo.

2. Prepovedano je dajanje v promet baterij in 
akumulatorjev, ki vsebujejo več kakor 
0,0005 masnih % živega srebra, vključno s 
primeri, v katerih so takšne baterije in 
akumulatorji vgrajeni v naprave. Gumbaste 
celice in baterije, sestavljene iz gumbastih celic, 
ki vsebujejo največ 2 masna % živega srebra, so 
izvzete iz te prepovedi.

19. Spojine arzena 1. Se ne uporabljajo kot snovi in sestavine 
pripravkov za uporabo:
(a) pri preprečevanju obraščanja 

mikroorganizmov, rastlin ali živali:
– na lupine čolnov,

– na varovalne mreže, plavače, 
mreže in vse druge naprave ali 
opremo, ki se uporabljajo pri 
gojenju rib ali lupinarjev,

– na vse v celoti ali delno 
potopljene naprave ali opremo;

(b) pri impregnaciji lesa. Tudi tako obdelan 
les se ne daje v promet;



7524/8/06 REV 8 mb 11
PRILOGA XVII DG C I SL

(c) izjeme:

(i) v zvezi s snovmi in pripravki za 
zaščito lesa: lahko se uporabljajo 
le v industrijskih obratih z 
uporabo vakuuma ali pritiska za 
impregnacijo lesa, če so to 
raztopine anorganskih spojin 
bakra, kroma in arzena (CCA) 
tipa C. Tako obdelan les se ne 
daje v promet pred dokončanjem 
fiksacije sredstva za zaščito.

(ii) v zvezi z lesom, obdelanim z 
raztopinami CCA v industrijskih 
obratih v skladu s točko (i): lahko 
se dajejo v promet za strokovno 
in industrijsko uporabo ter pod 
pogojem, da se zahteva strukturna 
celovitost lesa zaradi varnosti 
ljudi ali živine ter med uporabno 
dobo lesa stik s človeško kožo ni 
verjeten:

– za konstrukcijski gradbeni 
les v javnih in kmetijskih 
zgradbah, poslovnih 
zgradbah in industrijskih 
kompleksih,

– za mostove in mostičke,
– za konstrukcijski gradbeni 

les na področjih sladke 
vode in somornice, npr. za 
valobrane in mostove,
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– za protihrupne pregrade,

– za nadzor plazov,
– za varnostne ograje in 

pregrade ob avtocestah,
– za krožno zaščito debel 

iglavcev pred živino,
– za konstrukcije za 

zadrževanje prsti,
– za drogove pri prenosu 

električne energije in 
telekomunikacij,

– za pragove pri podzemni 
železnici.

Brez poseganja v uporabo drugih 
predpisov Skupnosti v zvezi z 
razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih snovi in 
pripravkov se ves obdelan les, ki 
se daje v promet, posamezno 
označi "Samo za strokovno in 
industrijsko uporabo v 
industrijskih obratih, vsebuje 
arzen". Ves les, ki se daje v 
promet v paketih, se označi z 
navedbo "Pri rokovanju z lesom 
uporabljajte zaščitne rokavice. 
Uporabljajte protiprašno masko 
in zaščito za oči, ko žagate ali 
drugače obdelujete ta les. 
Pooblaščeno podjetje z odpadki 
iz tega lesa ravna kot z nevarnimi 
odpadki".
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(iii) Obdelan les, naveden pod 
točkama (i) in (ii), se ne 
uporablja:

– v stanovanjskih zgradbah 
ali hišah, kakršenkoli že je 
njihov namen,

– pri kakršnikoli uporabi, kjer 
obstaja tveganje za 
ponavljajoči stik s kožo,

– v morskih vodah,
– za kmetijske namene, razen 

za stebre v ogradi za živino 
in uporabo v 
konstrukcijah/gradbeništvu 
v skladu s točko (ii),

– pri kakršnikoli uporabi, kjer 
bi tretiran les lahko prihajal 
v stik z vmesnimi ali 
končnimi proizvodi, 
predvidenimi za prehrano 
ljudi in/ali živali.

2. Se ne uporabljajo kot snovi in sestavine 
pripravkov, predvidenih za uporabo pri obdelavi 
industrijskih vod, ne glede na njihovo uporabo.

20. Organokositrne spojine 1. Se ne dajejo v promet za uporabo kot snovi in 
sestavine pripravkov, kadar delujejo kot biocidi 
v barvah, kjer organokositrne spojine niso 
kemijsko vezane na vezivo.
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2. Se ne dajejo v promet ali uporabljajo kot 
snovi in sestavine pripravkov, ki delujejo kot 
biocidi za preprečevanje obraščanja 
mikroorganizmov, rastlin ali živali na:
(a) vsa plovila, ne glede na dolžino, 

namenjena za uporabo v morskih, 
obalnih in celinskih plovnih poteh, 
jezerih ter rečnih vodah ob izlivu v 
morje;

(b) varovalne mreže, plavače, mreže in vse 
druge naprave ali opremo, ki se 
uporabljajo pri gojenju rib ali 
lupinarjev;

(c) vse v celoti ali delno potopljene 
naprave ali opremo;

3. Se ne uporabljajo kot snovi in sestavine 
pripravkov, namenjenih za uporabo pri obdelavi 
industrijskih voda.

21. Di-µ-okso-di-n-butil hidroksi 
kositrov boran C8H19BO3Sn 
(DBB)

Št. CAS 75113-37-0
Št. ELINCS 401-040-5

Je prepovedan v koncentraciji enaki ali večji od 
0,1 % v snoveh in sestavinah pripravkov, ki se 
dajejo v promet. Ta predpis se ne uporablja za to 
snov (DBB) ali pripravke, ki to snov vsebujejo, 
če so namenjeni izključno za predelavo v 
končne izdelke, v katerih se ta snov bo več 
pojavljala v koncentraciji enaki ali večji od 0,1 
%.
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22. Pentaklorofenol

Št. CAS 87-86-5
Št. EINECS 201-778-6

ter njegove soli in estri

1. Se ne uporabljajo v koncentraciji enaki ali 
večji od 0,1 masnih % v snoveh in pripravkih, ki 
se dajejo v promet.

2. Prehodne določbe:
Izjemoma se do 31. decembra 2008 Francija, 
Irska, Portugalska, Španija in Združeno 
kraljestvo lahko odločijo, da te določbe ne bodo 
uporabljali za snovi in pripravke, namenjene za 
uporabo v industrijskih obratih, kjer ni emisij 
in/ali izpusta pentaklorofenola (PCP) v 
količinah, ki presegajo količine, predpisane z 
obstoječo zakonodajo:

(a) pri impregnaciji lesa.
Vendar pa se impregniran les ne 
uporablja:
– znotraj stavb, za dekorativne 

namene ali ne, ne glede na njihov 
namen (bivanje, zaposlitev, prosti 
čas),

– za izdelavo in ponovno obdelavo:

(i) vsebnikov, namenjenih za 
gojenje rastlin;

(ii) embalaže, ki lahko pride v 
stik s surovinami, polizdelki 
ali končnimi izdelki, 
namenjenimi za prehrano 
ljudi in/ali živali;

(iii) drugih materialov, ki lahko 
kontaminirajo izdelke, 
navedene v (i) in (ii);
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(b) pri impregniranju vlaken in zlasti 
odpornih tekstilij, ki niso v nobenem 
primeru namenjene za oblačila ali za 
dekorativno blago;

(c) s posebno izjemo lahko države članice, 
za vsak primer posebej, na svojem 
ozemlju dovolijo, da specializirani 
strokovnjaki izvedejo na licu mesta 
sanacijo gradbenega lesa in zidovja 
okuženega s solzivko (Serpula 
lacrymans) in zidno gobo v stavbah 
kulturnega, umetniškega in 
zgodovinskega pomena ali v drugih 
nujnih primerih.

V vsakem primeru:

(a) pentaklorofenol, uporabljen sam ali kot 
sestavina pripravkov, uporabljenih v 
okviru zgoraj navedenih izjem, mora 
imeti skupno vsebnost 
heksaklorodibenzoparadioksina 
(HCDD) največ dva dela na milijon 
(ppm);

(b) teh snovi in pripravkov se ne:

– daje v promet, razen v embalaži 
po 20 litrov ali več;

– daje v splošno rabo.
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3. Brez poseganja v izvajanje drugih predpisov 
Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih snovi in pripravkov, 
mora biti embalaža snovi in pripravkov iz 
razdelkov 1 in 2 označena jasno in neizbrisno:

«"Samo za industrijsko in profesionalno 
uporabo".

Ta določba se ne uporablja za odpadke, ki jih 
zajemata direktivi 91/689/EGS in 2006/12/ES.

23. Kadmij
Št. CAS 7440-43-9

1. Se ne uporabljajo za barvanje končnih 
izdelkov iz naslednjih snovi in pripravkov:

Št. EINECS 231-152-8

in njegove spojine

(a) – polivinil klorid (PVC) [3904 
10] [3904 21] [3904 22]

– poliuretan (PUR) [3909 50]
– polietilen z nizko gostoto (ld 

PE), razen ko se ta uporablja 
za proizvodnjo barvane 
matične zmesi (masterbatch)
[3901 10]

– celulozni acetat (CA) [3912 
11] [3912 12]

– celulozni acetat butirat (CAB) 
[3912 11] [3912 12]

– epoksidne smole [3907 30]
– melamin formaldehidne 

smole (MF) [3909 20]

3
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 sečninsko formaldehidne smole 
(UF) [3909 10]

 nenasičeni poliestri (UP) [3907 
91]

– polietilen tereftalat (PET) 
[3907 60]

– polibutilen tereftalat (PBT)
– prozorni polistiren za splošne 

namene [3903 11] [3903 19]
– akrilonitril metilmetakrilat 

(AMMA)
– visoko zamreženi polietilen 

(VPE)
– visokoodporni polistiren

– polipropilen (PP) [3902 10]
(b) barve [3208] [3209]

3

Če imajo barve visoko vsebnost cinka, 
je koncentracija kadmija najnižja 
možna, v vsakem primeru pa ne sme 
presegati 0,1 masnih %.

Končni izdelki in komponente izdelkov, izdelani 
iz zgoraj navedenih snovi in pripravkov, ki so 
obarvani s kadmijem, ne glede na njihovo 
uporabo ali končni namen, se ne dajejo v 
promet, če vsebnost kadmija (izraženo kot 
kovinski Cd) presega 0,01 masnih % v 
plastičnem materialu.
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2. Vendar pa se razdelek 1 ne uporablja za 
izdelke, ki se bodo barvali iz varnostnih 
razlogov.

3. Ne uporabljajo se za stabilizacijo 
polimerov ali kopolimerov vinil klorida v 
naslednjih končnih izdelkih:

– materiali za pakiranje (vrečke, 
vsebniki, plastenke, pokrovi) [3923 
29 10] [3920 41] [3920 42]

– pisarniške ali šolske potrebščine 
[3926 10]

– pritrjevalni deli za pohištvo, 
karoserije ali podobni deli [3926 
30]

– oblačilni artikli in okraski (vključno 
z rokavicami) [3926 20]

– talne in stenske obloge [3918 10]

– impregnirani, prevlečeni, prekriti 
ali laminirani tekstilni materiali 
[5903 10]

– imitacija usnja [4202]

– gramofonske plošče [8524 10]
– cevi ter deli za njihovo pritrjevanje 

[3917 23]
– nihajna vrata

– vozila za cestni promet (notranjost, 
zunanjost, podvozje)

– premazi za jeklene plošče, ki se 
uporabljajo v gradbeništvu ali 
industriji

– izolacija za električne vodnike

3
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Ne glede na uporabo ali končni namen je 
prepovedano dajanje v promet končnih izdelkov 
in komponent izdelkov iz polimerov ali 
kopolimerov vinil klorida, ki so stabilizirani s 
snovmi, ki vsebujejo kadmij, če vsebnost 
kadmija (izraženo kot kovinski Cd) presega 0,01 
masnih % polimera.

4. Razdelek 3 se ne uporablja za končne izdelke, 
za katere se stabilizatorji na osnovi kadmija 
uporabljajo iz varnostnih razlogov.
5. V tej direktivi je "kadmijeva prevleka" vsak 
nanos ali prevleka kovinskega kadmija na 
kovinsko površino.

Se ne uporabljajo za s kadmijem prevlečene 
kovinske izdelke ali komponente izdelkov, ki se 
uporabljajo na naslednjih področjih:
(a) oprema in stroji za:

– proizvodnjo živil [8210] 
[8417 20] [8419 81] [8421 
11] [8421 22] [8422] [8435] 
[8437] [8438] [8476 11]

– kmetijstvo [8419 31] [8424 
81] [8432] [8433] [8434] 
[8436]

– za ohlajanje in zamrzovanje 
[8418]

– tiskanje in vezavo knjig 
[8440] [8442] [8443]

3
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(b) oprema in stroji za proizvodnjo:

– gospodinjskih izdelkov 
[7321] [8421 12] [8450] 
[8509] [8516]

– pohištva [8465] [8466] 
[9401] [9402] [9403] [9404]

– sanitarne keramike [7324]

– centralnega ogrevanja in 
klimatizacije [7322] [8403] 
[8404] [8415]

3

Ne glede na uporabo ali končni namen je 
prepovedano dajanje v promet izdelkov ali 
komponent izdelkov s kadmijevo prevleko, ki se 
uporabljajo na področjih in za namene, 
navedene pod (a) in (b) zgoraj, ter izdelke s 
področij, navedenih pod (b) zgoraj.
6. Določbe iz razdelka 5 se uporabljajo tudi za 
izdelke, ali za komponente iz takih izdelkov, 
prevlečene s kadmijem, ko se uporabljajo na 
področjih in za namene, navedene pod (a) in (b) 
spodaj, kakor tudi za izdelke s področj, 
navedenih pod (b) spodaj:
(a) oprema in stroji za proizvodnjo:

– papirja in lepenke [8419 32] 
[8439] [8441]

– tekstilij in oblačil [8444] 
[8445] [8447] [8448] [8449] 
[8451] [8452]

3

(b) oprema in stroji za proizvodnjo:

– industrijske opreme in strojev 
[8425] [8426] [8427] [8428] 
[8429] [8430] [8431]

– cestnih in kmetijskih vozil 
[poglavje 87]

– vagonov [poglavje 86]
– plovil [poglavje 89]

3
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7. Omejitve iz razdelkov 5 in 6 se ne uporabljajo 
za:
– izdelke in komponente izdelkov, ki se 

uporabljajo na področjih letalstva, 
vesoljskih plovil, rudarstva, pomorstva 
in jedrske energije, katerih uporaba 
zahteva visoke varnostne standarde, ter 
za varnostne pripomočke v cestnih in 
kmetijskih vozilih, vagonih in plovilih,

– električne kontakte na vseh področjih 
uporabe, zaradi zanesljivosti, ki se 
zahteva za aparat, v katerega so
vgrajeni.

Zaradi razvoja znanja in tehnik v zvezi z manj 
nevarnimi nadomestki za kadmij in njegove 
spojine Komisija v posvetovanju z državami 
članicami in v rednih intervalih oceni stanje v 
skladu s postopkom iz člena 132(3) te uredbe.
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24. Monometil-tetraklorodifenil 
metan
Blagovna znamka: Ugilec 141,

Št. CAS 76253-60-6

1. Prepovedano je tržiti in uporabljati to snov ter 
pripravke in izdelke, ki jo vsebujejo.
2. Izjemoma razdelek 1 ne velja:

(a) za naprave in stroje, ki na dan 18. junija 
1994 že obratujejo, do njihovega 
uničenja.

Države članice lahko zaradi varovanja 
zdravja in okolja na svojem ozemlju 
prepovejo uporabo takih naprav ali 
strojev pred njihovim uničenjem;

(b) če država članica ohrani naprave in 
stroje, ki na dan 18. junija 1994 že 
obratujejo na njenem ozemlju.

3. Prepovedano je dajati v promet že rabljene 
snovi, pripravke ter naprave/stroje, ki to snov 
vsebujejo.

25. Monometil-dikloro-difenil metan
Blagovna znamka: Ugilec 121, 
Ugilec 21; Št. CAS — ni znana

Prepovedano je tržiti in uporabljati to snov ter 
pripravke in izdelke, ki jo vsebujejo.

26. Monometil-dibromo-difenil 
metan bromobenzilbromotoluen, 
mešanica izomerov

Blagovna znamka: DBBT
Št. CAS 99688-47-8

Prepovedano je tržiti in uporabljati to snov ter 
pripravke in izdelke, ki jo vsebujejo.

27. Nikelj

Št. CAS 7440-02-0

Št. EINECS 231-111-4

in njegove spojine

1. Se ne uporabljajo:
(a) v izdelkih, vstavljenih v prebodena 

ušesa ali druge prebodene dele 
človeškega telesa med celjenjem rane, 
ki jo povzroči prebadanje, ne glede na 
to, ali se pozneje odstranijo ali ne, razen 
če so tovrstni predmeti homogeni in je 
koncentracija niklja – izražena kot masa 
niklja na skupno maso – manjša od 
0,05 %;

(b) v izdelkih, ki prihajajo v neposredni in 
podaljšani stik s kožo, npr.:

– uhani,
– ogrlice, zapestnice in verižice, 

gleženjske verižice, prstani,
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– ohišja zapestnih ur, pasovi in 
zaponke,

– gumbi, zaponke, sponke, zadrge 
in kovinski modni dodatki, kadar 
se uporabljajo na oblačilih,

– če je količina niklja, sproščena iz 
delov teh izdelkov, ki prihajajo v 
neposredni in podaljšani stik s 
kožo, večja od 0,5 μg/cm2/teden;
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(c) v izdelkih, naštetih v razdelku 1(b) in 
prevlečenih s snovjo, ki ni nikelj, če 
taka prevleka ne zagotavlja, da količina 
niklja, sproščena iz delov teh izdelkov, 
ki prihajajo v neposredni in dolgotrajni 
stik s kožo, ne bo presegla 
0,5 μg/cm2/teden, najmanj dve leti ob 
normalni uporabi izdelka.

2. Izdelki, ki so našteti v razdelku 1(a) do (c), se 
ne dajejo v promet, če niso v skladu z zahtevami 
iz teh točk.

3. Standardi, ki jih je sprejel Evropski odbor za 
standardizacijo (CEN), se uporabljajo kakor 
preskusne metode za ugotavljanje skladnosti 
izdelkov z razdelkoma 1 in 2.

28. Snovi, navedene v Prilogi I k 

Direktivi 67/548/EGS, razvrščene 

v 1. ali 2. skupino rakotvornosti 

in označene vsaj kot "Strupene 

(T)" z opozorilnim stavkom R 45:

"Lahko povzroči raka" ali 

opozorilnim stavkom R 49: "Pri 

vdihavanju lahko povzroči raka"

in naštete, kakor sledi:

1. skupina rakotvornosti, 

navedena v dodatku 1.

Brez poseganja v druge dele te priloge, se za 
točke 28 do 30 uporablja naslednje:

1. Se ne uporabljajo v snoveh in pripravkih, ki se 
dajejo v promet za splošno rabo, kadar je 
koncentracija posamezne snovi enaka ali večja 
od:

– ustrezne koncentracije, navedene v 
Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS, ali
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2. skupina rakotvornosti, 
navedena v dodatku 2.

29. Snovi, navedene v Prilogi I k 
Direktivi 67/548/EGS, razvrščene 
v 1. ali 2. skupino mutagenosti in 
označene z opozorilnim stavkom 
R46: "Lahko povzroči dedne 
genetske okvare" ter naštete, 
kakor sledi:

1. skupina mutagenosti, navedena 
v Dodatku 3.

2. skupina mutagenosti, navedena 
v Dodatku 4.

– ustrezne koncentracije, navedene v 
Direktivi 1999/45/ES.

Brez poseganja v izvajanje drugih predpisov 
Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih snovi in pripravkov 
mora biti na embalaži takšnih snovi in 
pripravkov čitljivo in neizbrisljivo označeno:

"Samo za poklicne uporabnike".

30. Snovi, navedene v Prilogi I k 
Direktivi 67/548/EGS, razvrščene 
v 1. in 2. skupino strupenosti za 
razmnoževanje in označene z 
opozorilnim stavkom R60:
"Lahko škoduje plodnosti" in/ali 
R61: "Lahko škoduje nerojenemu 
otroku" in naštete, kakor sledi:
1. skupina strupenosti za 
razmnoževanje, navedena v 
Dodatku 5.

2. skupina strupenosti za 
razmnoževanje, navedena v 
Dodatku 6.

2. Z odstopanjem se razdelek 1 ne uporablja za:

(a) zdravila za ljudi in živali, določene z 
direktivama 2001/82/ES in 2001/83/ES;

(b) kozmetične izdelke, določene z 
Direktivo Sveta 76/768/EGS;

(c) – motorna goriva, zajeta z Direktivo 
98/70/ES,

– izdelke iz mineralnih olj, 
namenjene za uporabo kot gorivo 
v premičnih ali nepremičnih 
kurilnih napravah,

– goriva, ki se dajejo v promet v 
zaprtih sistemih (npr. jeklenke 
utekočinjenega plina);

(d) umetniške barve, zajete z Direktivo 
1999/45/ES.
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31. (a) kreozot; pralno olje

Št. CAS 8001-58-9
Št. EINECS 232–287–5

(b) kreozotno olje; pralno olje

Št. CAS 61789-28-4
Št. EINECS 263–047–8

(c) destilati (premogov katran), 
naftalenska olja; 
naftalensko olje

Št. CAS 84650–04–4
Št. EINECS 283-484-8

1. Se ne uporablja kakor snov ali v pripravkih za 
obdelavo lesa. Tudi tako obdelan les se ne daje v 
promet.

2. Izjeme:
(a) v zvezi s snovmi in pripravki: ti se lahko 

uporabljajo za obdelavo lesa v 
industrijskih obratih ali jih lahko 
uporabljajo profesionalci v skladu z 
zakonodajo Skupnosti o varstvu 
delavcev pri ponovni obdelavi lesa na 
licu mesta samo, če vsebujejo:

(i) benzo[a]piren v koncentraciji nižji 
od 0,005 masnih %

(ii) in fenole, ki jih je mogoče 
ekstrahirati z vodo, v koncentraciji 
nižji od 3 masnih %.

Takšne snovi in pripravki, ki se 
uporabljajo pri obdelavi lesa v 
industrijskih obratih ali jih uporabljajo 
profesionalci:

(d) kreozotno olje, 
acenaftenska frakcija;
pralno olje

Št. CAS 90640-84-9
Št. EINECS 292-605-3

(e) destilati (premogov katran), 
zgornja frakcija; težko 
antracensko olje

Št. CAS 65996-91-0
Št. EINECS 266–026–1

– se lahko daje v promet samo v 
embalaži prostornine najmanj 
20 litrov,

– se ne prodajajo potrošnikom.
Brez poseganja v uporabo drugih 
predpisov Skupnosti v zvezi z 
razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih snovi in 
pripravkov mora biti na embalaži takih 
snovi in pripravkov čitljiva in neizbrisna 
oznaka, kakor sledi: 
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(f) antracensko olje

Št. CAS 90640-80-5
Št. EINECS 292-602-7

(g) katranske kisline, premog, 
surove; surovi fenoli
Št. CAS 65996-85-2

Št. EINECS 266–019–3

(h) kreozot, les
Št. CAS 8021-39-4

Št. EINECS 232-419-1

"Samo za industrijsko in profesionalno 
uporabo".

(b) v zvezi z lesom, katerega obdelava 
poteka v industrijskih obratih ali jo 
izvajajo profesionalci v skladu s točko 
(i), ki se ga daje v promet prvič ali 
ponovno obdela na licu mesta: taka 
uporaba je dovoljena samo 
profesionalcem in v industrijske 
namene, npr. na železnicah, pri prenosu 
električne energije in 
telekomunikacijah, za ograje, za 
kmetijske namene (npr. koli za 
podpiranje dreves) ter v pristaniščih in 
na vodnih poteh.

(c) prepoved v razdelku 1 glede dajanja v 
promet se ne uporablja za les, ki je bil 
obdelan s snovmi iz točke 31(a) do (i) 
pred 31. decembrom 2002 in če se les 
da v promet rabljenega blaga za 
ponovno uporabo.

(i) nizkotemperaturno alkalno 

katransko olje; ekstraktni 

ostanki (premog), 

nizkotemperaturni alkalni 

premogov katran

Št. CAS 122384-78-5

Št. EINECS 310-191–5

3. Vendar se obdelan les iz razdelka 2(b) in (c) 

ne uporablja:

– v zgradbah, ne glede na njihov namen,

– v igračah,

– na igriščih,

– v parkih, vrtovih in rekreacijskih 

objektih na prostem, kjer obstaja 

nevarnost pogostega stika s kožo,

– pri izdelavi vrtnega pohištva, kot npr. 
mize za piknik,

– za izdelavo in uporabo in kakršno koli 
ponovno obdelavo:

– posod, namenjenih za gojenje 
rastlin,

– embalaže, ki lahko pride v stik s 
surovinami, vmesnimi ali 
končnimi izdelki, namenjenimi za 
prehrano ljudi in/ali živali,

– drugih materialov, ki lahko 
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onesnažijo zgoraj navedene
izdelke.

32. Kloroform

Št. CAS 67-66-3
Št. EINECS 200-663-8

33. Karbon tetraklorid –
tetraklormetan

Št. CAS 56-23-5
Št. EINECS 200-262-8

34. 1,1,2-trikloretan

1. Se ne uporabljajo v koncentracijah, enakih ali 
večjih od 0,1 masnega % v snoveh in pripravkih, 
ki se dajejo v promet za splošno rabo in/ali rabo 
pri postopkih, pri katerih se uporablja tehnika 
razprševanja, na primer za čiščenje površin in 
čiščenje tkanin.
2. Brez poseganja v uporabo drugih predpisov 
Skupnosti za razvrščanje, pakiranje in 
označevanje nevarnih snovi in pripravkov se 
embalaža, ki vsebuje take snovi in pripravke v 
koncentracijah, enakih ali večjih od 
0,1 masnega %, čitljivo in trajno označi na 
naslednji način:

Št. CAS 79-00-5
Št. EINECS 201-166-9

"Samo za uporabo v industrijskih obratih"..
Izjemoma se ta določba ne uporablja za:
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35. 1,1,2,2-tetrakloretan

Št. CAS 79-34-5
Št. EINECS 201-197-8

36. 1,1,1,2-tetrakloretan
Št. CAS 630-20-6

37. Pentakloretan
Št. CAS 76-01-7

Št. EINECS 200-925-1
38. 1,1-dikloretilen

Št. CAS 75-35-4
Št. EINECS 200-864-0

39. 1,1,1-trikloretan, metil kloroform
Št. CAS 71-55-6

Št. EINECS 200-756-3

(a) zdravila za ljudi in živali, določena z 
direktivama 2001/82/ES in 2001/83/ES;

(b) kozmetične izdelke, določene z 
Direktivo 76/768/EGS.

40. Snovi, ki ustrezajo merilom 
vnetljivosti iz Direktive 
67/548/EGS in so razvrščene kot 
vnetljive, lahko vnetljive ali zelo 
lahko vnetljive, ne glede ali so 
navedene v Prilogi I k tej direktivi 
ali ne.

1. Se ne uporabljajo kot take ali v obliki 

pripravkov v aerosolnih razpršilcih, ki se dajejo 

v promet za splošno rabo za zabavo ali 

dekoracijo, na primer:

 kovinske bleščice za okraševanje,
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 umetni sneg in ivje,

 cvileče blazinice oziroma balončki,
 aerosoli pisanih trakov,

 imitacije iztrebkov, 
 rogovi za zabave,

 okrasni kosmi in pene,
 umetna pajčevina,

 smrdljive bombice itd.

2. Brez poseganja v uporabo drugih predpisov 
Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih snovi mora biti na 
embalaži zgoraj navedenih aerosolnih razpršilcev 
naslednje čitljivo in neizbrisno besedilo: "Samo 
za poklicne uporabnike".

3. Z odstopanjem se razdelka 1 in 2 ne 
uporabljata za aerosolne razpršilce iz člena 9a 
Direktive Sveta 75/324/EGS z dne 20. maja 1975 
o približevanju zakonodaje držav članic o 
aerosolnih razpršilnikih 4.

4. Izdelki, navedeni v razdelkih 1 in 2 zgoraj, se 
ne dajejo v promet, če niso v skladu z 
navedenimi zahtevami.

41. Heksakloroetan

Št. CAS 67-72-1
Št. EINECS 200-666-4

Se ne uporablja pri proizvodnji ali predelavi 
neželeznih kovin.
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42. Klorirani alkani, C10-C13, 
(klorirani parafini s kratkimi 
verigami)

Št. EINECS 287-476–5

Se jih ne daje v promet za uporabo kot snovi ali 
sestavine drugih snovi ali pripravkov v 
koncentraciji, višji od 1 %:

 v kovinarstvu;
 za mastitev usnja.

43. Azo barvila 1. Azo barvila, ki z redukcijsko cepitvijo ene ali 
več azo skupin lahko sproščajo enega ali več 
aromatskih aminov, navedenih v Dodatku 8 k tej 
uredbi, v zaznavnih koncentracijah, to je nad 
30 ppm v končnih izdelkih ali v barvanih delih 
teh izdelkov, se po preskusni metodi, pripravljeni 
v skladu s členom 132(3) te uredbe, ne 
uporabljajo za tekstilne in usnjene izdelke, ki 
lahko prihajajo v neposreden ali daljši stik s 
človeško kožo ali ustno votlino, kakor so:

 oblačila, posteljnina, brisače, lasni vložki, 
lasulje, klobuki, pleničke in drugi higienski 
artikli, spalne vreče,

 obutev, rokavice, paščki za zapestne ure, 
torbice, denarnice/listnice, aktovke, prevleke 
za sedeže, denarnice, ki se nosijo okrog 
vratu,

 tekstilne ali usnjene igrače in igrače, ki 
vsebujejo tekstilna in usnjena oblačila,

 preje in blago, predvideno, da jih bo 
uporabljal končni kupec.

2. Tekstilni in usnjeni izdelki, navedeni v 
razdelku 1 zgoraj, se ne dajejo v promet, če niso 
v skladu z zahtevami, določenimi v tem 
razdelku.
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3. Azo barvil, ki jih vsebuje "Seznam azo barvil"
v Dodatku 9 te uredbe, se ne daje v promet ali 
uporablja za barvanje tekstilnih in usnjenih 
izdelkov, kot snovi ali sestavine pripravkov v 
koncentracijah, višjih od 0,1 masnega %.

4.Komisija naj ponovno pregleda določbe o azo 
barvilih z vidika novih znanstvenih spoznanj.

44. Difenil eter, pentabromo derivat 
C12H5Br5O

1. Se ne daje v promet ali uporablja kot snov ali 
kot sestavina pripravkov v koncentracijah, višjih 
od 0,1 masnega %.
2. Izdelkov se ne sme dajati v promet, če izdelki 
ali njihovi ognjeodporni deli vsebujejo to snov v 
koncentracijah, višjih od 0,1 masnih %.

45. Difenileter, oktabromo derivat 
C12H5Br8O

1. Se ne daje v promet ali uporablja kot snov ali 
kot sestavina snovi ali pripravkov v 
koncentracijah, višjih od 0,1 masnih %.

2. Izdelkov se ne sme dajati v promet, če izdelki 
ali njihovi ognjeodporni deli vsebujejo to snov v 
koncentracijah, višjih od 0,1 masnih %.
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46. (a) Nonilfenol C6H4(OH)C9H19

(b) Nonilfenol etoksilat 
(C2H4O)nC15H24O

Se ne dajeta v promet ali uporabljata kot snov ali 
sestavina pripravkov v koncentracijah, enakih ali 
večjih od 0,1 masnih % za naslednje namene:
(1) industrijsko in profesionalno čiščenje, 

razen:
– nadzorovanih zaprtih suhih kemijskih čistilnih 

sistemov, pri katerih se čistilna tekočina 
reciklira ali sežge,

– čistilni sistemi s posebno obdelavo, pri katerih 
se čistilna tekočina reciklira ali sežge;

(2) čiščenje gospodinjstev;
(3) tekstilno in usnjarsko predelavo, razen:
– predelave brez izpusta v odpadno vodo,
– sistemov s posebno obdelavo, kjer je 

tehnološka voda predhodno obdelana pred 
biološko obdelavo odpadne vode zaradi 
popolne odstranitve organske frakcije 
(razmaščevanje ovčje kože);

(4) emulgatorji v kopelih za seske v 
kmetijstvu;

(5) obdelava kovin, razen:
– uporaba v nadzorovanih zaprtih sistemih, pri

katerih se čistilna tekočina reciklira ali sežge;
(6) izdelava papirne kaše in papirja;
(7) kozmetični proizvodi;
(8) drugi proizvodi za osebno nego, razen:
– spermicidov.
(9) pomožne snovi v sestavi spermicidov in 
biocidov.
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47. Cement 1. Cement in pripravki, ki vsebujejo cement, se 
ne uporabljajo ali dajejo v promet, če v 
hidratizirani obliki vsebujejo več kot 0,0002 % 
topnega kroma VI. računano na skupno suho 
težo cementa.
2. Če so uporabljeni reducenti, se ne glede na 
izvajanje drugih določb Skupnosti o razvrščanju, 
pakiranju in označevanju nevarnih snovi in 
pripravkov na pakirani cement in pripravke, ki 
vsebujejo cement, čitljivo in neizbrisno zapišejo 
podatki o datumu pakiranja ter o pogojih in 
dovoljenem času shranjevanja, ustreznem za 
ohranjanje učinkovanja reducenta in ohranjanje 
vsebnosti topnega kroma VI pod mejo, ki je 
določena v razdelku 1.
3. Z odstopanjem se razdelka 1 in 2 ne 
uporabljata za dajanje v promet in uporabo pri 
nadzorovanih zaprtih in v celoti avtomatiziranih 
procesih, v katerih se cement in pripravki, ki 
vsebujejo cement, obdelujejo izključno s stroji in 
kjer stik s kožo ni mogoč.

________________

1 UL L 377, 31.12.1991, str. 20. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo 
(ES) št. 166/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 33, 4.2.2006, str. 1).

2 Krizotil ima dve števili CAS; potrdil Evropski urad za kemikalije (ECB – European 
Chemicals Bureau).

3 Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi 
ter o skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987). Uredba, kakor je bila nazadnje 
spremenjena z Uredbo (ES) št. 426/2006 (UL L 79, 16.3.2006, str. 1). 

4 UL L 147, 9.6.1975, str. 40. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 
št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).
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Dodatki 1 do 6

UVODNA BESEDA

Obrazložitve naslovov stolpcev

Snovi:

Ime je enako kakor ime, uporabljeno za snov v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS. Kadar je mogoče, 

so nevarne snovi poimenovane z imenoma EINECS (Evropski seznam obstoječih snovi, European 

Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) ali ELINCS (Evropski seznam novih 

snovi, European List of Notified Chemical Substances). V tabeli sta navedeni kakor številki ES. 

Drugi vpisi, ki niso uvrščeni na seznam EINECS ali ELINCS, so označeni z mednarodno priznanim 

kemijskim imenom (npr. ISO, IUPAC). V nekaterih primerih je vključeno dodatno splošno ime.

Število indeks:

Število indeks je identifikacijska koda, ki se je snovi dodelila v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS. V 

dodatku so snovi uvrščene na seznam po tem indeksnem številu.

Št. EINECS:

Za vsako snov, uvrščeno v Evropski seznam obstoječih snovi (EINECS), obstaja identifikacijska 

koda. Koda se začne pri 200-001-8.

Št. ELINCS

Za vsako novo snov, priglašeno na temelju Direktive 67/548/EGS, je identifikacijska koda določena 

in objavljena v Evropskem seznamu novih snovi (ELINCS). Koda se začne pri 400-010-9.
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Število CAS:

Števila CAS (Chemical Abstract Service) za snovi so bila določena kot pomoč pri njihovi 

identifikaciji.

Opombe:

Celotno besedilo opomb je v uvodni besedi Priloge I k Direktivi 67/548/EGS.

Opombe, ki jih je treba upoštevati v tej uredbi, so:

Opomba C:

Nekatere organske snovi se lahko tržijo bodisi v posebni izomerni obliki ali kakor mešanico več 

izomerov.

Opomba D:

Nekatere snovi, ki lahko spontano polimerizirajo ali se hitro razgradijo, se navadno dajejo v promet 

v stabilizirani obliki. V takšni obliki so navedene tudi v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS.

Vendar so takšne snovi včasih dane v promet v nestabilizirani obliki. V tem primeru mora 

proizvajalec ali katera koli druga oseba, ki takšno snov daje v promet, za imenom snovi na etiketi 

navesti še besedo "nestabilizirano".
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Opomba E:

Snovem s posebnimi učinki na zdravje ljudi (glej poglavje 4 Priloge VI k Direktivi 67/548/EGS), ki 

so razvrščene v 1. ali 2. skupino rakotvornosti, mutagenosti in/ali strupenosti za razmnoževanje, je 

pripisana opomba E, če so hkrati označene tudi kot zelo strupene (T+), strupene (T) ali zdravju 

škodljive (Xn). Pri teh snoveh se pred standardne opozorile stavke R20, R21, R22, R23, R24, R25, 

R26, R27, R28, R39, R68 (zdravju škodljivo), R48 in R65, vključno z vsemi kombinacijami teh 

standardnih opozorilnih stavkov R, pripiše beseda "tudi".

Opomba J:

Razvrstitev kot rakotvorna snov ni potrebna, če je razvidno, da je masni delež benzena v snovi 

manjši od 0,1 % (št. EINECS 200-753-7).

Opomba K:

Razvrstitev kot rakotvorna snov ni potrebna, če je razvidno, da je masni delež 1,3 butadiena v snovi 

manjši od 0,1 % (št. EINECS 203-450-8).

Opomba L:

Razvrstitev kot rakotvorna snov ni potrebna, če je razvidno, da je masni delež ekstrakta DMSO v 

snovi manjši od 3 %, izmerjeno z IP 346.

Opomba M:

Razvrstitev kot rakotvorna snov ni potrebna, če je razvidno, da je masni delež benzo[a]pirena v 

snovi manjši od 0,005 % (št. EINECS 200-028-5).
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Opomba N:

Razvrstitev kot rakotvorna snov ni potrebna, če je poznan celotni postopek rafiniranja in je 

razvidno, da snov, iz katere se proizvaja, ni rakotvorna.

Opomba P:

Razvrstitev kot rakotvorna snov ni potrebna, če je razvidno, da je masni delež benzena v snovi 

manjši od 0,1 % (št. EINECS 200-753-7).

Opomba R:

Razvrstitev kot rakotvorna snov ni potrebna za vlakna, pri katerih je dolžinsko tehtan srednji 

geometrični premer zmanjšan za dve standardni napaki, večji od 6 μm.

Opomba S:

Te snovi ni treba označiti v skladu s členom 23 (glej oddelek 8 Priloge VI) Direktive 67/548/EGS.
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Dodatek 1

Točka 28 — Rakotvorne snovi: skupina 1

Snovi Število 
indeks

Število ES Število CAS Opombe

Kromov (VI) trioksid 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0

Cinkovi kromati, vključno s cinkovim 
kalijevim kromatom

024-007-00-3

Nikljev monoksid 028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1

Nikljev dioksid 028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8

Dinikljev trioksid 028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3

Nikljev sulfid 028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7

Nikljev subsulfid 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2

Diarzenov trioksid; arzenov trioksid 033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

Arzenov pentaoksid; arzenov oksid 033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

Arzenova kislina in njene soli 033-005-00-1

Svinčev hidrogenarzenat 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

203-448-7 
[1]

106-97-8 [1]Butan [vsebuje ≥ 0,1 % butadiena 
(203-450-8)] [1]

Izobutan (vsebuje ≥ 0,1 % butadiena 
(203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 
[2]

75-28-5 [2]

C, S

1,3-butadien; buta-1,3-dien 601-013-00-
X

203-450-8 106-99-0 D

Benzen 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2
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Vinilklorid; kloroetilen 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

Bis (klorometil) eter 603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

Klorometilmetileter; klorodimetileter 603-075-00-3 203-480-1 107-30-2

2-naftilamin; betanaftilamin 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8

Benzidin; 4,4'-diaminobifenil; bifenil-
4,4'-ilendiamin

612-042-00-2 202-199-1 92-87-5

Benzidinijeve soli 612-070-00-5

2-naftilaminove soli 612-071-00-0 209-030-
0[1]
210-313-
6[2]

553-00-4[1]

612-52-2[2]

Bifenil-4-ilamin; ksenilamin; 4-
aminobifenil

612-072-00-6 202-177-1 92-67-1

Bifenil-4-ilaminove soli;
ksenilaminove soli; 4-aminobifenilove 
soli

612-073-00-1

Katran, premog; premogov katran

(Stranski produkt destruktivne 
destilacije premoga. Skoraj črna trdna 
snov. Kompleksna kombinacija 
aromatskih ogljikovodikov, fenolnih 
spojin, dušikovih baz in tiofena.)

648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2
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Katran, premog, visoka temperatura;
premogov katran
(Kondenzacijski produkt, ki se 
pridobiva z ohlajanjem (do približno 
sobne temperature) plina, sproščenega 
pri visokotemperaturni (višji od 700 
°C) destruktivni destilaciji premoga.
Črna viskozna tekočina, gostejša od 
vode. Sestoji predvsem iz kompleksne 
zmesi kondenziranih obročev 
aromatskih ogljikovodikov. Lahko 
vsebuje manjše količine fenolnih 
spojin in aromatskih dušikovih baz.)

648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6

Katran, premog, nizka temperatura;
premogovo olje

(Kondenzacijski produkt, ki se 
pridobiva z ohlajanjem (do približno 
sobne temperature) plina, sproščenega 
pri visokotemperaturni (nižji od 700 
°C) destruktivni destilaciji premoga.
Črna viskozna tekočina, gostejša od 
vode. Sestoji predvsem iz 
kondenziranih obročev aromatskih 
ogljikovodikov, fenolnih spojin, 
aromatskih dušikovih baz in njihovih 
alkilnih derivatov.)

648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9

Katran rjavega premoga;

(Olje, destilirano iz katrana rjavega 
premoga. Sestoji predvsem iz 
alifatskih, naftenskih in eno- do 
triobročnih aromatskih 
ogljikovodikov, njihovih alkilnih 
derivatov, heteroaromatov ter eno- in 
dvoobročnih fenolov in vre v območju 
približno od 150 °C do 360 °C.)

648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0
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Katran, rjavi premog, nizka 
temperatura;
(Katran, ki se pridobiva z 
nizkotemperaturno karbonizacijo in 
nizkotemperaturnim uplinjanjem 
rjavega premoga. Sestoji predvsem iz 
alifatskih, naftenskih in cikličnih 
aromatskih ogljikovodikov, 
heteroatomskih ogljikovodikov in 
cikličnih fenolov.)

648-146-00-
X

309-886-6 101316-84-1

Lahki parafinski destilati (zemeljsko 
olje); nerafinirano ali lahko rafinirano 
bazno olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov, ki se pridobiva z 
vakuumsko destilacijo ostanka 
atmosferske destilacije surovega olja.
Sestoji iz ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v območju 
od C15 do C30 in daje končno olje z 
viskoznostjo manj kakor 19 10-6 m2.s-1

pri 40 °C. Vsebuje relativno visok 
delež nasičenih alifatskih 
ogljikovodikov, navadno navzočih v 
tem destilacijskem območju surovega 
olja.)

649-050-00-0 265-051-5 64741-50-0


	LLMLKM: PART.3


