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7524/8/06 REV 8 mb 182
PRILOGA XVII DG C I SL

Vazelin (zemeljsko olje), obdelan z 
vodikom; vazelin
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
poltrdna snov iz razvoščenega 
parafinskega oljnega ostanka, 
obdelanega z vodikom ob navzočnosti 
katalizatorja. Sestoji pretežno iz 
nasičenih mikrokristaliničnih in 
tekočih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov, pretežno večjimi 
od C20.)

649-257-00-6 295-459-9 92045-77-7 N

Vazelin (zemeljsko olje), obdelan z 
ogljikom; vazelin
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem vazelina iz zemeljskega 
olja z aktivnim ogljem za odstranitev 
sledov polarnih sestavin in nečistot. 
Sestoji pretežno iz nasičenih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov, pretežno večjimi od C20.)

649-258-00-1 308-149-6 97862-97-0 N

Vazelin (zemeljsko olje), obdelan s 
silicijevo kislino; vazelin
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s
prečiščenjem vazelina iz zemeljskega 
olja s silicijevo kislino za odstranitev 
sledov polarnih sestavin in nečistot. 
Sestoji pretežno iz nasičenih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov, pretežno večjimi od C20.)

649-259-00-7 308-150-1 97862-98-1 N



7524/8/06 REV 8 mb 183
PRILOGA XVII DG C I SL

Vazelin (zemeljsko olje), obdelan z 
glino; vazelin
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem vazelina z belilno 
zemljo za odstranitev sledov polarnih 
sestavin in nečistot. Sestoji pretežno 
iz ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov, pretežno večjimi od C25.)

649-260-00-2 309-706-6 100684-33-1 N

Bencin, naravni; nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se izloči iz naravnega 
plina s procesi, kakor sta ohlajanje ali 
absorpcija. Sestoji pretežno iz 
nasičenih alifatskih ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C4 do C8 in vre v 
območju približno od –20 °C do 
120 °C.)

649-261-00-8 232-349-1 8006-61-9 P

Nafta; nafta z nizko temperaturo 
vrelišča

(Rafinirani ali delno rafinirani ali 
nerafinirani produkti zemeljskega olja 
se pridobivajo z destilacijo naravnega 
plina. Sestoji iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C5 do C6 in vre v 
območju približno od 100 °C do 
200 °C.)

649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P



7524/8/06 REV 8 mb 184
PRILOGA XVII DG C I SL

Ligroin; nafta z nizko temperaturo 
vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
frakcionirno destilacijo zemeljskega 
olja. Frakcija vre v območju približno 
od 20 °C do 135 °C.)

649-263-00-9 232-453-7 8032-32-4 P

Nafta (zemeljsko olje), težka, iz 
direktne destilacije; nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo surovega olja. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C6 do 
C12 in vre v območju približno od 
65 °C do 230 °C.)

649-264-00-4 265-041-0 64741-41-9 P

Nafta (zemeljsko olje), direktna 
destilacija v velikem temperaturnem 
intervalu; nafta z nizko temperaturo 
vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo surovega olja. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C4 do 
C11 in vre v območju približno od –
20 °C do 220 °C.)

649-265-00-X 265-042-6 64741-42-0 P

Nafta (zemeljsko olje), lahka, iz 
direktne destilacije; nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P



7524/8/06 REV 8 mb 185
PRILOGA XVII DG C I SL

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo surovega olja. Sestoji 
pretežno iz alifatskih ogljikovodikov 
s števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C4 do C10 in vre v 
območju približno od –20 °C do 
180 °C.)

Solvent nafta (zemeljsko olje), lahka 
alifatska; nafta z nizko temperaturo 
vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo surovega olja ali naravnega 
bencina. Sestoji pretežno iz nasičenih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C5 do 
C10 in vre v območju približno od 
35 °C do 160 °C.)

649-267-00-0 265-192-2 64742-89-8 P

Destilati (zemeljsko olje), lahki, iz 
direktne destilacije; nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo surovega zemeljskega olja. 
Sestoji iz ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C2 do C7 in vre v 
območju približno od –88 °C do 
99 °C.)

649-268-00-6 270-077-5 68410-05-9 P

Bencin, ponovno pridobivanje 
hlapov; nafta z nizko temperaturo 
vrelišča

649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P



7524/8/06 REV 8 mb 186
PRILOGA XVII DG C I SL

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se izloči iz plinov iz 
sistema za ponovno pridobivanje 
hlapov z ohlajevanjem. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C4 do 
C11 in vre v območju približno od –
20 °C do 196 °C.)

Bencin, direktna destilacija, kolona za 
frakcioniranje; nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo surovega olja na koloni za 
frakcioniranje. Vre v območju 
približno od 36,1 °C do 193,3 °C.)

649-270-00-7 271-727-0 68606-11-1 P

Nafta (zemeljsko olje), nesladkana; 
nafta z nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo naftnih tokov iz različnih 
rafinerijskih procesov. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C5 do 
C12 in vre v območju približno od 
0 °C do 230 °C.)

649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P



7524/8/06 REV 8 mb 187
PRILOGA XVII DG C I SL

Destilati (zemeljsko olje), lahki, 
direktni, s frakcionirno destilacijo 
pridobljeni bencin, frakcija z vrha 
frakcionirnega stabilizatorja; nafta z 
nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C3 do 
C6.)

649-272-00-8 272-931-2 68921-08-4 P

Nafta (zemeljsko olje), težka, 
direktna, vsebuje aromate; nafta z 
nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo surovega zemeljskega olja. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov v območju 
od C8 do C12 in vre v območju 
približno od 130 °C do 210 °C.)

649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P



7524/8/06 REV 8 mb 188
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), alkilat s 
širokim območjem vrelišča; 
modificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo reakcijskih produktov 
izobutana z monoolifinskimi 
ogljikovodiki s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju C3 do C5. 
Sestoji pretežno iz razvejanih verig 
nasičenih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C7 do C12 in vre v 
območju približno od 90 °C do 
220 °C.)

649-274-00-9 265-066-7 64741-64-6 P

Nafta (zemeljsko olje), težki alkilat; 
modificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

649-275-00-4 265-067-2 64741-65-7 P

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo reakcijskih produktov 
izobutana z monoolefinskimi 
ogljikovodiki s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C3 do 
C5. Sestoji pretežno iz razvejanih 
verig nasičenih ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C9 do C12 in vre v 
območju približno od 150 °C do 
220 °C.)



7524/8/06 REV 8 mb 189
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), lahki alkilat; 
modificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo reakcijskih produktov 
izobutana z monoolifinskimi 
ogljikovodiki s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju C3 do C5. 
Sestoji pretežno iz razvejanih verig 
nasičenih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C7 do C10 in vre v 
območju približno od 90 °C do 
160 °C.)

649-276-00-X 265-068-8 64741-66-8 P

Nafta (zemeljsko olje), izomerizacija; 
modificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
katalitsko izomerizacijo ravnih 
parafinskih ogljikovodikov od C4 do 
C6. Sestoji pretežno iz nasičenih 
ogljikovodikov, kakor so izobutan, 
izopentan, 2,2-dimetilbutan, 2-
metilpentan in 3-metilpentan.)

649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P



7524/8/06 REV 8 mb 190
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 
rafinirana s topilom; modificirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
rafinat iz procesa ekstrakcije s 
topilom. Sestoji pretežno iz alifatskih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C5 do 
C11 in vre v območju približno od 
35 °C do 190 °C.)

649-278-00-0 265-086-6 64741-84-0 P

Nafta (zemeljsko olje), težka, 
rafinirana s topilom; modificirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
rafinat iz procesa ekstrakcije s 
topilom. Sestoji pretežno iz alifatskih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C7 do 
C12 in vre v območju približno od 
90 °C do 230 °C.)

649-279-00-6 265-095-5 64741-92-0 P

Rafinati (zemeljsko olje), katalitski 
reforming, protitočna ekstrakcija s 
sistemom etilenglikol-voda; 
modificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
rafinat ekstrakcijskega procesa 
UDEKS na toku produktov iz 
katalitskega reforminga. Sestoji iz 
nasičenih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C6 do C9.)

649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P



7524/8/06 REV 8 mb 191
PRILOGA XVII DG C I SL

Rafinati (zemeljsko olje), reformer, 
separator Lurgi; modificirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
rafinat iz separacijske enote Lurgi. 
Sestoji pretežno iz nearomatskih 
ogljikovodikov z različnimim 
majhnimi količinami aromatskih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C6 do 
C8.)

649-281-00-7 270-349-3 68425-35-4 P

Nafta (zemeljsko olje), alkilat s 
širokim območjem vrelišča, vsebuje 
butan; modificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo reakcijskih produktov 
izobutana z monoolefinskimi 
ogljikovodiki s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C3 do 
C5. Sestoji pretežno iz razvejanih 
verig nasičenih ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C7 do C12 z nekaj butani 
in vre v območju približno od 35 °C 
do 200 °C.)

649-282-00-2 271-267-0 68527-27-5 P

Destilati (zemeljsko olje), nafta, ki se 
pridobiva s parnim krekingom, lahka, 
rafinirana s topilom, prečiščena z 
vodikom; modificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

649-283-00-8 295-315-5 91995-53-8 P



7524/8/06 REV 8 mb 192
PRILOGA XVII DG C I SL

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
rafinati iz procesa ekstrakcije s 
topilom z vodikom obdelanega 
lahkega destilata nafte, ki se 
pridobiva s parnim krekingom.)

Nafta (zemeljsko olje), C4-12, butan-
alkilat, bogat z izooktanom; 
modificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
alkilacijo butanov. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C4 do 
C12, bogata z izooktanom, in vre v 
območju približno od 35 °C do 
210 °C.)

649-284-00-3 295-430-0 92045-49-3 P

Ogljikovodiki, destilati lahke nafte, 
obdelani z vodikom, rafinirani s 
topilom; modificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kombinacija ogljikovodikov se 
pridobiva z destilacijo z vodikom 
obdelane nafte, ki ji sledita 
ekstrakcija s topilom in destilacija. 
Sestoji pretežno iz nasičenih 
ogljikovodikov in vre v območju 
približno od 94 °C do 99 °C.)

649-285-00-9 295-436-3 92045-55-1 P

Nafta (zemeljsko olje), izomerizacija, 
frakcija C6; modificirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča

649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P



7524/8/06 REV 8 mb 193
PRILOGA XVII DG C I SL

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo bencina, ki je bil katalitsko 
izomeriziran. Sestoji pretežno iz 
izomerov heksana in vre v območju 
približno od 60 °C do 66 °C.)

Ogljikovodiki, C6-7, naftni kreking, 
rafinirani s topilom; modificirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
sorpcijo benzena iz katalitsko 
popolnoma hidrogenirane, z 
benzenom bogate ogljikovodikove 
frakcije, ki se pridobiva z destilacijo 
iz prehidrogenirane krekirane nafte. 
Sestoji pretežno iz parafinskih in 
naftenskih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C6 do C7 in vre v 
območju približno od 70 °C do 
100 °C.)

649-287-00-X 295-446-8 92045-64-2 P

Ogljikovodiki, bogati s C6, z vodikom 
obdelani destilati lahke nafte, 
rafinirani s topilom; modificirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo z vodikom obdelane nafte, 
ki ji sledi ekstrakcija s topilom. 
Sestoji pretežno iz nasičenih 
ogljikovodikov in vre v območju 
približno od 65 °C do 70 °C.)

649-288-00-5 309-871-4 101316-67-0 P



7524/8/06 REV 8 mb 194
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), težka, 
katalitsko krekirana; katalitsko 
krekirana nafta z nizko temperaturo 
vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo produktov iz katalitskega 
krekinga. Sestoji iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C6 do C12 in vre v 
območju približno od 65 °C do 
230 °C. Vsebuje relativno velik delež 
nenasičenih ogljikovodikov.

649-289-00-0 265-055-7 64741-54-4 P

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 
katalitsko krekirana; katalitsko 
krekirana nafta z nizko temperaturo 
vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo produktov iz postopka 
katalitskega krekinga. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C4 do 
C11 in vre v območju približno od –
20 °C do 190 °C. Vsebuje relativno 
velik delež nenasičenih 
ogljikovodikov.

649-290-00-6 265-056-2 64741-55-5 P

Ogljikovodiki, C3-11, destilati iz 
katalitskega krekinga; katalitsko 
krekirana nafta z nizko temperaturo 
vrelišča

649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P



7524/8/06 REV 8 mb 195
PRILOGA XVII DG C I SL

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo produktov katalitskega 
krekinga. Sestoji iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C3 do C11 in vre v 
območju približno do 204 °C.)

Nafta (zemeljsko olje), lahki destilat 
iz katalitskega krekinga; katalitsko 
krekirana nafta z nizko temperaturo 
vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo produktov iz postopka 
katalitskega krekinga. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C1 do 
C5.)

649-292-00-7 272-185-8 68783-09-5 P

Destilati (zemeljsko olje), derivati 
parnega krekinga nafte, lahki, 
aromatski, obdelani z vodikom; 
katalitsko krekirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem lahkega destilata iz 
parno krekirane nafte. Sestoji 
pretežno iz aromatskih 
ogljikovodikov.)

649-293-00-2 295-311-3 91995-50-5 P



7524/8/06 REV 8 mb 196
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), težka, 
katalitsko krekirana, sladkana; 
katalitsko krekirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

649-294-00-8 295-431-6 92045-50-6 P

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
izpostavitvijo katalitsko krekiranega 
destilata zemeljskega olja procesu 
sladkanja za pretvorbo merkaptanov 
ali za odstranitev kislih nečistot. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C6 do C12 in vre v 
območju približno od 60 °C do 
200 °C.)

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 
katalitsko krekirana, sladkana; 
katalitsko krekirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
izpostavitvijo nafte iz katalitskega 
krekinga procesu sladkanja za 
pretvorbo merkaptanov ali za 
odstranitev kislih nečistot. Sestoji 
pretežno iz ogljikovodikov in vre v 
območju približno od 35 °C do 
210 °C.)

649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P



7524/8/06 REV 8 mb 197
PRILOGA XVII DG C I SL

Ogljikovodiki, C8-12, katalitsko 
krekirani, kemijsko nevtralizirani; 
katalitsko krekirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo frakcije iz katalitskega 
krekinga, ki je bila izpostavljena 
alkalnemu pranju. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov v območju od C8 do C12 in 
vre v območju približno od 130 °C do 
210 °C.)

649-296-00-9 295-794-0 92128-94-4 P

Ogljikovodiki, C8-12, destilati iz 
katalitskega krekinga; katalitsko 
krekirana nafta z nizko temperaturo 
vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo produktov iz katalitskega 
krekinga. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C8 do 
C12 in vre v območju približno od 
140 °C do 210 °C.)

649-297-00-4 309-974-4 101794-97-2 P

Ogljikovodiki, C8-12, katalitski 
kreking, kemijsko nevtralizirani, 
sladkani; katalitsko krekirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča

649-298-00-X 309-987-5 101896-28-0 P



7524/8/06 REV 8 mb 198
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 
katalitsko reformirana; katalitsko 
reformirana nafta z nizko temperaturo 
vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo produktov iz katalitskega 
reforminga. Sestoji iz ogljikovodikov 
s števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C5 do C11 in vre v 
območju približno od 35 °C do 
190 °C. Vsebuje relativno velik delež 
aromatskih in razvejanih verig 
ogljikovodikov. Tok lahko vsebuje 10 
ali več volumskih odstotkov 
benzena.)

649-299-00-5 265-065-1 64741-63-5 P

Nafta (zemeljsko olje), težka, 
katalitsko reformirana; katalitsko 
reformirana nafta z nizko temperaturo 
vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo produktov iz katalitskega 
reforminga. Sestoji pretežno iz 
aromatskih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C7 do C12 in vre v 
območju približno od 90 °C do 
230 °C.)

649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P



7524/8/06 REV 8 mb 199
PRILOGA XVII DG C I SL

Destilati (zemeljsko olje), 
depentanizer za katalitski reforming; 
katalitsko reformirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov iz destilacije 
produktov katalitskega reforminga. 
Sestoji pretežno iz alifatskih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C3 do 
C6 in vre v območju približno od –
49 °C do 63 °C.)

649-301-00-4 270-660-4 68475-79-6 P

Ogljikovodiki, C2-6, katalitski 
reforming C6-8; katalitsko reformirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča

649-302-00-X 270-687-1 68476-47-1 P

Ostanki (zemeljsko olje), katalitski 
reforming C6-8; katalitsko reformirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksni ostanek iz katalitskega 
reforminga napajalne zmesi C6-8. 
Sestoji iz ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C2 do C6.)

649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P



7524/8/06 REV 8 mb 200
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 
katalitsko reformirana, brez 
aromatov; katalitsko reformirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo produktov iz katalitskega 
reforminga. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C5 do 
C8 in vre v območju približno od 
35 °C do 120 °C. Vsebuje relativno 
visok delež razvejanih verig 
ogljikovodikov brez aromatskih 
komponent.)

649-304-00-0 270-993-5 68513-03-1 P

Destilati (zemeljsko olje), frakcija z 
vrha katalitsko reformirane nafte iz 
direktne destilacije; katalitsko 
reformirana nafta z nizko temperaturo 
vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
katalitskim reformingom direktnega 
destilata nafte, ki mu sledi 
frakcionacija celotnega iztoka. Sestoji 
iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov 
s števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C2 do C6.)

649-305-00-6 271-008-1 68513-63-3 P

Produkti zemeljskega olja, katalitsko 
reformirana nafta z nizko temperaturo 
vrelišča iz hidrofiner-powerformer 
procesa; katalitsko reformirana nafta 
z nizko temperaturo vrelišča

649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P



7524/8/06 REV 8 mb 201
PRILOGA XVII DG C I SL

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva v 
hidrofiner-powerformer procesu in 
vre v območju približno od 27 °C do 
210 °C.)

Nafta (zemeljsko olje), reformirana v 
širokem intervalu; katalitsko 
reformirana nafta z nizko temperaturo 
vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo produktov iz katalitskega 
reforminga. Sestoji iz ogljikovodikov 
s števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C5 do C12 in vre v 
območju približno od 35 °C do 
230 °C.)

649-307-00-7 272-895-8 68919-37-9 P

Nafta (zemeljsko olje), katalitsko 
reformirana; katalitsko reformirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo produktov iz katalitskega 
reforminga. Sestoji iz ogljikovodikov 
s števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C4 do C12 in vre v 
območju približno od 30 °C do 
220 °C. Vsebuje relativno velik delež 
aromatskih in razvejanih verig 
ogljikovodikov. Tok lahko vsebuje 10 
ali več volumskih odstotkov 
benzena.)

649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P



7524/8/06 REV 8 mb 202
PRILOGA XVII DG C I SL

Destilati (zemeljsko olje), katalitsko 
reformirani, z vodikom obdelani, 
lahki, aromatska frakcija C8-12; 
katalitsko reformirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
alkilbenzenov se pridobiva s 
katalitskim reformingom nafte iz 
zemeljskega olja. Sestoji pretežno iz 
alkilbenzenov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C8 do 
C10 in vre v območju približno od 
160 °C do 180 °C.)

649-309-00-8 285-509-8 85116-58-1 P

Aromatski ogljikovodiki, C8, 
pridobivajo se s katalitskim 
reformingom; katalitsko reformirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča

649-310-00-3 295-279-0 91995-18-5 P

Aromatski ogljikovodiki, C7-12, bogati 
s C8; katalitsko reformirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
ločevanjem iz platforming procesa. 
Sestoji pretežno iz aromatskih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C7 do 
C12 (predvsem C8), ki lahko vsebuje 
tudi nearomatske ogljikovodike; oboji 
vrejo v območju približno od 130 °C 
do 200 °C.)

649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P



7524/8/06 REV 8 mb 203
PRILOGA XVII DG C I SL

Bencin, C5-11, reformiran in 
stabiliziran, z visokim deležem 
oktana; katalitsko reformirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča

649-312-00-4 297-458-9 93572-29-3 P

(Kompleksna visokooktanska 
kombinacija ogljikovodikov se 
pridobiva s katalitsko dehidrogenacijo 
pretežno naftenske nafte. Sestoji 
pretežno iz aromatov in nearomatov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C5 do C11 in vre v 
območju približno od 45 °C do 
185 °C.)

Ogljikovodiki, C7-12, bogati z aromati, 
višjimi od C9, težka frakcija iz 
reforminga; katalitsko reformirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
ločevanjem iz platforming procesa. 
Sestoji pretežno iz nearomatskih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C7 do
C12 in vre v območju približno od 
120 °C do 210 °C in iz C9 ter višjih 
aromatskih ogljikovodikov.)

649-313-00-X 297-465-7 93572-35-1 P



7524/8/06 REV 8 mb 204
PRILOGA XVII DG C I SL

Ogljikovodiki, C5-11, bogati z 
nearomati, lahka frakcija iz 
reforminga; katalitsko reformirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
ločevanjem iz platforming procesa. 
Sestoji pretežno iz nearomatskih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C5 do 
C11 in vre v območju približno od 
35 °C do 125 °C in iz benzena ter 
toluena.)

649-314-00-5 297-466-2 93572-36-2 P

Footovo olje (zemeljsko olje), 
obdelano s silicijevo kislino; footovo 
olje, mehki parafin

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem footovega olja s 
silicijevo kislino za odstranitev 
sestavin in nečistot v sledovih. Sestoji 
pretežno iz nerazvejanih verig 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov, pretežno večjimi od C12.)

649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 L



7524/8/06 REV 8 mb 205
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 
termično krekirana; termično
krekirana nafta z nizko temperaturo 
vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov iz destilacije 
produktov iz termičnega krekinga. 
Sestoji pretežno iz nenasičenih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C4 do 
C8 in vre v območju približno od –
10 °C do 130 °C.)

649-316-00-6 265-075-6 64741-74-8 P

Nafta (zemeljsko olje), težka, 
termično krekirana; termično 
krekirana nafta z nizko temperaturo 
vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov iz destilacije 
produktov iz termičnega krekinga. 
Sestoji pretežno iz nenasičenih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C6 do 
C12 in vre v območju približno od 
65 °C do 220 °C.)

649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P



7524/8/06 REV 8 mb 206
PRILOGA XVII DG C I SL

Destilati (zemeljsko olje), težki, 
aromatski; termično krekirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov iz destilacije 
produktov termičnega krekinga etana 
in propana. Frakcija z visoko 
temperaturo vrelišča sestoji pretežno 
iz aromatskih ogljikovodikov C5-C7 z 
nekaj nenasičenimi alifatskimi 
ogljikovodiki s številom ogljikovih 
atomov pretežno C5. Tok lahko 
vsebuje tudi benzen.)

649-318-00-7 267-563-4 67891-79-6 P

Destilati (zemeljsko olje), lahki, 
aromatski; termično krekirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov iz destilacije 
produktov termičnega krekinga etana 
in propana. Frakcija z nižjo 
temperaturo vrelišča sestoji pretežno 
iz aromatskih ogljikovodikov C5-C7 z 
nekaj nenasičenimi alifatskimi 
ogljikovodiki s številom ogljikovih 
atomov pretežno C5. Tok lahko 
vsebuje tudi benzen.)

649-319-00-2 267-565-5 67891-80-9 P

Destilati (zemeljsko olje), derivati 
pirolizata nafte in rafinata, zmes 
bencina; termično krekirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča

649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P



7524/8/06 REV 8 mb 207
PRILOGA XVII DG C I SL

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
pirolizno frakcionacijo nafte pri 
816 °C in rafinata. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s številom ogljikovih 
atomov C9 in vre pri približno 
204 °C.)

Aromatski ogljikovodiki, C6-8, 
derivati pirolizata nafte in rafinata; 
termično krekirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
frakcionirno pirolizo nafte pri 816 °C 
in rafinata. Sestoji pretežno iz 
aromatskih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C6 do C8, vključno z 
benzenom.)

649-321-00-3 270-658-3 68475-70-7 P

Destilati (zemeljsko olje), termično 
krekirana nafta in plinsko olje; 
termično krekirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo termično krekirane nafte 
in/ali plinskega olja. Sestoji pretežno 
iz olefinskih ogljikovodikov s 
številom ogljikovih atomov C5 in vre 
v območju približno od 33 °C do 
60 °C.)

649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P



7524/8/06 REV 8 mb 208
PRILOGA XVII DG C I SL

Destilati (zemeljsko olje), termično 
krekirana nafta in plinsko olje, 
vsebuje dimer C5; termično krekirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
ekstrakcijsko destilacijo termično 
krekirane nafte in/ali plinskega olja. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
številom ogljikovih atomov C5 z 
nekaj dimeriziranimi olefini C5 in vre 
v območju približno od 33 °C do 
184 °C.)

649-323-00-4 271-632-4 68603-01-0 P

Destilati (zemeljsko olje), termično 
krekirana nafta in plinsko olje, 
ekstraktivni; termično krekirana nafta 
z nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
ekstrakcijsko destilacijo termično 
krekirane nafte in/ali plinskega olja. 
Sestoji iz parafinskih in olefinskih 
ogljikovodikov, pretežno iz 
izoamilenov, kakor sta 2-metil-1-
buten in 2-metil-2-buten, in vre v 
območju približno od 31 °C do 
40 °C.)

649-324-00-X 271-634-5 68603-03-2 P

Destilati (zemeljsko olje), lahki, 
termično krekirani, debutanizirani, 
aromatski; termično krekirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča

649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P



7524/8/06 REV 8 mb 209
PRILOGA XVII DG C I SL

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo produktov iz termičnega 
krekinga. Sestoji pretežno iz 
aromatskih ogljikovodikov, predvsem 
benzena.)

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 
termično krekirana, sladkana; 
termično krekirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
izpostavitvijo destilata zemeljskega 
olja iz visoko temperaturnega 
krekinga težkih oljnih frakcij procesu 
sladkanja za pretvorbo merkaptanov. 
Sestoji pretežno iz aromatov, olefinov 
in nasičenih ogljikovodikov ter vre v 
območju približno od 20 °C do 
100 °C.)

649-326-00-0 295-447-3 92045-65-3 P

Nafta (zemeljsko olje), težka, 
prečiščena z vodikom; z vodikom 
prečiščena nafta z nizko temperaturo 
vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem frakcije zemeljskega 
olja z vodikom ob navzočnosti 
katalizatorja. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C6 do 
C13 in vre v območju približno od 
65 °C do 230 °C.)

649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P



7524/8/06 REV 8 mb 210
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 
prečiščena z vodikom; z vodikom 
prečiščena nafta z nizko temperaturo 
vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem frakcije zemeljskega 
olja z vodikom ob navzočnosti 
katalizatorja. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C4 do 
C11 in vre v območju približno od –
20 °C do 190 °C.)

649-328-00-1 265-151-9 64742-49-0 P

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 
razžvepljena z vodikom; z vodikom 
prečiščena nafta z nizko temperaturo 
vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva iz 
katalitskega procesa razžvepljevanja z 
vodikom. Sestoji iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C4 do C11 in vre v 
območju približno od –20 °C do 
190 °C.)

649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P



7524/8/06 REV 8 mb 211
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), težka, 
razžvepljena z vodikom; z vodikom 
prečiščena nafta z nizko temperaturo 
vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva iz 
katalitskega procesa razžvepljevanja z 
vodikom. Sestoji iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C7 do C12 in vre v 
območju približno od 90 °C do 
230 °C.)

649-330-00-2 265-185-4 64742-82-1 P

Destilati (zemeljsko olje), srednja 
frakcija, prečiščena z vodikom, 
frakcija s srednjo temperaturo 
vrelišča; z vodikom prečiščena nafta z 
nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo produktov iz procesa 
obdelave srednje frakcije destilata z 
vodikom. Sestoji iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C5 do C10 in vre v 
območju približno od 127 °C do 
188 °C.)

649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P



7524/8/06 REV 8 mb 212
PRILOGA XVII DG C I SL

Destilati (zemeljsko olje), lahki 
destilati iz procesa obdelave z 
vodikom, nizka temperatura vrelišča; 
z vodikom prečiščena nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo produktov iz procesa 
obdelave lahkega destilata z vodikom. 
Sestoji iz ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C6 do C9 in vre v 
območju približno od 3 °C do 
194 °C.)

649-332-00-3 270-093-2 68410-97-9 P

Destilati (zemeljsko olje), z vodikom 
prečiščena težka nafta, frakcije z vrha 
deizoheksanizerja; z vodikom 
prečiščena nafta z nizko temperaturo 
vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo produktov iz procesa 
obdelave težke nafte z vodikom. 
Sestoji iz ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C3 do C6 in vre v 
območju približno od –49 °C do 
68 °C.)

649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P



7524/8/06 REV 8 mb 213
PRILOGA XVII DG C I SL

Solvent nafta (zemeljsko olje), lahka, 
aromatska, prečiščena z vodikom; z 
vodikom prečiščena nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem frakcije zemeljskega 
olja z vodikom ob navzočnosti 
katalizatorja. Sestoji pretežno iz 
aromatskih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C8 do C10 in vre v 
območju približno od 135 °C do 
210 °C.)

649-334-00-4 270-988-8 68512-78-7 P

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 
termično krekirana, razžvepljena z 
vodikom; z vodikom prečiščena nafta 
z nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
frakcionacijo z vodikom 
razžvepljenega destilata iz termičnega 
krekinga. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C5 do 
C11 in vre v območju približno od 
23 °C do 195 °C.)

649-335-00-X 285-511-9 85116-60-5 P



7524/8/06 REV 8 mb 214
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 
prečiščena z vodikom, vsebuje 
cikloalkan; z vodikom prečiščena 
nafta z nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo frakcije zemeljskega olja. 
Sestoji pretežno iz alkanov in 
cikloalkanov, ki vrejo v območju 
približno od –20 °C do 190 °C.)

649-336-00-5 285-512-4 85116-61-6 P

Nafta (zemeljsko olje), težka, parno 
krekirana, prečiščena z vodikom; z 
vodikom prečiščena nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

649-337-00-0 295-432-1 92045-51-7 P

Nafta (zemeljsko olje), razžvepljena z 
vodikom, s širokim intervalom; z 
vodikom prečiščena nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva iz 
katalitskega procesa razžvepljevanja z 
vodikom. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C4 do 
C11 in vre v območju približno od 
30 °C do 250 °C.)

649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P



7524/8/06 REV 8 mb 215
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), prečiščena z 
vodikom, lahka, parno krekirana; z 
vodikom prečiščena nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

649-339-00-1 295-438-4 92045-57-3 P

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem frakcije zemeljskega 
olja, ki se pridobiva v procesu 
pirolize, z vodikom ob navzočnosti 
katalizatorja. Sestoji pretežno iz 
nenasičenih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C5 do C11 in vre v 
območju približno od 35 °C do 
190 °C.)

Ogljikovodiki, C4-12, kreking nafte, 
obdelani z vodikom; z vodikom 
prečiščena nafta z nizko temperaturo 
vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo iz produkta procesa 
parnega krekinga nafte in nadaljnje 
katalitske selektivne hidrogenacije 
produktov, ki sestavljajo gumo. 
Sestoji iz ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C4 do C12 in vre v 
območju približno od 30 °C do 
230 °C.)

649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P



7524/8/06 REV 8 mb 216
PRILOGA XVII DG C I SL

Solvent nafta (zemeljsko olje), lahka, 
naftenska, prečiščena z vodikom; z 
vodikom prečiščena nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem frakcije zemeljskega 
olja z vodikom ob navzočnosti 
katalizatorja. Sestoji pretežno iz 
cikloparafinskih ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C6 do C7 in vre v 
območju približno od 73 °C do 
85 °C.)

649-341-00-2 295-529-9 92062-15-2 P

Nafta (zemeljsko olje), lahka, parno 
krekirana, hidrogenirana; z vodikom 
prečiščena nafta z nizko temperaturo 
vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja s 
separacijo in nadaljnjo hidrogenacijo 
produktov iz parnega krekinga za 
proizvodnjo etilena. Sestoji pretežno 
iz nasičenih in nenasičenih parafinov, 
cikloparafinov in cikličnih aromatskih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C4 do 
C10 in vre v območju približno od 
50 °C do 200 °C. Delež benzenskih 
ogljikovodikov se lahko spreminja do 
30 utežnih odstotkov, tok lahko 
vsebuje tudi majhne količine žvepla 
in oksidiranih spojin.)

649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P



7524/8/06 REV 8 mb 217
PRILOGA XVII DG C I SL

Ogljikovodiki, C6-11, obdelani z 
vodikom, dearomatizirani; z vodikom 
prečiščena nafta z nizko temperaturo 
vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
topila, ki so bila izpostavljena procesu 
obdelave z vodikom za pretvorbo 
aromatov v naftene s katalitsko 
hidrogenacijo.)

649-343-00-3 297-852-0 93763-33-8 P

Ogljikovodiki, C9-12, obdelani z 
vodikom, dearomatizirani; z vodikom 
prečiščena nafta z nizko temperaturo 
vrelišča

649-344-00-9 297-853-6 93763-34-9 P

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
topila, ki so bila izpostavljena procesu 
obdelave z vodikom za pretvorbo 
aromatov v naftene s katalitsko 
hidrogenacijo.)

Stoddard topilo; nespecificirana nafta 
z nizko temperaturo vrelišča
(Brezbarvni rafinirani destilat 
zemeljskega olja, ki ne vsebuje 
rancida in je brez vonja ter vre v 
območju približno od 149 °C do
205 °C.)

649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P



7524/8/06 REV 8 mb 218
PRILOGA XVII DG C I SL

Kondenzati zemeljskega plina 
(zemeljsko olje); nespecificirana nafta 
z nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se loči kot tekočina iz 
zemeljskega plina na površinskem 
separatorju z retrogradno 
kondenzacijo. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C2 do 
C20. Pri zračni temperaturi in tlaku je 
tekočina.)

649-346-00-X 265-047-3 64741-47-5 P

Zemeljski plin (zemeljsko olje), 
surova tekoča zmes; nespecificirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se loči kot tekočina iz 
zemeljskega plina v postrojenju za 
recikliranje plinov s procesi, kakor je 
ohlajevanje ali absorpcija. Sestoji 
predvsem iz nasičenih alifatskih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov v območju od C2 do C8.)

649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P



7524/8/06 REV 8 mb 219
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 
krekirana z vodikom; nespecificirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo produktov iz 
hidrokrekinga. Sestoji pretežno iz 
nasičenih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C4 do C10 in vre v 
območju približno od –20 °C do 
180 °C.)

649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P

Nafta (zemeljsko olje), težka, 
krekirana z vodikom; nespecificirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo produktov iz 
hidrokrekinga. Sestoji pretežno iz 
nasičenih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C6 do C12 in vre v 
območju približno od 65 °C do 
230 °C.)

649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P



7524/8/06 REV 8 mb 220
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), sladkana; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
izpostavitvijo nafte iz zemeljskega 
olja procesu sladkanja za pretvorbo 
merkaptanov ali za odstranitev kislih 
nečistot. Sestoji iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C4 do C12 in vre v 
območju približno od –10 °C do 
230 °C.)

649-350-00-1 265-089-2 64741-87-3 P

Nafta (zemeljsko olje), prečiščena s 
kislino; nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
rafinat iz procesa obdelave z 
žveplovo kislino. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C7 do 
C12 in vre v območju približno od 
90 °C do 230 °C.)

649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P



7524/8/06 REV 8 mb 221
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), težka, 
kemijsko nevtralizirana; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
procesom obdelave za odstranitev 
kislih primesi. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C6 do 
C12 in vre v območju približno od 
65 °C do 230 °C.)

649-352-00-2 265-122-0 64742-22-9 P

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 
kemijsko nevtralizirana; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
procesom obdelave za odstranitev 
kislih primesi. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C4 do 
C11 in vre v območju približno od –
20 °C do 190 °C.)

649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P



7524/8/06 REV 8 mb 222
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), katalitsko 
razvoskana; nespecificirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
katalitskim razvoskanjem frakcije 
zemeljskega olja. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C5 do 
C12 in vre v območju približno od 
35 °C do 230 °C.)

649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P

Nafta (zemeljsko olje), parno 
krekirana, lahka; nespecificirana nafta 
z nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo produktov parnega 
krekinga. Sestoji pretežno iz 
nenasičenih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C4 do C11 in vre v 
območju približno od –20 °C do 
190 °C. Tok verjetno vsebuje 10 ali 
več volumenskih odstotkov benzena.)

649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P



7524/8/06 REV 8 mb 223
PRILOGA XVII DG C I SL

Solvent nafta (zemeljsko olje), lahka, 
aromatska; nespecificirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo aromatskih frakcij. Sestoji 
pretežno iz aromatskih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C8 do 
C10 in vre v območju približno od 
135 °C do 210 °C.)

649-356-00-4 265-199-0 64742-95-6 P

Aromatski ogljikovodiki, C6-10, 
kislinsko obdelani, nevtralizirani; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

649-357-00-X 268-618-5 68131-49-7 P

Destilati (zemeljsko olje), C3-5, bogati 
z 2-metil-2-butenom; nespecificirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo ogljikovodikov, s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C3 do C5, pretežno 
izopentana in 3-metil-1-butena. 
Sestoji iz nasičenih in nenasičenih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov v območju od C3 do C5, 
pretežno 2-metil-2-butena.)

649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P



7524/8/06 REV 8 mb 224
PRILOGA XVII DG C I SL

Destilati (zemeljsko olje), 
polimerizirani, parno krekirani 
destilati zemeljskega olja, frakcija C5-

12; nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo polimeriziranega parno 
krekiranega destilata zemeljskega 
olja. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C5 do 
C12.)

649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P

Destilati (zemeljsko olje), parno 
krekirani, frakcija C5-12; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

649-360-00-6 270-736-7 68477-53-2 P

(Kompleksna kombinacija organskih 
spojin se pridobiva z destilacijo 
produktov iz parnega krekinga. 
Sestoji iz nenasičenih ogljikovodikov 
s števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C5 do C12.)

Destilati (zemeljsko olje), parno 
krekirani, frakcija C5-10, mešani z 
lahko, parno krekirano frakcijo nafte 
C5 iz zemeljskega olja; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P



7524/8/06 REV 8 mb 225
PRILOGA XVII DG C I SL

Ekstrakti (zemeljsko olje), hladno 
kisli, frakcija C4-6; nespecificirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija organskih 
spojin se proizvaja s hladno kislinsko 
ekstrakcijo nasičenih in nenasičenih 
alifatskih ogljikovodikov, navadno v 
območju od C3 do C6, pretežno 
pentanov in amilenov. Sestoji 
pretežno iz nasičenih in nenasičenih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov v območju od C4 do C6, 
pretežno C5.)

649-362-00-7 270-741-4 68477-61-2 P

Destilati (zemeljsko olje), frakcija z 
vrha depentanizerja; nespecificirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva iz 
katalitsko krekiranega plinskega toka. 
Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C4 do C6.)

649-363-00-2 270-771-8 68477-894-4 P



7524/8/06 REV 8 mb 226
PRILOGA XVII DG C I SL

Ostanki (zemeljsko olje), produkti z 
dna kolone za ločevanje butana; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksni ostanek se pridobiva z 
destilacijo toka butana. Sestoji iz 
alifatskih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C4 do C6.)

649-364-00-8 270-791-7 68478-12-6 P

Oljni ostanki (zemeljsko olje), 
deizobotanizer (kolona za 
odstranjevanje izobutana); 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksni ostanek atmosferske 
destilacije toka butan-butilen. Sestoji 
iz alifatskih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C4 do C6.)

649-365-00-3 270-795-9 68478-16-0 P

Nafta (zemeljsko olje), koksna, s 
širokim območjem vrelišča; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo produktov iz koksne peči s 
fluidom. Sestoji pretežno iz 
nenasičenih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C4 do C15 in vre v 
območju približno od 43 °C do 
250 °C.)

649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P



7524/8/06 REV 8 mb 227
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), parno 
krekirana, aromatska srednja frakcija; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo produktov iz parnega 
krekinga. Sestoji pretežno iz 
aromatskih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C7 do C12 in vre v 
območju približno od 130 °C do 
220 °C.)

649-367-00-4 271-138-9 68516-20-1 P

Nafta (zemeljsko olje), z glino 
prečiščena direktna nafta s širokim 
območjem vrelišča; nespecificirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov je produkt obdelave 
direktne nafte s širokim območjem 
temperature vrelišča z naravno ali 
modificirano glino, navadno v 
perkolacijskem procesu za odstranitev 
sledov polarnih komponent in 
navzočih nečistot. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C4 do 
C11 in vre v območju približno od –
20 °C do 220 °C.)

649-368-00-X 271-262-3 68527-21-9 P

Nafta (zemeljsko olje), lahka, z glino 
prečiščena, direktni destilat; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P



7524/8/06 REV 8 mb 228
PRILOGA XVII DG C I SL

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov je produkt obdelave 
lahkega direktnega destilata nafte z 
naravno ali modificirano glino, 
navadno v perkolacijskem procesu za 
odstranitev sledov polarnih sestavin 
in navzočih nečistot. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C7 do 
C10 in vre v območju približno od 
93 °C do 180 °C.)

Nafta (zemeljsko olje), lahka, parno 
krekirana, aromatska; nespecificirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo produktov iz parnega 
krekinga. Sestoji pretežno iz 
aromatskih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C7 do C9 in vre v 
območju približno od 110 °C do 
165 °C.)

649-370-00-0 271-264-4 68527-23-1 P

Nafta (zemeljsko olje), lahka, parno 
krekirana, brez benzena; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo produktov iz parnega 
krekinga. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C4 do 
C12 in vre v območju približno od 
80 °C do 218 °C.)

649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P



7524/8/06 REV 8 mb 229
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), vsebuje 
aromate; nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7 P

Bencin, piroliza, produkti z dna 
debutanizerja; nespecificirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
frakcionacijo produktov z dna 
depropanizerja. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovh 
atomov pretežno v območju, večjem 
od C5.)

649-373-00-7 271-726-5 68606-10-0 P

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 
sladkana; nespecificirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
izpostavitvijo destilatov zemeljskega 
olja procesu sladkanja za pretvorbo 
merkaptanov ali za odstranitev kislih 
nečistot. Sestoji pretežno iz nasičenih 
in nenasičenih ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C3 do C6 in vre v 
območju približno od –20 °C do 
100 °C.)

649-374-00-2 272-206-0 68783-66-4 P



7524/8/06 REV 8 mb 230
PRILOGA XVII DG C I SL

Kondenzati zemeljskega plina; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

649-375-00-8 272-896-3 68919-39-1 J

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se izloči in/ali 
kondenzira iz zemeljskega plina med 
transportom in se zbere v glavi jaška 
in/ali iz proizvodnje, zbiranja, 
prenosa in distribucijskih cevovodov 
v morskih globinah, iz pralnikov itd. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C2 do C8.)

Destilati (zemeljsko olje), stripping, 
združevalna obdelava nafte; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja s 
strippingom (desorpcijo) proizvodov 
iz združevalne obdelave nafte. Sestoji 
iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov 
s števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C2 do C6.)

649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5 P



7524/8/06 REV 8 mb 231
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 
katalitsko reformirana, frakcija brez 
aromatov; nespecificirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov, ki ostanejo po 
odstranitvi aromatskih sestavin iz 
katalitsko reformirane lahke nafte v 
procesu selektivne absorpcije. Sestoji 
pretežno iz parafinskih in cikličnih 
sestavin s števili ogljikovih atomov 
pretežno v območju od C5 do C8 in 
vre v območju približno od 66 °C do 
121°C.)

649-377-00-9 285-510-3 85116-59-2 P

Bencin; nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov sestoji predvsem iz 
parafinov, cikloparafinov, aromatskih 
in olefinskih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno večjimi 
od C3 in vre v območju od 30 °C do 
260 °C.)

649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P



7524/8/06 REV 8 mb 232
PRILOGA XVII DG C I SL

Aromatski ogljikovodiki, C7-8, 
produkti dealkilacije, ostanki 
destilacije; nespecificirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča

649-379-00-X 292-698-0 90989-42-7 P

Ogljikovodiki, C4-6, lahka frakcija iz 
depentanizerja, aromatski, obdelani z 
vodikom; nespecificirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot prva 
frakcija iz depentanizerja pred 
obdelavo toka aromatov z vodikom. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C4 do C6, pretežno 
pentanov in pentenov, in vre v 
območju približno od 25 °C do 
40 °C.)

649-380-00-5 295-298-4 91995-38-9 P

Destilati (zemeljsko olje), s pregreto 
paro krekirana nafta, bogata s C5; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P



7524/8/06 REV 8 mb 233
PRILOGA XVII DG C I SL

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo s pregreto paro krekirane 
nafte. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov v območju od C4 do C6, 
pretežno C5.)

Ekstrakti (zemeljsko olje), katalitsko 
reformirano, lahko naftno topilo; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
ekstrakt v procesu ekstrakcije s 
topilom katalitsko reformirane 
frakcije zemeljskega olja. Sestoji 
pretežno iz aromatskih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C7 do 
C8 in vre v območju približno od 
100 °C do 200 °C.)

649-382-00-6 295-331-2 91995-68-5 P

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 
dearomatizirana, razžvepljena z 
vodikom; nespecificirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo z vodikom razžvepljenih in 
dearomatiziranih frakcij lahkega 
zemeljskega olja. Sestoji pretežno iz 
parafinov C7 in cikloparafinov in vre 
v območju približno od 90 °C do 
100 °C.)

649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P



7524/8/06 REV 8 mb 234
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), lahka, bogata 
s C5, sladkana; nespecificirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
izpostavitvijo nafte iz zemeljskega 
olja procesu sladkanja za pretvorbo 
merkaptanov ali za odstranitev kislih 
nečistot. Sestoji iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C4 do C5, pretežno C5, in 
vre v območju približno od –10 °C do 
35 °C.)

649-384-00-7 295-442-6 92045-60-8 P

Ogljikovodiki, C8-11, kreking nafta, 
toluenska frakcija; nespecificirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo poprej z vodikom obdelane 
kreking nafte. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C8 do 
C11 in vre v območju približno od 
130 °C do 205 °C.)

649-385-00-2 295-444-7 92045-62-0 P

Ogljikovodiki, C4-11, kreking nafte; 
brez aromatov; nespecificirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča

649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P



7524/8/06 REV 8 mb 235
PRILOGA XVII DG C I SL

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva iz 
kreking nafte, poprej obdelane z 
vodikom po ločevanju 
ogljikovodikove frakcije, ki vsebuje 
benzen in toluen, in drugih frakcij z 
višjo temperaturo vrelišča z 
destilacijo. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C4 do 
C11 in vre v območju približno od 
30 °C do 205 °C.)

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 
toplotno prečiščena, parno krekirana; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
frakcionacijo parno krekirane nafte po 
rekuperaciji iz procesa toplotne 
obdelave. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C4 do 
C6 in vre v območju približno od 0 °C 
do 80 °C.)

649-387-00-3 296-028-8 92201-97-3 P

Destilati (zemeljsko olje), bogati s C6; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo napajalne zmesi
zemeljskega olja. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C5 do 
C7, bogata s C6, in vre v območju 
približno od 60 °C do 70 °C.)

649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P



7524/8/06 REV 8 mb 236
PRILOGA XVII DG C I SL

Bencin, piroliza, obdelan z vodikom; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Destilacijska frakcija iz 
hidrogenacije piroliznega bencina, ki 
vre v območju približno od 20 °C do 
200 °C.)

649-389-00-4 302-639-3 94114-03-1 P

Destilati (zemeljsko olje), parno 
krekirani, frakcija C8-12, lahki 
polimerizirani destilati; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo polimeriziranih frakcij od 
C8 do C12 iz parno krekiranih 
destilatov zemeljskega olja. Sestoji 
pretežno iz aromatskih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C8 do 
C12.)

649-390-00-X 305-750-5 95009-23-7 P

Ekstrakti (zemeljsko olje); težko 
naftno topilo, obdelano z glino; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem težkega naftnega 
topilnega ekstrakta z belilno zemljo. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C6 do C10 in vre v 
območju približno od 80 °C do 
180 °C.)

649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P



7524/8/06 REV 8 mb 237
PRILOGA XVII DG C I SL

Nafta (zemeljsko olje), lahka, parno 
krekirana, termično prečiščena, brez 
benzena; nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem in destilacijo lahke, 
benzena očiščene, parno krekirane 
nafte zemeljskega olja. Sestoji 
pretežno iz ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C7 do C12 in vre v 
območju približno od 95 °C do 
200 °C.)

649-392-00-0 308-713-1 98219-46-6 P

Nafta (zemeljsko olje), lahka, parno 
krekirana, termično prečiščena; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem in destilacijo lahke, 
parno krekirane nafte zemeljskega 
olja. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C5 do 
C6 in vre v območju približno od 
35 °C do 80 °C.)

649-393-00-6 308-714-7 98219-47-7 P

Destilati (zemeljsko olje), C7-9, bogati 
s C8, dearomatizirani, razžvepljeni z 
vodikom; nespecificirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča

649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P



7524/8/06 REV 8 mb 238
PRILOGA XVII DG C I SL

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo lahke frakcije zemeljskega 
olja, razžvepljene z vodikom in 
dearomatizirane. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov v območju od C7 do C9, 
pretežno parafinov in cikloparafinov 
C8, in vre v območju približno od 
120 °C do 130 °C.)

Ogljikovodiki, C6-8, hidrogenirani, 
dearomatizirani s sorpcijo, rafinacija 
toluena; nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
sorpcijo toluena iz ogljikovodikove 
frakcije krekiranega bencina, 
obdelanega z vodikom ob navzočnosti 
katalizatorja. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C6 do 
C8 in vre v območju približno od 
80 °C do 135 °C.)

649-395-00-7 309-870-9 101316-66-9 P

Nafta (zemeljsko olje), razžvepljena z 
vodikom, s širokim območjem 
vrelišča, iz koksne peči; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P



7524/8/06 REV 8 mb 239
PRILOGA XVII DG C I SL

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
frakcionacijo z vodikom 
razžvepljenega destilata koksne peči. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C5 do C11 in vre v 
območju približno od 23 °C do 
196 °C.)

Nafta (zemeljsko olje), lahka, 
sladkana; nespecificirana nafta z 
nizko temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
izpostavitvijo nafte iz zemeljskega 
olja procesu sladkanja za pretvorbo 
merkaptanov ali za odstranitev kislih 
nečistot. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C5 do 
C8 in vre v območju približno od 
20 °C do 130 °C.)

649-397-00-8 309-976-5 101795-01-1 P

Ogljikovodiki, C3-6, bogati s C5, parno 
krekirana nafta; nespecificirana nafta 
z nizko temperaturo vrelišča

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo parno krekirane nafte. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov v območju 
od C3 do C6, pretežno C5.)

649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P



7524/8/06 REV 8 mb 240
PRILOGA XVII DG C I SL

Ogljikovodiki, bogati s C5, vsebujejo 
diciklopantadien; nespecificirana 
nafta z nizko temperaturo vrelišča

649-399-00-9 310-013-6 102110-15-6 P

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo produktov parnega 
krekinga. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s številom ogljikovih 
atomov C5 in diciklopentadiena ter 
vre v območju približno od 30 °C do 
170 °C.)

Ostanki (zemeljsko olje), parno 
krekirani, lahki, aromatski; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo produktov parnega 
krekinga ali podobnimi procesi po 
odstranitvi zelo lahko hlapnih 
produktov, s čimer se pridobi ostanek 
z ogljikovodiki s števili ogljikovih 
atomov, večjimi od C5. Sestoji 
pretežno iz aromatskih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov večjimi od C5 in vre nad 
približno 40 °C.)

649-400-00-2 310-057-6 102110-55-4 P

Ogljikovodiki, C ≥ 5, bogati s C5-6; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

649-401-00-8 270-690-8 68476-50-6 P

Ogljikovodiki, bogati s C5; 
nespecificirana nafta z nizko 
temperaturo vrelišča

649-402-00-3 270-695-5 68476-55-1 P

Aromatski ogljikovodiki, C8-10; 
redestilat lahkega olja, visoko vrelišče

649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P



7524/8/06 REV 8 mb 241
PRILOGA XVII DG C I SL

Destilati (zemeljsko olje), lahki, 
katalitsko krekirani; krekirano plinsko 
olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo produktov iz postopka 
katalitskega krekinga. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C9 do 
C25 in vre v območju približno od 
150 °C do 400 °C. Vsebuje relativno 
velik delež bicikličnih aromatskih 
ogljikovodikov.)

649-435-00-3 265-060-4 64741-59-9

Destilati (zemeljsko olje), srednja 
frakcija, katalitsko krekirani; 
krekirano plinsko olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo produktov iz postopka 
katalitskega krekinga. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C11 do 
C30 in vre v območju približno od 
205 °C do 450 °C. Vsebuje relativno 
visok delež tricikličnih aromatskih 
ogljikovodikov.)

649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2



7524/8/06 REV 8 mb 242
PRILOGA XVII DG C I SL

Destilati (zemeljsko olje), lahki, 
termično krekirani; krekirano plinsko 
olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov iz destilacije 
produktov termičnega krekinga. 
Sestoji pretežno iz nenasičenih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C10 do 
C22 in vre v območju približno od 
160 °C do 370 °C.)

649-438-00-X 265-084-5 64741-82-8

Destilati (zemeljsko olje), lahki, 
katalitsko krekirani, razžvepljeni z 
vodikom; krekirano plinsko olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem lahkih, katalitsko 
krekiranih destilatov z vodikom za 
pretvorbo organskega žvepla v 
žveplov vodik, ki se odstrani. Sestoji 
iz ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C9 do 
C25 in vre v območju približno od 
150 °C do 400 °C. Vsebuje relativno 
velik delež bicikličnih aromatskih 
ogljikovodikov.)

649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5



7524/8/06 REV 8 mb 243
PRILOGA XVII DG C I SL

Destilati (zemeljsko olje), lahka, 
parno krekirana nafta; krekirano 
plinsko olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov iz večkratne 
destilacije produktov iz parnega 
krekinga. Sestoji iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C10 do C18.)

649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9

Destilati (zemeljsko olje), krekirani, 
parno krekirani destilati zemeljskega 
olja; krekirano plinsko olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo krekiranega, parno 
krekiranega destilata in/ali njegovih 
frakcioniranih produktov. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C10 do 
polimerov z nizko molekulsko maso.)

649-441-00-6 270-727-8 68477-38-3

Plinsko olje (zemeljsko olje), parno 
krekirano; krekirano plinsko olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo produktov parnega 
krekinga. Sestoji iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno 
večjimi od C9 in vre v območju 
približno od 205 °C do 400 °C.)

649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4



7524/8/06 REV 8 mb 244
PRILOGA XVII DG C I SL

Destilati (zemeljsko olje), termično 
krekirani, razžvepljeni z vodikom, 
srednja frakcija; krekirano plinsko 
olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
frakcionacijo termično krekiranega, z 
vodikom razžvepljenega destilata. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C11 do C25 in vre v 
območju približno od 205 °C do 
400 °C.)

649-443-00-7 285-505-6 85116-53-6

Plinska olja (zemeljsko olje), 
termično krekirana, razžvepljena z 
vodikom; krekirano plinsko olje

649-444-00-2 295-411-7 92045-29-9

Ostanki (zemeljsko olje), 
hidrogenirana, parno krekirana nafta; 
krekirano plinsko olje

649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
ostanek destilacije z vodikom 
obdelane parno krekirane nafte. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov, ki 
vrejo v območju približno od 200 °C 
do 350 °C.)



7524/8/06 REV 8 mb 245
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Ostanki (zemeljsko olje), parni 
kreking, destilacija nafte; krekirano 
plinsko olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
destilacijski ostanek z dna kolone pri 
ločevanju tokov iz parnega krekinga 
nafte pri visoki temperaturi. Vre v 
območju približno od 147 °C do 
300 °C in daje končno olje z 
viskoznostjo 18 10-6 m².s-1 pri 50 °C.)

649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9

Destilati (zemeljsko olje), lahki, 
katalitsko krekirani, termično 
razgrajeni; krekirano plinsko olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
destilacijo produktov katalitskega 
krekinga, ki se uporablja kot tekočina 
za prenos toplote. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov in vre v območju 
približno od 190 °C do 340 °C. Tok 
verjetno vsebuje tudi organske 
spojine žvepla.)

649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0

Ostanki (zemeljsko olje), parno 
krekirana, toplotno prečiščena nafta; 
krekirano plinsko olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
ostanek destilacije parno krekirane, 
toplotno obdelane nafte in vre v 
območju približno od 150 °C do 
350 °C.)

649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0
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Plinska olja (zemeljsko olje), lahka, 
vakuumska, termično krekirana, 
razžvepljena z vodikom; krekirano 
plinsko olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
katalitskim razžvepljevanjem 
termično krekiranega, lahkega 
vakuumskega zemeljskega olja z 
vodikom. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C14 do 
C20 in vre v območju približno od 
270 °C do 370 °C.)

649-450-00-5 308-278-8 97926-59-5

Destilati (zemeljsko olje), srednja 
frakcija iz koksne peči, razžvepljena z 
vodikom; krekirano plinsko olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
frakcionacijo z vodikom 
razžvepljenega destilata izstopnega 
toka iz koksne peči. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C12 do 
C21 in vre v območju približno od 
200 °C do 360 °C.)

649-451-00-0 309-865-1 101316-59-0

Destilati (zemeljsko olje), težki, parno 
krekirani; krekirano plinsko olje

649-452-00-6 309-939-3 101631-14-5



7524/8/06 REV 8 mb 247
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(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
destilacijo parno krekiranih težkih 
ostankov. Sestoji pretežno iz visoko 
alkiliranih težkih aromatskih 
ogljikovodikov, ki vrejo v območju 
približno od 250 °C do 400 °C.)

Destilati (zemeljsko olje), težki, 
hidrokrekirani; nespecificirano bazno 
olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov iz destilacije 
produktov iz hidrokrekinga. Sestoji 
pretežno iz nasičenih ogljikovodikov 
s števili ogljikovih atomov v območju 
od C15 do C39 in vre v območju 
približno od 260 °C do 600 °C.)

649-453-00-1 265-077-7 64741-76-0 L

Destilati (zemeljsko olje), težki, 
parafinski, rafinirani s topilom; 
nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
rafinat iz procesa ekstrakcije s 
topilom. Sestoji pretežno iz nasičenih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C20 do 
C50 in daje končno olje z viskoznostjo 
najmanj 19 10-6 m².s-1 pri 40 °C.)

649-454-00-7 265-090-8 64741-88-4 L

Destilati (zemeljsko olje), lahki 
parafinski, rafinirani s topilom; 
nespecificirano bazno olje

649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L



7524/8/06 REV 8 mb 248
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(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
rafinat iz procesa ekstrakcije s 
topilom. Sestoji pretežno iz nasičenih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C15 do 
C30 in daje končno olje z viskoznostjo 
manj kot 19 10-6 m².s-1 pri 40 °C.)

Oljni ostanki (zemeljsko olje), 
deasfaltirani s topilom; 
nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot v 
topilu topna frakcija pri deasfaltiranju 
ostanka z topilom C3-C4. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno večjimi od C25 in vre 
približno nad 400 °C.)

649-456-00-8 265-096-0 64741-95-3 L

Destilati (zemeljsko olje), težka 
naftenska frakcija, rafinirana s 
topilom; nespecificirano bazno olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
rafinat iz procesa ekstrakcije s 
topilom. Sestoji iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C20 do C50 in daje končno 
olje z viskoznostjo najmanj 19 10-6

m².s-1 pri 40 °C. Vsebuje relativno 
malo navadnih parafinov.)

649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 L



7524/8/06 REV 8 mb 249
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Destilati (zemeljsko olje), lahka, 
naftenska frakcija, rafinirana s 
topilom; nespecificirano bazno olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
rafinat iz procesa ekstrakcije s 
topilom. 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 
malo navadnih parafinov.)

649-458-00-9 265-098-1 64741-97-5 L

Oljni ostanki (zemeljsko olje), 
rafinirani s topilom; nespecificirano 
bazno olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot s 
topilom netopna frakcija iz obdelave 
ostanka s polarnim organskim 
topilom, kakor je fenol ali furfural. 
Sestoji iz ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno večjimi 
od C25 in vre približno nad 400 °C.)

649-459-00-4 265-101-6 64742-01-4 L

Destilati (zemeljsko olje), parafinska 
frakcija z glino; nespecificirano bazno 
olje

649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L



7524/8/06 REV 8 mb 250
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(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov iz obdelave frakcije 
zemeljskega olja z naravno ali 
modificirano glino v kontaktnem ali 
perkolacijskem procesu za odstranitev 
sledov polarnih komponent in 
navzočih nečistot. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C20 do 
C50 in daje končno olje z viskoznostjo 
najmanj 19 10-6 m².s-1 pri 40 °C. 
Vsebuje relativno velik delež 
nasičenih ogljikovodikov.)

Destilati (zemeljsko olje), lahka, 
parafinska frakcija, prečiščena z 
glino; nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov iz obdelave frakcije 
zemeljskega olja z naravno ali 
modificirano glino v kontaktnem ali 
perkolacijskem procesu za odstranitev 
sledov polarnih komponent in 
navzočih nečistot. 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 velik delež 
nasičenih ogljikovodikov.)

649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 L



7524/8/06 REV 8 mb 251
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Oljni ostanki (zemeljsko olje), 
obdelani z glino; nespecificirano 
bazno olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem oljnega ostanka z 
naravno ali modificirano glino v 
kontaktnem ali perkolacijskem 
procesu za odstranitev sledov 
polarnih komponent in navzočih 
nečistot. Sestoji iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno 
večjimi od C25 in vre nad približno 
400 °C.)

649-462-00-0 265-143-5 64742-41-2 L

Destilati (zemeljsko olje), težka, 
naftenska frakcija, prečiščena z glino; 
nespecificirano bazno olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov iz obdelave frakcije 
zemeljskega olja z naravno ali 
modificirano glino v kontaktnem ali 
perkolacijskem procesu za odstranitev 
sledov polarnih spojin in navzočih 
nečistot. Sestoji iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C20 do C50 in daje končno 
olje z viskoznostjo najmanj 19 10-6

m².s-1 pri 40 °C. Vsebuje relativno 
malo navadnih parafinov.)

649-463-00-6 265-146-1 64742-44-5 L

Destilati (zemeljsko olje), lahka, 
naftenska frakcija, prečiščena z glino; 
nespecificirano bazno olje

649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L



7524/8/06 REV 8 mb 252
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(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov iz obdelave frakcije 
zemeljskega olja z naravno ali 
modificirano glino v kontaktnem ali 
perkolacijskem procesu za odstranitev 
sledov polarnih komponent in 
navzočih nečistot. 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 malo navadnih 
parafinov.)

Destilati (zemeljsko olje), težka, 
naftenska frakcija, prečiščena z 
vodikom; nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem frakcije zemeljskega 
olja z vodikom ob navzočnosti 
katalizatorja. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C20 do 
C50 in daje končno olje z viskoznostjo 
najmanj 19 10-6 m².s-1 pri 40 °C. 
Vsebuje relativno malo navadnih 
parafinov.)

649-465-00-7 265-155-0 64742-52-5 L

Destilati (zemeljsko olje), lahka, 
naftenska frakcija, prečiščena z 
vodikom; nespecificirano bazno olje

649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 L



7524/8/06 REV 8 mb 253
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(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem frakcije zemeljskega 
olja z vodikom ob navzočnosti 
katalizatorja. 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 malo navadnih 
parafinov.)

Destilati (zemeljsko olje), težka, 
naftenska frakcija, prečiščena z 
vodikom; nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem frakcije zemeljskega 
olja z vodikom ob navzočnosti 
katalizatorja. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C20 do 
C50 in daje končno olje z viskoznostjo 
najmanj 19 10-6 m².s-1 pri 40 °C. 
Vsebuje relativno velik delež 
nasičenih ogljikovodikov.)

649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 L

Destilati (zemeljsko olje), lahka, 
naftenska frakcija, prečiščena z 
vodikom; nespecificirano bazno olje

649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 L



7524/8/06 REV 8 mb 254
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(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem frakcije zemeljskega 
olja z vodikom ob navzočnosti 
katalizatorja. 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 velik delež 
nasičenih ogljikovodikov.)

Destilati (zemeljsko olje), lahka, 
parafinska frakcija, razvoskana s 
topilom; nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
odstranitvijo normalnih parafinov iz 
frakcije zemeljskega olja s 
kristalizacijo s topilom. Sestoji 
pretežno 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.)

649-469-00-9 265-159-2 64742-56-9 L

Oljni ostanki (zemeljsko olje), 
obdelani z vodikom; nespecificirano 
bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem frakcije zemeljskega 
olja z vodikom ob navzočnosti 
katalizatorja. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno večjimi od C25 in vre 
nad približno 400 °C.)

649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 L



7524/8/06 REV 8 mb 255
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Oljni ostanki (zemeljsko olje),
razvoskani s topilom; nespecificirano 
bazno olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
odstranitvijo dolgih razvejanih verig 
ogljikovodikov iz oljnega ostanka s 
procesom kristalizacije s topilom. 
Sestoji iz ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno večjimi 
od C25 in vre nad približno 400 °C.)

649-471-00-X 265-166-0 64742-62-7 L

Destilati (zemeljsko olje), težka, 
naftenska frakcija, razvoskana s 
topilom; nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
odstranitvijo normalnih parafinov iz 
frakcije zemeljskega olja s 
kristalizacijo s topilom. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C20 do 
C50 in daje končno olje z viskoznostjo 
najmanj 19 10-6 m².s-1 pri 40 °C. 
Vsebuje relativno malo navadnih 
parafinov.)

649-472-00-5 265-167-6 64742-63-8 L

Destilati (zemeljsko olje), lahka 
naftenska frakcija, razvoskana s 
topilom; nespecificirano bazno olje

649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L



7524/8/06 REV 8 mb 256
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(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
odstranitvijo normalnih parafinov iz 
frakcije zemeljskega olja s 
kristalizacijo s topilom. 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 malo navadnih 
parafinov.)

Destilati (zemeljsko olje), težka 
parafinska frakcija, razvoskana s 
topilom; nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
odstranitvijo normalnih parafinov iz 
frakcije zemeljskega olja s 
kristalizacijo s topilom. Sestoji 
pretežno iz ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C20 do C50 in daje končno 
olje z viskoznostjo najmanj 19 10-6

m².s-1 pri 40 °C.)

649-474-00-6 265-169-7 64742-65-0 L

Naftenska olja (zemeljsko olje), težka 
frakcija, katalitsko razvoskana; 
nespecificirano bazno olje

649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L



7524/8/06 REV 8 mb 257
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(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
katalitskim procesom razvoskanja. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C20 do C50 in daje končno 
olje z viskoznostjo najmanj 19 10-6

m².s-1 pri 40 °C. Vsebuje relativno 
malo navadnih parafinov.)

Naftenska olja (zemeljsko olje), lahka 
frakcija, katalitsko razvoskana; 
nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
katalitskim procesom razvoskanja. 
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 
malo navadnih parafinov.)

649-476-00-7 265-173-9 64742-69-4 L

Parafinska olja (zemeljsko olje), težka 
frakcija, katalitsko razvoskana; 
nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
katalitskim procesom razvoskanja. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C20 do C50 in daje končno 
olje z viskoznostjo najmanj 19 10-6

m².s-1 pri 40 °C.)

649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 L



7524/8/06 REV 8 mb 258
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Parafinska olja (zemeljsko olje), 
lahka frakcija, katalitsko razvoskana; 
nespecificirano bazno olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
katalitskim procesom razvoskanja. 
Sestoji pretežno 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.)

649-478-00-8 265-176-5 64742-71-8 L

Naftenska olja (zemeljsko olje), težka 
frakcija, kompleksna, razvoskana; 
nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
odstranitvijo ravnih parafinskih 
ogljikovodikov z ravnimi verigami 
kot trdne snovi s prečiščenjem z 
aktivno snovjo, kakor je sečnina. 
Sestoji iz ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C20 do C50 in daje končno 
olje z viskoznostjo najmanj 19 10-6

m².s-1 pri 40 °C. Vsebuje relativno 
malo navadnih parafinov.)

649-479-00-3 265-179-1 64742-75-2 L

Naftenska olja (zemeljsko olje), lahka 
frakcija, kompleksna, razvoskana; 
nespecificirano bazno olje

649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L



7524/8/06 REV 8 mb 259
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(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
katalitskim procesom razvoskanja. 
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 
malo navadnih parafinov.)

Mazalna olja (zemeljsko olje), C20-50, 
prečiščena z vodikom, nevtralna, na 
oljni osnovi z visoko viskoznostjo; 
nespecificirano bazno olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva iz 
lahkega vakuumskega plinskega olja, 
težkega vakuumskega plinskega olja 
in s topilom deasfaliranega oljnega 
ostanka s prečiščenjem z vodikom ob 
navzočnosti katalizatorja v 
dvofaznem procesu z razvoskanjem, 
izvedenim med obema fazama. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C20 do C50 in daje končno 
olje z viskoznostjo približno 112 10-6

m².s-1 pri 40 °C. Vsebuje relativno 
velik delež nasičenih ogljikovodikov.)

649-481-00-4 276-736-3 72623-85-9 L

Mazalna olja (zemeljsko olje), C15-30, 
prečiščena z vodikom, nevtralna, na 
oljni osnovi; nespecificirano bazno 
olje

649-482-00-X 276-737-9 72623-86-0 L



7524/8/06 REV 8 mb 260
PRILOGA XVII DG C I SL

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva iz 
lahkega vakuumskega plinskega olja 
in težkega vakuumskega plinskega 
olja s prečiščenjem z vodikom ob 
navzočnosti katalizatorja v 
dvofaznem procesu z razvoskanjem, 
izvedenim med obema fazama. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C15 do C30 in daje končno 
olje z viskoznostjo približno 15 10-6

m².s-1 pri 40 °C. Vsebuje relativno 
velik delež nasičenih ogljikovodikov.)

Mazalna olja (zemeljsko olje), C20-50, 
prečiščena z vodikom, nevtralna, na 
oljni osnovi; nespecificirano bazno 
olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva iz 
lahkega vakuumskega plinskega olja, 
težkega vakuumskega plinskega olja 
in s topilom deasfaltiranega oljnega 
ostanka s prečiščenjem z vodikom ob 
navzočnosti katalizatorja v 
dvofaznem procesu z razvoskanjem, 
izvedenim med obema fazama. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C20 do C50 in daje končno 
olje z viskoznostjo približno 32 10-6

m².s-1 pri 40 °C. Vsebuje relativno 
velik delež nasičenih ogljikovodikov.)

649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L



7524/8/06 REV 8 mb 261
PRILOGA XVII DG C I SL

Mazalna olja; nespecificirano bazno 
olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
procesom ekstrakcije s topilom in 
razvoskanja. Sestoji pretežno iz 
nasičenih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov v območju od C15
do C50.)

649-484-00-0 278-012-2 74869-22-0 L

Destilati (zemeljsko olje), težka, 
parafinska frakcija, kompleksna, 
razvoskana; nespecificirano bazno 
olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
razvoskanjem težkega parafinskega 
destilata. Sestoji pretežno iz
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C20 do 
C50 in daje končno olje z viskoznostjo 
enako ali višjo od 19 10-6 m².s-1 pri 40 
°C. Vsebuje relativno malo navadnih 
parafinov.)

649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 L



7524/8/06 REV 8 mb 262
PRILOGA XVII DG C I SL

Destilati (zemeljsko olje), lahka, 
parafinska frakcija, kompleksna, 
razvoskana; nespecificirano bazno 
olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
razvoskanjem lahkega parafinskega 
destilata. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C12 do 
C30 in daje končno olje z viskoznostjo 
manj kakor 19 10-6 m².s-1 pri 40 °C. 
Vsebuje relativno malo navadnih 
parafinov.)

649-486-00-1 292-614-2 90640-92-9 L

Destilati (zemeljsko olje), težka, 
parafinska frakcija, razvoskana s 
topilom, prečiščena z glino; 
nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem razvoskanega težkega 
parafinskega destilata z nevtralno ali 
modificirano glino v kontaktnem ali 
perkolacijskem procesu. Sestoji 
pretežno iz ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C20 do C50.)

649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L



7524/8/06 REV 8 mb 263
PRILOGA XVII DG C I SL

Ogljikovodiki, C20-50, težka, 
parafinska frakcija, razvoskana s 
topilom, prečiščena z vodikom; 
nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja s 
prečiščenjem razvoskanega težkega 
parafinskega destilata z vodikom ob 
navzočnosti katalizatorja. Sestoji 
pretežno iz ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C20 do C50.)

649-488-00-2 292-617-9 90640-95-2 L

Destilati (zemeljsko olje), lahka, 
parafinska frakcija, razvoskana s 
topilom, prečiščena z glino; 
nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov iz obdelave 
razvoskanega lahkega parafinskega 
destilata z nevtralno ali modificirano 
glino v kontaktnem ali 
perkolacijskem procesu. Sestoji 
pretežno iz ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C15 do C30.)

649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 L



7524/8/06 REV 8 mb 264
PRILOGA XVII DG C I SL

Destilati (zemeljsko olje), lahka, 
parafinska frakcija, razvoskana s 
topilom, prečiščena z vodikom; 
nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja s 
prečiščenjem razvoskanega lahkega 
parafinskega destilata z vodikom ob 
navzočnosti katalizatorja. Sestoji iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C15 do 
C30.)

649-490-00-3 292-620-5 90640-97-4 L

Oljni ostanki (zemeljsko olje), 
obdelani z vodikom, razvoskani s 
topilom; nespecificirano bazno olje

649-491-00-9 292-656-1 90669-74-2 L

Oljni ostanki (zemeljsko olje), 
katalitsko razvoskani; nespecificirano 
bazno olje

649-492-00-4 294-843-3 91770-57-9 L

Destilati (zemeljsko olje), težka, 
parafinska frakcija, razvoskana, 
prečiščena z vodikom; 
nespecificirano bazno olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
intenzivno obdelavo razvoskanega 
destilata s hidrogenacijo ob 
navzočnosti katalizatorja. Sestoji 
pretežno iz nasičenih ogljikovodikov 
s števili ogljikovih atomov v območju 
od C25 do C39 in daje končno olje z 
viskoznostjo približno 44 10-6 m².s-1

pri 50 °C.)

649-493-00-X 295-300-3 91995-39-0 L



7524/8/06 REV 8 mb 265
PRILOGA XVII DG C I SL

Destilati (zemeljsko olje), lahka, 
parafinska frakcija, razvoskana, 
prečiščena z vodikom; 
nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
intenzivno obdelavo razvoskanega 
destilata s hidrogenacijo ob 
navzočnosti katalizatorja. Sestoji 
pretežno iz nasičenih ogljikovodikov 
s števili ogljikovih atomov v območju 
od C21 do C29 in daje končno olje z 
viskoznostjo približno 13 10-6 m².s-1

pri 50 °C.)

649-494-00-5 295-301-9 91995-40-3 L

Destilati (zemeljsko olje), 
hidrokrekirani, rafinirani s topilom, 
razvoskani; nespecificirano bazno 
olje
(Kompleksna kombinacija tekočih 
ogljikovodikov se pridobiva z 
rekristalizacijo razvoskanih, 
hidrokrekiranih, s topilom rafiniranih 
destilatov zemeljskega olja.)

649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 L



7524/8/06 REV 8 mb 266
PRILOGA XVII DG C I SL

Destilati (zemeljsko olje), lahka, 
naftenska frakcija, rafinirana s 
topilom, prečiščena z vodikom; 
nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem frakcije zemeljskega
olja z vodikom ob navzočnosti 
katalizatorja in z odstranitvijo 
aromatskih ogljikovodikov z 
ekstrakcijo s topilom. Sestoji pretežno 
iz naftenskih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C15 do C30 in daje končno 
olje z viskoznostjo 13–15 10-6 m².s-1

pri 40 °C.)

649-496-00-6 295-316-0 91995-54-9 L

Mazalna olja (zemeljsko olje), C17-35, 
ekstrahirana s topilom, razvoskana, 
prečiščena z vodikom; 
nespecificirano bazno olje

649-497-00-1 295-423-2 92045-42-6 L

Mazalna olja (zemeljsko olje), 
hidrokrekirana, nearomatska, parafini, 
odstranjeni s topilom; nespecificirano 
bazno olje

649-498-00-7 295-424-8 92045-43-7 L

Oljni ostanki (zemeljsko olje), 
hidrokrekirani, obdelani s kislino, 
razvoskani s topilom; nespecificirano 
bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se proizvaja z 
odstranitvijo parafinov s topilom iz 
ostanka destilacije s kislino 
obdelanih, hidrokrekiranih, težkih 
parafinov in vre približno nad 380 
°C.)

649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L



7524/8/06 REV 8 mb 267
PRILOGA XVII DG C I SL

Parafinska olja (zemeljsko olje), težka 
frakcija, rafinirana s topilom, 
razvoskana; nespecificirano bazno 
olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva iz 
parafinskega surovega olja, ki vsebuje 
žveplo. Sestoji pretežno iz mazalnega 
olja, obdelanega s topilom brez 
parafina z viskoznostjo 65 10-6 m².s-1

pri 50 °C.)

649-500-00-6 295-810-6 92129-09-4 L

Mazalna olja (zemeljsko olje), bazna 
olja, parafinska; nespecificirano 
bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
rafiniranjem surovega olja. Sestoji 
pretežno iz aromatov, naftenov in 
parafinov in daje končno olje z 
viskoznostjo 23 10-6 m².s-1 pri 40 °C.)

649-501-00-1 297-474-6 93572-43-1 L

Ogljikovodiki, hidrokrekirani 
parafinski ostanki destilacije, 
razvoskani s topilom; nespecificirano 
bazno olje

649-502-00-7 297-857-8 93763-38-3 L

Ogljikovodiki, C20-50, hidrogenacija 
oljnega ostanka, vakuumski destilat; 
nespecificirano bazno olje

649-503-00-2 300-257-1 93924-61-9 L

Destilati (zemeljsko olje), težka 
frakcija, prečiščena z vodikom; 
rafinirana s topilom; nespecificirano 
bazno olje

649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L



7524/8/06 REV 8 mb 268
PRILOGA XVII DG C I SL

Destilati (zemeljsko olje), 
hidrokrekirana, lahka frakcija, 
rafinirana s topilom; nespecificirano 
bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
dearomatizacijo s topilom ostanka 
hidrokrekiranega zemeljskega olja. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C18 do C27 in vre v 
območju približno od 370 °C do 
450 °C.)

649-505-00-3 305-589-0 94733-09-2 L

Mazalna olja (zemeljsko olje), C18-40, 
na osnovi s topilom razvoskanega 
hidrokrekiranega destilata; 
nespecificirano bazno olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
solventno deparafinacijo (odstranitev 
parafinov s topilom) destilacijskega 
ostanka hidrokrekiranega zemeljskega 
olja. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C18 do 
C40 in vre v območju približno od 
370 °C do 550 °C.)

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L



7524/8/06 REV 8 mb 269
PRILOGA XVII DG C I SL

Mazalna olja (zemeljsko olje), C18-40, 
na osnovi s topilom razvoskanega 
hidrokrekiranegarafinata; 
nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
solventno deparafinacijo (odstranitev 
parafinov s topilom) z vodikom 
obdelanega rafinata, ki se pridobiva z 
ekstrakcijo s topilom z vodikom 
obdelanega destilata zemeljskega olja. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C18 do C40 in vre v 
območju približno od 370 °C do 
550 °C.)

649-507-00-4 305-595-3 94733-16-1 L

Ogljikovodiki, C13-30, bogati z 
aromati, naftenski destilat, ekstrahiran 
s topilom; nespecificirano bazno olje

649-508-00-X 305-971-7 95371-04-3 L

Ogljikovodiki, C16-32, bogati z 
aromati, naftenski destilat, ekstrahiran 
s topilom; nespecificirano bazno olje

649-509-00-5 305-972-2 95371-05-4 L

Ogljikovodiki, C37-68, razvoskani, 
deasfaltirani, z vodikom obdelani 
ostanki vakuumske destilacije; 
nespecificirano bazno olje

649-510-00-0 305-974-3 95371-07-6 L

Ogljikovodiki, C37-65, deasfaltirani, z 
vodikom obdelani ostanki vakuumske 
destilacije; nespecificirano bazno olje

649-511-00-6 305-975-9 95371-08-7 L

Destilati (zemeljsko olje), 
hidrokrekirana, lahka frakcija, 
rafinirana s topilom; nespecificirano 
bazno olje

649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 L



7524/8/06 REV 8 mb 270
PRILOGA XVII DG C I SL

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem destilata s topilom iz 
destilatov hidrokrekiranega 
zemeljskega olja. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C18 do 
C27 in vre v območju približno od 
370 °C do 450 °C.)

Destilati (zemeljsko olje), 
hidrogenirana, težka frakcija, 
rafinirana s topilom; nespecificirano 
bazno olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem hidrogeniranega 
destilata zemeljskega olja s topilom. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C19 do C40 in vre v 
območju približno od 390 °C do 
550 °C.)

649-513-00-7 307-011-2 97488-74-9 L

Mazalna olja (zemeljsko olje), C18-27, 
hidrokrekirana, razvoskana s topilom; 
nespecificirano bazno olje

649-514-00-2 307-034-8 97488-95-4 L

Ogljikovodiki, C17-30, z vodikom 
obdelani, s topilom deasfaltirani 
ostanek atmosferske destilacije, lahka 
frakcija destilacije; nespecificirano 
bazno olje

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 L



7524/8/06 REV 8 mb 271
PRILOGA XVII DG C I SL

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot prva 
frakcija vakuumske destilacije tokov 
iz obdelave s topilom deasfaltiranega 
kratkega ostanka z vodikom ob 
navzočnosti katalizatorja. Sestoji 
pretežno iz ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C17 do C30 in vre v 
območju približno od 300 °C do 
400 °C. Daje končno olje z 
viskoznostjo 4 10-6 m².s-1 pri 
približno 100 °C.)

Ogljikovodiki, C17-40, z vodikom 
obdelani, s topilom deasfaltirani 
ostanek atmosferske destilacije, lahka 
frakcija destilacije; nespecificirano 
bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot prva 
frakcija vakuumske destilacije tokov 
iz obdelave s topilom deasfaltiranega 
kratkega ostanka z vodikom ob 
navzočnosti katalizatorja z 
viskoznostjo 8 10-6 m².s-1 pri 
približno 100 °C. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C17 do 
C40 in vre v območju približno od 
300 °C do 500 °C.)

649-516-00-3 307-755-8 97722-06-0 L

Ogljikovodiki, C13-27, ekstrahirani s 
topilom, lahki naftenski; 
nespecificirano bazno olje

649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L



7524/8/06 REV 8 mb 272
PRILOGA XVII DG C I SL

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
ekstrakcijo aromatov iz lahkega 
naftenskega destilata z viskoznostjo 
9,5 10-6 m².s-1 pri 40 °C. Sestoji 
pretežno iz ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C13 do C27 in vre v 
območju približno od 240 °C do 
400 °C.)

Ogljikovodiki, C14-29, ekstrahirani s 
topilom, lahki naftenski; 
nespecificirano bazno olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
ekstrakcijo aromatov iz lahkega 
naftenskega destilata z viskoznostjo 
16 10-6 m².s-1 pri 40 °C. Sestoji 
pretežno iz ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C14 do C29 in vre v 
območju približno od 250 °C do 
425 °C.)

649-518-00-4 307-760-5 97722-10-6 L

Ogljikovodiki, C27-42, 
dearomatizirani; nespecificirano 
bazno olje

649-519-00-X 308-131-8 97862-81-2 L

Ogljikovodiki, C17-30, destilati, 
obdelani z vodikom, lahka frakcija 
destilacije; nespecificirano bazno olje

649-520-00-5 308-132-3 97862-82-3 L

Ogljikovodiki, C27-45, naftenska 
frakcija vakuumske destilacije; 
nespecificirano bazno olje

649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L



7524/8/06 REV 8 mb 273
PRILOGA XVII DG C I SL

Ogljikovodiki, C27-45, 
dearomatizirani; nespecificirano 
bazno olje

649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 L

Ogljikovodiki, C20-58, obdelani z 
vodikom; nespecificirano bazno olje

649-523-00-1 308-289-8 97926-70-0 L

Ogljikovodiki, C27-42, naftenski; 
nespecificirano bazno olje

649-524-00-7 308-290-3 97926-71-1 L

Oljni ostanki (zemeljsko olje), 
obdelani z ogljikom, razvoskani s 
topilom; nespecificirano bazno olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem s topilom razvoskanih 
oljnih ostankov zemeljskega olja z 
aktivnim ogljem, da se odstranijo 
sledovi polarnih sestavin in nečistot.)

649-525-00-2 309-710-8 100684-37-5 L

Oljni ostanki (zemeljsko olje), 
obdelani z glino, razvoskani s 
topilom; nespecificirano bazno olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem s topilom razvoskanih 
oljnih ostankov zemeljskega olja z
belilno zemljo, da se odstranijo 
sledovi polarnih sestavin in nečistot.)

649-526-00-8 309-711-3 100684-38-6 L



7524/8/06 REV 8 mb 274
PRILOGA XVII DG C I SL

Mazalna olja (zemeljsko olje), C25, s 
topilom ekstrahirana, deasfaltirana, 
razvoskana, hidrogenirana; 
nespecificirano bazno olje

649-527-00-3 309-874-0 101316-69-2 L

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
ekstrakcijo s topilom in hidrogenacijo 
ostankov vakuumske destilacije. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno 
večjimi od C25 in daje končno olje z 
viskoznostjo v območju od 32 10-6

m².s-1 do 37 10-6 m².s-1 pri 100 °C.)

Mazalna olja (zemeljsko olje), C17-32, 
s topilom ekstrahirana, razvoskana, 
hidrogenirana; nespecificirano bazno 
olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
ekstrakcijo s topilom in hidrogenacijo 
ostankov atmosferske destilacije. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C17 do C32 in daje končno 
olje z viskoznostjo v območju od 
17 10-6 m².s-1 do 23 10-6 m².s-1 pri 
40 °C.)

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-5 L
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Mazalna olja (zemeljsko olje), C20-35, 
s topilom ekstrahirana, razvoskana, 
hidrogenirana; nespecificirano bazno 
olje
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
ekstrakcijo s topilom in hidrogenacijo 
ostankov atmosferske destilacije. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C20 do C35 in daje končno 
olje z viskoznostjo v območju od 
37 10-6 m².s-1 do 44 10-6 m².s-1 pri 
40 °C.)

649-529-00-4 309-876-1 101316-71-6 L

Mazalna olja (zemeljsko olje), C24-50, 
s topilom ekstrahirana, razvoskana, 
hidrogenirana; nespecificirano bazno 
olje

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
ekstrakcijo s topilom in hidrogenacijo 
ostankov atmosferske destilacije. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C24 do C50 in daje končno 
olje z viskoznostjo v območju od 
16 10-6 m².s-1 do 75 10-6 m².s-1 pri 
40 °C.)

649-530-00-X 309-877-7 101316-72-7 L
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Ekstrakti (zemeljsko olje), težki, 
naftenski destilat, ekstrahiran s 
topilom, koncentriran z aromati; 
ekstrakt aromatov iz destilata 
(obdelan)

(Aromatski koncentrat se pridobiva z 
dodajanjem vode ekstraktu topila 
težkega naftenskega destilata in topila 
ekstrakcije.)

649-531-00-5 272-175-3 68783-00-6 L

Ekstrakti (zemeljsko olje), težki, 
parafinski destilat, ekstrahiran s 
topilom, rafiniran s topilom; ekstrakt 
aromatov iz destilata (obdelan)

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
ekstrakt iz reekstrakcije s topilom 
rafiniranega težkega parafinskega 
destilata. Sestoji iz nasičenih in 
aromatskih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C20 do C50.)

649-532-00-0 272-180-0 68783-04-0 L

Ekstrakti (zemeljsko olje), težki, 
parafinski destilati, deasfaltirani s 
topilom; ekstrakt aromatov iz 
destilata (obdelan)

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
ekstrakt pri ekstrakciji težkega 
parafinskega destilata s topilom.)

649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L
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Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni 
ekstrakt težkega naftenskega destilata, 
obdelan z vodikom; ekstrakt 
aromatov iz destilata (obdelan)
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem težkega naftenskega 
destiliranega solventnega ekstrakta z 
vodikom ob navzočnosti katalizatorja. 
Sestoji pretežno iz aromatskih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C20 do 
C50 in daje končno olje z viskoznostjo 
najmanj 19 10-6 m².s-1 pri 40 °C.)

649-534-00-1 292-631-5 90641-07-9 L

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni 
ekstrakt težkega parafinskega 
destilata, obdelan z vodikom; ekstrakt 
aromatov iz destilata (obdelan)

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem težkega parafinskega 
destiliranega solventnega ekstrakta z 
vodikom ob navzočnosti katalizatorja. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C21 do C33 in vre v 
območju približno od 350 °C do 
480 °C.)

649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L
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Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni 
ekstrakt lahkega parafinskega 
destilata, obdelan z vodikom; ekstrakt 
aromatov iz destilata (obdelan)
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem lahkega parafinskega 
destiliranega solventnega ekstrakta z 
vodikom ob navzočnosti katalizatorja. 
Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s 
števili ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C17 do C26 in vre v 
območju približno od 280 °C do 
400 °C.)

649-536-00-2 292-633-6 90641-09-1 L

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni 
ekstrakt lahkega parafinskega 
destilata, obdelan z vodikom; ekstrakt 
aromatov iz destilata (obdelan)

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
ekstrakt solventne ekstrakcije 
destilata topila iz srednje parafinske 
frakcije z vrha kolone. Destilat je 
obdelan z vodikom ob navzočnosti 
katalizatorja. Sestoji pretežno iz 
aromatskih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C16 do C36.)

649-537-00-8 295-335-4 91995-73-2 L

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni 
ekstrakt lahkega naftenskega 
destilata, razžvepljen z vodikom; 
ekstrakt aromatov iz destilata 
(obdelan)

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L
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(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
prečiščenjem ekstrakta, dobljenega v 
procesu ekstrakcije s topilom, z 
vodikom ob navzočnosti katalizatorja 
pod pogoji predvsem za odstranitev 
žveplovih spojin. Sestoji pretežno iz 
aromatskih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C15 do C30. Tok destilata 
verjetno vsebuje 5 ali več utežnih 
odstotkov aromatskih ogljikovodikov 
s 4- do 6-členskimi kondenziranimi 
obroči.)

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni 
ekstrakt lahkega parafinskega 
destilata, obdelan s kislino; ekstrakt 
aromatov iz destilata (obdelan)
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
frakcija destilacije ekstrakta iz 
solventne ekstrakcije lahkih 
parafinskih frakcij destilacije 
zemeljskega olja. Destilat je 
izpostavljen rafinaciji z žveplovo 
kislino. Sestoji pretežno iz aromatskih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C16 do 
C32.)

649-539-00-9 295-339-6 91995-76-5 L

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni 
ekstrakt lahkega parafinskega 
destilata, razžvepljen z vodikom; 
ekstrakt aromatov iz destilata 
(obdelan)

649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L



7524/8/06 REV 8 mb 280
PRILOGA XVII DG C I SL

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva s 
solventno ekstrakcijo lahkega 
parafinskega destilata in z obdelavo z 
vodikom za pretvorbo organskega 
žvepla v žveplov sulfid, ki se 
odstrani. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C15 do 
C40 in daje končno olje z viskoznostjo 
večjo od 10-5 m².s-1 pri 40 °C.)

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni 
ekstrakt lahkega vakuumskega 
plinskega olja; ekstrakt aromatov iz 
destilata (obdelan)

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
ekstrakcijo s topilom lahkega 
vakuumskega plinskega olja in z 
obdelavo z vodikom ob navzočnosti 
katalizatorja. Sestoji pretežno iz 
aromatskih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C13 do C30.)

649-541-00-X 295-342-2 91995-79-8 L

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni 
ekstrakt težkega parafinskega 
destilata, obdelan z glino; ekstrakt 
aromatov iz destilata (obdelan)

649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L
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(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov iz obdelave frakcije 
zemeljskega olja z naravno ali 
modificirano glino v kontaktnem ali 
perkolacijskem procesu za odstranitev 
sledov polarnih sestavin in navzočih 
nečistot. Sestoji pretežno iz 
aromatskih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C20 do C50. Tok verjetno 
vsebuje tudi 5 ali več utežnih 
odstotkov 4- do 6-členskih obročev 
aromatskih ogljikovodikov.)

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni 
ekstrakt težkega naftenskega destilata, 
razžvepljen z vodikom; ekstrakt 
aromatov iz destilata (obdelan)

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva iz 
zemeljskega olja (surovine) s 
prečiščenjem z vodikom za pretvorbo 
organskega žvepla v vodikov sulfid, 
ki se odstrani. Sestoji pretežno iz 
aromatskih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C15 do C50 in daje končno 
olje z viskoznostjo večjo od 19 10-6

m².s-1 pri 40 °C.)

649-543-00-0 297-827-4 93763-10-1 L

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni 
ekstrakt s topilom razvoskanega 
težkega parafinskega destilata, 
razžvepljen z vodikom; ekstrakt 
aromatov iz destilata (obdelan)

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L
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(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva iz s 
topilom razvoskane napajalne zmesi 
zemeljskega olja s prečiščenjem z 
vodikom za pretvorbo organskega 
žvepla v žveplov sulfid, ki se 
odstrani. Sestoji pretežno iz 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C15 do 
C50 in daje končno olje z viskoznostjo 
večjo od 19 10-6 m².s-1 pri 40 °C.)

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni 
ekstrakt lahkega parafinskega 
destilata, obdelan z ogljikom; ekstrakt 
aromatov iz destilata (obdelan)

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
frakcija iz destilacije ekstrakta, 
pridobljenega z ekstrakcijo s topilom 
lahkega parafinskega destilata 
zemeljskega olja, obdelanega z 
aktivnim ogljem za odstranitev sledov 
polarnih sestavin in navzočih nečistot. 
Sestoji pretežno iz aromatskih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C16 do 
C32.)

649-545-00-1 309-672-2 100684-02-4 L

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni 
ekstrakt lahkega parafinskega 
destilata, obdelan z glino; ekstrakt 
aromatov iz destilata (obdelan)

649-546-00-7 309-673-8 100684-03-5 L
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(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot 
frakcija destilacije ekstrakta, ponovno 
pridobljenega z ekstrakcijo s topilom 
lahkega parafinskega destilata 
zemeljskega olja, obdelanega z 
belilno zemljo za odstranitev sledov 
polarnih sestavin in navzočih nečistot. 
Sestoji pretežno iz aromatskih 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov pretežno v območju od C16 do 
C32.)

Ekstrakti (zemeljsko olje), lahki, 
vakuumski, solventni ekstrakt 
plinskega olja, obdelan z ogljikom; 
ekstrakt aromatov iz destilata 
(obdelan)

(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
ekstrakcijo s topilom lahkega 
vakuumskega plinskega olja, 
obdelanega z aktivnim ogljem za 
odstranitev sledov polarnih sestavin 
in navzočih nečistot. Sestoji pretežno 
iz aromatskih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C13 do C30.)

649-547-00-2 309-674-3 100684-04-6 L

Ekstrakti (zemeljsko olje), lahki, 
vakuumski, solventni ekstrakt 
plinskega olja, obdelan z glino; 
ekstrakt aromatov iz destilata 
(obdelan)

649-548-00-8 309-675-9 100684-05-7 L
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(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva z 
ekstrakcijo s topilom lahkega 
vakuumskega plinskega olja, 
obdelanega z belilno zemljo za 
odstranitev sledov polarnih sestavin 
in navzočih nečistot. Sestoji pretežno 
iz aromatskih ogljikovodikov s števili 
ogljikovih atomov pretežno v 
območju od C13 do C30.)

Footovo olje (zemeljsko olje); 
footovo olje, mehki parafin
(Kompleksna kombinacija 
ogljikovodikov se pridobiva kot oljna 
frakcija iz procesa odstranjevanja olja 
s topilom ali v procesu taljenja voska. 
Sestoji pretežno iz razvejanih verig 
ogljikovodikov s števili ogljikovih 
atomov v območju od C20 do C50.)

649-549-00-3 265-171-8 64742-67-2 L

Footovo olje (zemeljsko olje), 
obdelano z vodikom; footovo olje, 
mehki parafin

649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 L

Refrakcijska keramična vlakna; 
vlakna za posebne namene, razen 
tistih, ki so navedena drugje v 
Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS; 
[umetna steklena (silikatna) vlakna, z 
neurejeno orientacijo z vsebnostjo 
alkalijskega oksida in 
zemljoalkalijskega oksida 
(Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) 
manjšo od ali enako 18 masnih %]

650-017-00-8 R
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Dodatek 3

Točka 29 – Mutagene snovi: skupina 1
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Dodatek 4

Točka 29 – Mutagene snovi: skupina 2

Snovi Število indeks Število ES Število CAS Opomb
e

Triamidheksametil fosforne 
kisline; 
heksametilfosforamid

015-106-00-2 211-653-8 680-31-9

Dietilsulfat 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

Kalijev dikromat 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9

Amonijev dikromat 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5

Natrijev dikromat 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9

Natrijev dikromat, dihidrat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Kromildiklorid, kromov 
oksiklorid

024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

Kalijev kromat 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

Natrijev kromat 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Kadmijev fluorid 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Kadmijev klorid 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Butan [vsebuje ≥ 0,1 % 
butadiena (203-450-8)] [1]

203-448-7 [1] 106-97-8 [1]

Izobutan (vsebuje ≥ 0,1 % 
butadiena (203-450-8)] [2]

601-004-01-8

20-857-2 [2] 75-28-5 [2]

C, S
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1,3-butadien; buta-1,3-dien 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benzo[a]piren; benzo[d,e,r] 
krizen

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

1,2-dibromo-3-kloropropan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

Etilenoksid; oksiran 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

Propilen oksid; 1,2-
epoksipropan; metil oksiran

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

2,2'-bioksiran; 1,2,3,4-
diepoksibutan

603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

Metilakrilamidometoksiacet
at (vsebuje ≥ 0,1 % 
akrilamida)

607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

Metilakrilamidoglikolat 
(vsebuje ≥ 0,1 % 
akrilamida)

607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2

Etilenimin; aziridin 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

1,3,5-tris(oksiranilmetil)-
1,3,5-triazin-
2,4,6(1H,3H,5H)-trion; 
TGIC

615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9

Akrilamid 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

1,3,5-tris-[(2S in 2R)-2,3-
epoksipropil]-1,3,5-triazin-
2,4,6-(1H,3H,5H)-trion

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E
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Dodatek 5

Točka 30 – Snovi, strupene za razmnoževanje: skupina 1

Snovi Število indeks Število ES Število CAS Opom
be

Ogljikov monoksid 006-001-00-2 211-128-3 630-08-0

Svinčev heksafluorosilikat 009-014-00-1 247-278-1 25808-74-6

Svinčeve spojine, razen spojin, 
navedenih v tej prilogi

082-001-00-6

Svinčevi alkili 082-002-00-1

Svinčev azid 082-003-00-7 236-542-1 13424-46-9

Svinčev kromat 082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6

Svinčev di(acetat) 082-005-00-8 206-104-4 301-04-2

Trisvinčev bis(ortofosfat) 082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7

Svinčev acetat, bazični 082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6

Svinčev (II) metansulfonat 082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2

C.I Pigment Yellow 34;

(Ta snov je opredeljena v Indeksu 
barv s Colour Index Constitution 
Number, C.I 77603.)

082-009-00-X 215-693-7 1344-37-2

C.I Pigment Red 104;

(Ta snov je opredeljena v Indeksu 
barv s Colour Index Constitution 
Number, C.I 77605.)

082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8
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Svinčev hidrogen arzenat 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

1,2-dibromo-3-kloropropan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

2-bromopropan 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E

Varfarin; 4-hidroksi-3-(3-okso-l-
fenilbutil) kumarin

607-056-00-0 201-377-6 81-81-2

Svinčev 2,4,6-trinitroresorcinoksid, 
svinčev stifnat

609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0
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Dodatek 6

Točka 30 – Snovi, strupene za razmnoževanje: skupina 2

Snovi Število indeks Število ES Število CAS Opomb
e

6-(2-kloretil)-6(2-
metoksietoksi)-2,5,7,10-
tetraoksa-6-silaundekan; 
etacelasil

014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5

Flusilazol (ISO); bis(4-
fluorofenil)metil(1H-1,2,4-
triazol-1-ilmetil)silan

014-017-00-6 — 85509-19-9 E

Zmes: 4-[[bis-(4-
fluorofenil) metilsilil]metil]-
4H-1,2,4-triazola in 1-[[bis-
(4-fluorofenil)metilsilil] 
metil]-1H-1,2,4-triazola

014-019-00-7 403-250-2 — E

Nikljev tetrakarbonil 028-001-00-1 236-669-2 13463-39-3

Kadmijev fluorid 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Kadmijev klorid 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Benzo[a]piren;
benzo[d,e,r]krizen

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

2-metoksietanol; 
etilenglikolmonometileter; 
metilglikol

603-011-00-4 203-713-7 109-86-4

2-metoksietanol; 
etilenglikolmonoetileter; 
etilglikol

603-012-00-X 203-804-1 110-80-5
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2,3-epoksi-1-propanol; 
glicidol

603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

2-metoksipropanol 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5

Bis-(2-metoksietil) eter 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6

R-2,3-epoksi-1-propanol 603-143-002 404-660-4 57044-25-4 E

4,4'-izobutiletilidendifenol; 
2,2-bis(4'-hidroksifenil)-4-
metilpentan

604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6

2-metoksietilacetat; 
etilenglikolmonometileterac
etat; metilglikolacetat

607-036-00-1 203-772-9 110-49-6

2-etoksietilacetat; 
etilenglikolmonoetileteracet
at; etilglikolacetat

607-037-00-7 203-839-2 111-15-9

2-etilheksil 3,5-bis(l,l-
dimetiletil)-4-
hidroksifenilmetiltioacetat

607-203-00-9 279-452-8 80387-97-9

Bis(2-metoksietil) ftalat 607-228-00-5 204-212-6 117-82-8

2-metoksipropil acetat 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4

Fluazip-butil (ISO); butil 
(RS)-2-[4-(5-trifluorometil-
2-
piridiloksi)fenoksi]propiona
t

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4
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Vinklozolin (ISO); N-3,5-
diklorofenil-5-metil-5-vinil-
1,3-oksazolidin-2,4-dion

607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8

Metoksiocetna kislina 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E

Bis(2-etilheksil) ftalat; di-
(2-etilheksil) ftalat; DEHP

607-317-00-9 204-211-0 117-81-7

Dibutil ftalat; DBP 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2

(+/-)-tetrahidrofurfuril (R)-
2-[4-(6-klorokinoksalin-2-
iloksi)feniloksi]propionat

607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E

Binapakril (ISO); 2-sek-
butil-4,6-dinitrofenil-3-
metilkrotonat

609-024-00-1 207-612-9 485-31-4

Dinoseb; 6-sek-butil-2,4-
dinitrofenol

609-025-00-7 201-861-7 88-85-7

Dinoseb soli in estri, razen 
spojin, navedenih v tej 
prilogi

609-026-00-2

Dinoterb; 2-terc-butil-4,6-
dinitrofenol

609-030-00-4 215-813-8 1420-07-1

Dinoterb soli in estri 609-031-00-X

Nitrofen (ISO); 2,4 
diklorofenil 4-nitrofenileter

609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

Metil-ONN-
azoksimetilacetat; 
metilazoksimetilacetat

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1
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Tridemorf (ISO); 2,6-
dimetil-4-
tridekanilmorfolin

613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6

Etilentiosečnina; 
imidazolidin-2-tion; 2-
imidazolin-2-tiol

613-039-00-9 202-506-9 96-45-7

Cikloheksimid 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9

Flumioksazin (ISO); n-(7-
fluoro-3,4-dihidro-3-okso-4-
prop-2-inil-2 H-1,4-
benzoksazin-6-il)cikloheks-
1-en-1,2-dikarboksamid

613-166-00-X — 103361-09-7

(2RS,3RS)-3-(2-klorofenil)-
2-(4-fluorofenil)-[(1H-
1,2,4-triazol-1-
il)metil]oksiran

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0

N,N-dimetilformamid; 
dimetilformamid

616-001-00-X 200-679-5 68-12-2

N,N-dimetilacetamid 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E

Formamid 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7

N-metilacetamid 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3

N-metilformamid 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E
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Dodatek 7

Posebne določbe za označevanje izdelkov, ki vsebujejo azbest

1. Vse izdelke, ki vsebujejo azbest, ali njihovo embalažo je treba opremiti z oznako, ki je 

opredeljena, kakor sledi:

(a) oznaka v skladu z vzorcem v nadaljevanju je visoka najmanj 5 cm (H) in široka 

najmanj 2,5 cm;

(b) sestavljena je iz dveh delov:

– zgornjega dela (h1 = 40 % H), v katerem je črka "a" v beli barvi na črni 

podlagi,

– spodnjega dela (h2 = 60 % H), v katerem je jasno čitljiv standardni napis v beli 

in/ali črni barvi na rdeči podlagi;

(c) če izdelek vsebuje krokidolit, se navedba "vsebuje azbest", uporabljena v 

standardnem napisu, nadomesti z navedbo "vsebuje krokidolit/modri azbest".

Države članice lahko iz določbe prvega pododstavka izvzamejo izdelek, namenjen za 

dajanje v promet na njihovem ozemlju. Oznaka tega izdelka pa mora kljub temu 

vsebovati napis "vsebuje azbest".

(d) če se oznaka natisne neposredno na izdelke, zadošča ena barva, ki je v kontrastu s 

podlago.
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2. Oznaka, navedena v tej prilogi, se uporabi v skladu z naslednjimi pravili:

(a) na vsaki najmanjši dobavljeni enoti;

(b) če ima izdelek sestavne dele na osnovi azbesta, zadošča, da je oznaka navedena le na 

teh sestavnih delih. Oznaka se lahko odpravi, če majhna velikost ali neprimernost 

embalaže onemogočata označitev sestavnega dela.



7524/8/06 REV 8 mb 296
PRILOGA XVII DG C I SL

3. Označevanje pakiranih izdelkov, ki vsebujejo azbest

3.1. Na jasno čitljivi in trajni oznaki na embalaži pakiranih izdelkov, ki vsebujejo azbest, so 

navedeni naslednji podatki:

(a) simbol in ustrezna oznaka nevarnosti v skladu s to prilogo;

(b) varnostna navodila, ki jih je treba izbrati v skladu s podatki v tej prilogi, v obsegu, 

kakor je za nek izdelek primerno.

Če so na embalaži navedena dodatna varnostna navodila, ta ne zmanjšujejo pomena 

informacij, danim v skladu z (a) in (b), ali jim nasprotovati.

3.2. Označevanje po 3.1 se opravi z:

– oznako, trdno pritrjeno na embalažo, ali

– obeskom, trdno privezanim za embalažo, ali

– neposrednim tiskom na embalažo.

3.3. Izdelki, ki vsebujejo azbest in ki so zapakirani samo v ohlapen plastični ovoj ali podobno, 

se štejejo za pakirane izdelke in se označijo v skladu s 3.2. Če so izdelki vzeti iz takih 

paketov in dani v promet nezapakirani, je vsaka najmanjša enota označena s podatki v 

skladu s 3.1.
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4. Označevanje nepakiranih izdelkov, ki vsebujejo azbest

Za nepakirane izdelke, ki vsebujejo azbest, se označevanje v skladu s 3.1 opravi z:

– oznako, trdno pritrjeno na izdelek, ki vsebuje azbest,

– obeskom, trdno privezanim za tak izdelek,

– neposrednim tiskom na izdelke,

ali če zgoraj navedeno ni izvedljivo, kakor na primer pri majhni velikosti izdelka, 

neprimernih lastnosti izdelka ali nekaterih tehničnih težavah, s priložitvijo listka z 

oznakami v skladu s 3.1.

5. Brez poseganja v predpise Skupnosti o varnosti in higieni pri delu oznake, pritrjene na 

izdelek, ki se lahko v okviru svoje uporabe predela ali obdela naprej, spremljajo ustrezna 

varnostna navodila za takšno predelavo ali obdelavo, zlasti pa naslednje:

– uporabljajte, če je le mogoče, na prostem ali v dobro prezračevanem prostoru,

– uporabljajte, če je le mogoče, ročno orodje ali orodje z nizkimi hitrostmi, po potrebi 

opremljeno z ustrezno napravo za odsesavanje prahu. Če se uporabijo orodja visoke 

hitrosti, morajo biti ta vedno opremljena s takšno napravo,
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– pred rezanjem ali vrtanjem navlažite, če je le mogoče,

– navlažite prah in ga dajte v dobro zaprto posodo ter varno odstranite.

6. Označevanje katerega koli izdelka, namenjenega uporabi v gospodinjstvu, ki ni zajet v 

točki 5 in ki bo verjetno med uporabo sproščal azbestna vlakna, vsebuje, če je potrebno, 

naslednje varnostno navodilo: "Pri obrabi zamenjajte".

7. Za označevanje izdelkov, ki vsebujejo azbest, se uporablja uradni jezik ali uradni jeziki 

države članice/držav članic, kjer se izdelek daje v promet.
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Dodatek 8

Točka 43 – Azo barvila

Seznam aromatskih aminov

Število CAS Število indeks Število ES Snovi

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 bifenil-4-ilamin

4-aminobifenil
ksenilamin

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidin

3 95-69-2 202-441-6 4-kloro-o-toluidin

4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftilamin

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluen
4-amino-2',3-
dimetilazobenzen
4-o-tolilazo-o-toluidin

6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidin

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-kloranilin

8 615-05-4 210-406-1 4-metoksi-m-
fenilendiamin

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-metilendianilin
4,4'-diaminodifenilmetan
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10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-diklorobenzidin

3,3'-diklorobifenil-4,4'-
ilendiamin

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3'-dimetoksibenzidin
o-dianisidin

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'-dimetilbenzidin
4,4'-bi-o-toluidin

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'-metilendi-o-toluidin

14 120-71-8 204-419-1 6-metoksi-m-toluidin

p-krezidin

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'-metilen-bis-(2-
kloro-anilin)

2,2'-dikloro-4,4'-metilen-
dianilin

16 101-80-4 202-977-0 4,4'-oksidianilin

17 139-65-1 205-370-9 4,4'-tiodianilin

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidin
2-aminotoluen

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metil-m-fenilendiamin

20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimetilanilin

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anizidin
2-metoksianilin

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-amino azobenzene
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Dodatek 9

Točka 43 – Azo barvila

Seznam azo barvil

Število CAS Število indeks Število ES Snovi

1 Nerazporejeno

Sestavina 1:
Št. CAS: 118685-
33-9
C39H23ClCrN7O12S.
2Na
Sestavina 2:

C46H30CrN10O20S2.
3Na

611-070-00-2 405-665-4 Zmes: dinatrijevega(6-
(4-anizidino)-3-
sulfonato-2-(3,5-dinitro-
2-oksidofenilazo)-1-
naftolato)(1-(5-kloro-2-
oksidofenilazo)-2-
naftolato)kromata(1-);

trinatrijevega bis(6-(4-
anizidino)-3-sulfonato-2-
(3,5-dinitro-2-
oksidofenilazo)-1-
naftolato)kromata(1-)
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I. UVOD 

 

1. Komisija je 5. novembra 2003 predložila predlog uredbe o registraciji, ocenjevanju, 

dovoljevanju in omejevanju kemikalij (REACH) in predlog direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS z namenom njene 

prilagoditve Uredbi REACH. Podlaga za predlog je člen 95 Pogodbe o ustanovitvi 

Evropske skupnosti. 

 

2. Ekonomsko-socialni odbor je svoje mnenje podal 31. marca 20041. 

 

3. Evropski parlament je svoje mnenje podal na prvi obravnavi 17. novembra 2005. 

 

4. Svet je 13. decembra 2005 soglasno dosegel politični dogovor o kompromisnem 

besedilu z namenom sprejetja skupnega stališča. 

 

5. Svet je skupno stališče v skladu s členom 251 Pogodbe ES sprejel dne 27. junija 2006. 

 

II. CILJI 

 

Na podlagi znatnega razkoraka v poznavanju kemikalij, ki se šteje za glavno slabost sedanje 

politike EU o kemikalijah, želi predlog o "REACH" doseči ravnovesje med varovanjem 

zdravja ljudi in okolja ter vplivom na konkurenčnost, zlasti na konkurenčnost malih in srednje 

velikih podjetij (MSP), ter med poenostavitvijo upravnih postopkov in učinkovito rabo 

omejenih sredstev. 

                                                 
1 UL C 112, 30.4.2004, str. 92. 
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Natančneje – nekateri glavni cilji novega sistema so: 
 

• vzpostaviti usklajen sistem registracije, oblikovan za zagotavljanje osnovnih 

informacij o nevarnostih in tveganju za nove in obstoječe snovi, ki se proizvajajo ali 

uvažajo v EU; 

• prenesti dokazno breme z organov držav članic na proizvajalce in uvoznike, ki bodo 

odgovorni za dokazovanje, da se snov lahko uporablja varno; 

• uvesti odgovornost za uporabnike na nižji stopnji, da zagotovijo informacije glede 

uporab snovi in z njimi povezanih ukrepov za obvladovanje tveganja; 

• ohraniti obstoječi sistem omejevanja in kot nov instrument uvesti postopek za izdajo 

dovoljenja za najbolj nevarne snovi; 

• zagotoviti preglednost in dostopnost javnosti z omogočanjem lažjega dostopa do 

zadevnih informacij o kemikalijah; 

• vzpostaviti osrednji organ, ki bo olajšal upravljanje REACH in zagotovil, da se sistem 

usklajeno uporablja v celotni EU. 

 

III. SKUPNO STALIŠČE 

 

Ob upoštevanju omenjenih ciljev ter zapletene zgradbe kemične industrije in njene dobavne 

verige, je Svet soglašal z besedilom, ki želi zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in 

okolja ob omejevanju upravnih bremen in stroškov evropske industrije, da se ohrani njena 

konkurenčnost in inovacijske sposobnosti. 

 

Besedilo predloga je bilo med razpravami Sveta v zadnjih dveh letih temeljito revidirano. V 

času tega postopka so bila predsedstva Sveta stalno v stiku z Evropskim parlamentom, kar je 

pripomoglo k bistvenemu zbližanju stališč teh dveh institucij. Zato se je okoli 200 sprememb 

iz mnenja Evropskega parlamenta s prve obravnave odrazilo v celoti, delno ali načeloma v 

skupnem stališču. 
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Vse spremembe Sveta izvirnega predloga je Komisija sprejela. 

 

Uvodne izjave 

 

Na splošno je skupno stališče skladno z okoli 20 spremembami Evropskega parlamenta, ki so 

v skladu s pristopom iz pravnih določb (členi in priloge). 

 

Poleg tega skupno stališče ne upošteva smisla nekaterih sprememb: 

 

Svet glede spremembe 11 (deloma povezana s spremembama 59 in 364, ki se navezujeta na 

drugi odstavek člena 1), ki za proizvajalce, uvoznike in uporabnike na nižji stopnji uvaja 

"dolžnost skrbnega ravnanja", da se snovi uporabljajo in dajejo v promet na način, ki ne 

škoduje zdravju ljudi ali okolju, meni, da zadoščajo določbe člena 1, ki je bil spremenjen tako, 

da določa, da kemikalije ne smejo škodljivo vplivati na zdravje ljudi ali okolje. 

 

Svet glede sprememb 3, 416 in 419, ki se nanašajo na konkurenčnost in inovacijske 

sposobnosti evropske kemične industrije ter na združljivost Uredbe REACH z zahtevami 

STO, meni, da je REACH v skladu z obveznostmi STO in bi sama po sebi morala spodbujati 

inovacije ter s tem ohranjati ali okrepiti konkurenčnost. Svet ponovno meni, da so zadostne 

določbe člena 1, kakor je bil spremenjen, tako da izraža, da je eden od namenov Uredbe 

zagotoviti prost promet blaga ob krepitvi konkurenčnosti in inovacij. 

 

Smisel sprememb 22 in 363, ki poudarjata, da je treba posebno pozornost nameniti malim in 

srednje velikim podjetjem (MSP), je na splošno del več sprememb, ki so vključene v skupno 

stališče. Poleg tega je za Svet pomembno, da se vključi nova uvodna izjava 8, ki poudarja 

potrebo po posebnem upoštevanju možnega vpliva REACH na MSP in potrebo, da se prepreči 

kakršna koli diskriminacija v zvezi z njimi. 
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Druge spremembe uvodnih izjav niso bile odražene, saj ne bi bile v skladu s pristopom Sveta 

iz skupnega stališča (spremembe 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 90, 361 in 424). 

 

 Naslov I – Področje uporabe in opredelitve 

 

Svet je v skupnem stališču prečistil in pojasnil področje uporabe uredbe ter pojasnil nekatere 

izjeme (npr. za odpadke, snovi, ki se uporabljajo v hrani ali krmi in v nekaterih primerih za 

namene obrambe). Poleg tega oprostitve registracije za posamezne snovi iz Priloge IV niso 

bile spremenjene (izjema je le vključitev celulozne kaše), vendar jih bo Komisija skupaj s 

Prilogama I in V revidirala, in sicer 12 mesecev po začetku veljavnosti REACH. Kategorije 

oprostitev registracije iz Priloge V so bile spremenjene, zlasti tiste, ki so povezane z 

naravnimi snovmi, kakor so rude, koncentrati rud, minerali in cementni klinker. Opredelitve 

pojmov iz člena 3 so bile prilagojene, da bi upoštevale pristop Sveta iz skupnega stališča. 

 

Na tej podlagi skupno stališče v celoti, načeloma ali delno odraža spremembe Evropskega 

parlamenta 65, 68, 69, 74, 79, 372, 376, 377, 462rev, 463rev, 464rev, 465rev, 466rev, 469rev 

in 983. 

Svet glede spremembe 67, ki obravnava zlitine in njihovo opredelitev kakor posebnih 

pripravkov, pozdravlja namero Komisije, izraženo v novi uvodni izjavi, da bo v tesnem 

sodelovanju z državami članicami in interesnimi skupinami oblikovala navodila o oceni 

posebnih pripravkov. 

 

Spremembe, ki niso v skladu s pristopom Sveta, se ne odražajo v skupnem stališču 

(spremembi 59 in 364 (glej zgoraj pod "Uvodne izjave"), spremembe 60, 66, 70, 71, 75, 76, 

77, 78, 80, 82, 673 in 676). 



 
7524/8/06 REV 8 ADD 1  mb 6 
 DG C I   SL 

 

Naslov II – Registracija 

 
Da bi vključili glavne elemente predloga "ena snov − ena registracija" (OSOR), ki je bil 

uveden v času preučitve s strani Sveta, so bile spremenjene določbe o večkratnih 

registracijskih zavezancih za isto snov. Skupno stališče določa, da morajo vsi proizvajalci ali 

uvozniki iste snovi predložiti skupaj določene dele registracijske dokumentacije. Za primer 

nesoglasij med registracijskimi zavezanci o izbiri podatkov, kadar bi skupna predložitev 

predstavljala nesorazmerno porazdelitev stroškov in bi to vodilo do izmenjave poslovno 

občutljivih informacij, pa so bile vključene posebne možnosti za zavrnitev te obveznosti. 

 
Snovi, ki so namenoma izpuščene iz izdelkov, bodo načeloma obravnavane enako kakor vse 

druge snovi in registrirane v skladu z obdobji postopnega uvajanja, tj. 3, 6 in 11 let. Poleg 

tega bodo proizvajalci in uvozniki izdelkov prijavili snovi, ki izpolnjujejo merila za pridobitev 

dovoljenja, če jih ti izdelki vsebujejo nad določeno ravnjo in se izpostavljenosti ljudi ali 

okolja med življenjskim krogom ne more izključiti. 

 
Če Agencija meni, da obstajajo razlogi za sum, da je snov izpuščena iz izdelkov in da to 

izpuščanje predstavlja tveganje za zdravje ljudi ali okolje, lahko sprejme odločitev, s katero 

od proizvajalcev ali uvoznikov izdelkov zahteva, naj predložijo registracijo. 

 
Registracijski zavezanci bi morali imeti možnost, da prostovoljno uporabljajo kategorije 

uporabe in izpostavljenosti v zvezi z informacijami, ki se predložijo ob registraciji. Možna je 

prostovoljna zagotovitev kakovosti registracijske dokumentacije s strani ocenjevalca, ki ga 

kot ustrezno izkušenega izbere registracijski zavezanec. 

 
Informacije, ki se predložijo v zvezi s količino, morajo biti: 
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• Snovi v postopnem uvajanju, ki so v majhnih količinah (proizvedene ali uvožene v 

količini 1 do 10 ton na proizvajalca ali uvoznika letno): če snov v postopnem uvajanju 

znotraj tega količinskega razpona izpolnjuje preprosta merila, ki jo označujejo kot 

potencialno zaskrbljujočo, mora registracijski zavezanec zagotoviti popolne 

informacije iz Priloge VII. V drugi primerih je treba zagotoviti le informacije o 

fizikalno-kemijskih lastnostih, ki so navedene v oddelku 5 Priloge VII, in informacije, 

ki so na razpolago registracijskemu zavezancu. 

Omenjena merila so določena v Prilogi III. Merila morajo biti jasna, preprosta za 

uporabo v industriji in se morajo navezovati na znane informacije o lastnostih snovi, 

uporabah in možni izpostavljenosti. 

Ker se bo Priloga VII uporabljala le za omejeno število snovi v tem količinskem 

razponu, vključuje skupno stališče dodatne zahteve po informacijah v zvezi z akutno 

strupenostjo, biorazgradljivostjo in strupenostjo za alge. 

Registracijski zavezanci bi morali zagotoviti popolne informacije iz Priloge VII za vse 

snovi, ki niso v postopnem uvajanju. 

• Le en preskus strupenosti za razmnoževanje je predlagan za Prilogo VIII (Dodatne 

zahteve po standardnih informacijah za snovi, ki se proizvajajo ali uvažajo v 

količinah 10 ton ali več na proizvajalca ali uvoznika letno). 

• Prilogi IX in X (Dodatne zahteve po standardnih informacijah za snovi, ki se 

proizvajajo ali uvažajo v količinah 100 ton ali več oziroma 1000 ton ali več na 

proizvajalca ali uvoznika letno) nista bili bistveno spremenjeni. Komisija bo v 

18 mesecih od začetka veljavnosti te uredbe sprejela merila, ki določajo, kaj pomeni 

ustrezna utemeljitev za opustitev nekaterih preskusov iz prilog VIII–X na podlagi 

poteka(-ov) izpostavljenosti, oblikovanih v poročilu o kemijski varnosti. 

 

Skupno stališče v zvezi s snovmi v postopnem uvajanju določa vključitev v prvo stopnjo 

registracije snovi, ki so potencialno obstojne, se lahko kopičijo v organizmih in so strupene 

(PBT) na podlagi trenutnih meril za razvrstitev in so proizvedene ali uvožene v količini nad 

100 ton na proizvajalca ali uvoznika letno. 
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Namen Sveta je bil, vzeto v celoti, oblikovanje izvedljivega in manj obremenjujočega sistema 

registracije ob hkratnem zagotavljanju, da industrija pridobi dovolj informacij za omogočanje 

varne uporabe snovi in da se organom in uporabnikom na nižji stopnji omogoči dostop do 

informacij. 

 

Skupno stališče v skladu z omenjenimi pomisleki odraža v celoti, načelno ali deloma 

naslednje spremembe: 88, 89, 97, 99, 104, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 119, 373, 380, 381, 

382, 386, 387 in 436. 

 

Skupno stališče ne sprejema nekaterih sprememb, ki ne bi bile v skladu z zgoraj omenjenim 

pristopom (Spremembe 90, 96, 105, 106, 110, 113, 114, 121, 374, 375, 422, 469rev, 433, 549, 

575rev, 584, 593, 594, 595, 596, 611 in 960). 

 

Podrobneje − Svet glede sprememb 96, 106, 108 in 549, katerih namen je zmanjšanje števila 

preskusov na živalih, popolnoma soglaša s ciljem, izraženim v teh spremembah, vendar meni, 

da je ta upoštevan v okviru člena 13(2), ki določa, da bodo preskusne metode ustrezno 

spremenjene z namenom izpopolniti, zmanjšati ali nadomestiti preskuse na živalih. Zamisel je 

priznana tudi v okviru predloga OSOR in z njim povezanih sprememb Naslova III glede 

izmenjave podatkov, ki mora privesti k manjšemu številu preskusov na vretenčarjih. 

 

Druge spremembe, kakor npr. spremembe 593, 594, 595 in 596 niso bile sprejete, predvsem 

ker v to uredbo ne bi bilo primerno vključiti določbe o skupinah podjetij. 

 

Končno, ker se tveganje zaradi izpostavljenosti na splošno šteje za razmeroma nizko in ker bi 

to naložilo preveliko breme malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ni bila sprejeta 

sprememba 110, ki bi uvedla zahtevo, da je treba za vse snovi v postopku registracije izdelati 

oceno kemijske varnosti. 
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Naslov III − Izmenjava podatkov in preprečevanje nepotrebnega preskušanja 

 

Skupno stališče določa, da si morajo potencialni registracijski zavezanci izmenjati 

informacije, pridobljene v preskusih na vretenčarjih. Informacije o preskusih, ki niso bili 

izvedeni na živalih, je treba izmenjati, če to zahteva drug potencialni registracijski zavezanec. 

Praviloma pa se bodo glede delitve stroškov sporazumeli potencialni registracijski zavezanci 

sami na pošten, sorazmeren in nediskriminatoren način, zlasti kar zadeva mala in srednje 

velika podjetja. 

 

Za primere, ko se potencialni registracijski zavezanci sami ne morejo sporazumeti glede 

delitve stroškov, je vključena jasna in nedvoumna določba o enakovredni razdelitvi stroškov. 

 

Za lažjo izmenjavo podatkov je bila uvedena enotna faza predhodne registracije, ki se bo 

začela 12 mesecev po začetku veljavnosti Uredbe in zaključila 18 mesecev po začetku 

veljavnosti Uredbe. 

 

Dejstvo, da je v skupnem stališču v celoti, načelno ali deloma odraženih 30 sprememb, ki jih 

je Evropski parlament sprejel med prvo obravnavo (spremembe 27, 123, 125, 126, 128, 130, 

131, 132, 134, 136, 137, 138, 142, 143, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 358, 367, 369rev, 370, 

371, 379 in 384), kaže, da imata Evropski parlament in Svet skupne cilje, zlasti glede 

zmanjšanja preskušanja na vretenčarjih in lažje izmenjave podatkov. 

 

Skupno stališče ne vključuje spremembe 383, ki predvideva, da bi bil vsak povzetek študij ali 

okvirni povzetek študij prosto na razpolago šele 15 let po predložitvi v okviru postopka 

registracije, saj bi to povečalo splošne stroške REACH in bi lahko povečalo breme za 

industrijo, zlasti MSP. 

 

V skupnem stališču nista sprejeti dve spremembi, ki določata, da mora biti delitev stroškov 

sorazmerna z obsegom proizvodnje (spremembi 150 in 155). 

 

Druge spremembe niso odražene, saj ne bi bile v skladu s pristopom Sveta (spremembe 129, 

135, 139, 140, 150, 152, 155, 156, 368, 383 in 385). 
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Naslov IV – Obveščanje v dobavni verigi 

 

Svet je v skupno stališče vključil dodatno zahtevo po varnostnih listih za snovi, ki so 

obstojne, se lahko kopičijo v organizmih in so strupene ali zelo obstojne in se zelo lahko 

kopičijo v organizmih ter za nekatere pripravke, ki te snovi vsebujejo. Pojasnjena je bila vloga 

distributerjev pri zagotavljanju pretoka informacij vzdolž dobavne verige. Uvedene so bile 

nekatere spremembe k Prilogi II (Splošne določbe za ocenjevanje snovi in pripravo poročil o 

kemijski varnosti (CSR)) in Prilogi II (Navodila za pripravo varnostnih listov (SDS)). 

 

Na podlagi tega pristopa je v skupnem pristopu odražena večina sprememb, ki jih je med prvo 

obravnavo sprejel Evropski parlament (spremembe 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 

165, 166, 366 in 710). 

 

Skupno stališče ne vključuje spremembe 365, ki določa, da bi proizvajalci delavcem 

zagotovili dostop do informacij, posredovanih v dobavni verigi, saj je to odgovornost 

delodajalca. Sprememba 168 glede obveznosti dobavitelja, da zagotovi dostop do informacij o 

prodanih snoveh, ni bila sprejeta, saj morajo takšno določbo urejati splošna pravila o 

sporočanju informacij znotraj dobavne verige. 

 

Naslov V – Uporabniki na nižji stopnji 

 

Skupno stališče pojasnjuje vlogo distributerjev in uporabnikov na nižji stopnji v dobavni 

verigi, zlasti glede tega, kako se morajo proizvajalci, uvozniki in uporabniki na nižji stopnji 

odzivati na informacije o opredeljenih uporabah, ki jih zagotovijo distributerji in/ali 

uporabniki na nižji stopnji. Podobno kot sprememba 719 tudi skupno stališče pojasnjuje, da 

lahko uporabniki na nižji stopnji sodelujejo v forumu za izmenjavo informacij o snoveh 

(SIEF). Končno, skupno stališče pojasnjuje primere, v katerih morajo uporabniki na nižji 

stopnji izvesti oceno kemijske varnosti (CSA) in  
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pripraviti poročilo o kemijski varnosti (CSR), zlasti z določitvijo najnižjega praga, tj. 1 tone; 

pod tem pragom se poročilo o kemijski varnosti ne zahteva. Nazadnje se je Svet v skupnem 

stališču odločil, da bo črtal Prilogo Ib (Ocena kemijske varnosti za pripravke), saj je 

znanstvena metodologija, na kateri bo temeljila ta priloga, še vedno v razvoju. 

 

Na podlagi tega v skupnem stališču niso sprejete nekatere spremembe, ki jih je med prvo 

obravnavo sprejel Evropski parlament (spremembi 169 in 726). Glede spremembe 169, ki bi 

za MSP uvedla enostavnejši postopek, se Svet strinja, da je treba zmanjšati breme za to 

skupino podjetij. To je jasno izraženo v uvodni izjavi 8 (posebej je treba upoštevati možni 

vpliv REACH na MSP) in uvodni izjavi 34 (navodila), členu 73 (zmanjšane pristojbine za 

MSP) in členu 76 (pomoč agencije). 

 

Naslov VI – Ocenjevanje 

 

Svet se je v skupnem stališču odločil za spodaj opisani pristop: 

 

• Glede ocenjevanja dokumentacije se odgovornost (tako za preverjanje predlogov za 

preskuse kakor tudi za preskuse skladnosti) prenese na Agencijo. Agencija bo lahko 

odločila o najboljšem načinu za izpolnitev teh obveznosti, vključno z možnostjo 

uporabe zunanjih virov. 

• Opraviti je treba najmanjše možno število preskusov skladnosti. To je v zakonodaji 

določeno pri vrednosti 5 % prejete dokumentacije. Ti preskusi morajo biti 

osredotočeni (vendar ne izključno) na dokumentacijo, v zvezi s katero je prišlo do 

nesoglasij med registracijskimi zavezanci za isto snov, kadar se dokumentacija nanaša 

na snov, ki je navedena v tekočem načrtu za ocenjevanje za celotno EU, ali na 

dokumentacijo v primeru za snovi, katerih količina znaša 1–10 ton, če popolne 

informacije iz Priloge VII niso bile predložene. 

• Glede ocenjevanja snovi se bo vzpostavil enotni tekoči načrt za ocenjevanje snovi za 

celotno EU, ki ga s pomočjo podatkov držav članic pripravi Agencija. 
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• Agencija je odgovorna za usklajevanje procesa ocenjevanja snovi, izvajanje 

ocenjevanja pa zaupa pristojnim organom držav članic. Pristojni organi držav članic 

lahko, če je to primerno, ocenjevanje izvedejo s pomočjo strokovnih inštitutov. 

 

Na podlagi sprejetega pristopa skupno stališče v celoti, načelno ali deloma odraža 

spremembe 171, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 

193, 195, 196, 197, 199, 201, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 470rev, 729, 730, 733, 739, 

744, 745 in 746. 

 

Skupno stališče ne odraža sprememb, ki bi Agenciji podelile polno odgovornost za 

ocenjevanje snovi (spremembe 170, 202, 203, 742 in 743), čeprav se je skupno stališče 

bistveno premaknilo v to smer. Kakor omenjeno, Svet meni, da je najbolj izvedljiva rešitev ta, 

da je Agencija odgovorna za usklajevanje procesa ocenjevanja snovi, izvajanje ocenjevanja pa 

zaupa pristojnim organom držav članic. Svet v skladu s tem pristopom podpira stališče 

Evropskega parlamenta, da je treba Agenciji nameniti vidnejšo vlogo v celotnem procesu 

ocenjevanja, npr. z razvijanjem meril za določitev prednostnega seznama snovi in 

oblikovanjem tekočega akcijskega načrta Skupnosti za snovi, ki se bodo ocenjevale. 

 

Glede spremembe 177, ki zadeva obvezno posvetovanje z Evropskim centrom za validacijo 

alternativnih metod (ECVAM) pred odločitvijo za preskušanje na živalih in ni bila 

neposredno priznana v skupnem stališču. Vendar člen 13(2) določa, da bodo preskusne 

metode ustrezno spremenjene z namenom izpopolniti, zmanjšati ali nadomestiti poskuse na 

živalih, kar gre v isto smer, saj bo pri tem sodeloval EVCAM. 

 

Ker to ne bi bilo v skladu z izbranim pristopom, skupno stališče ne vključuje sprememb 173, 

176, 186, 189, 194, 198, 200, 204 in 212. 

 



 
7524/8/06 REV 8 ADD 1  mb 13 
 DG C I   SL 

Naslov VII – Dovoljevanje 

 

Številne spremembe so bile vključene v skupno stališče Sveta, katerega namen je krepitev 

področja dovoljevanja ob hkratnem zagotavljanju izvedljivosti določb. 

 

Področje uporabe dovoljevanja iz člena 56(a) do (e) predloga Komisije ni bilo spremenjeno. 

Vendar pa je bilo v skladu s spremembo 217 pojasnjeno besedilo člena 56(f). 

 

Agencija bo za namene povečane preglednosti in lažjega načrtovanja znotraj industrije 

objavila seznam snovi, ki izpolnjujejo merila za pridobitev dovoljenja iz člena 56. Na 

objavljenem seznamu bodo prav tako navedene snovi, ki so zajete v delovni načrt Agencije za 

vključitev v Prilogo XIV. Snovi bodo opredeljene in vključene na seznam po obdobju javnih 

posvetovanj. To je podobno stališču Evropskega parlamenta z vključitvijo prilog XIIIa in 

XIIIb (sprememba 215). 

Dovoljenje se bo smelo izdati, kadar so tveganja, ki izhajajo iz uporabe snovi, ustrezno 

nadzorovana ali če se dokaže, da socialno-ekonomske koristi prevladajo nad tveganjem za 

zdravje ljudi ali okolje, ki izhaja iz uporabe snovi, ter če niso na voljo ustrezne nadomestne 

snovi ali tehnologije. Pojasnjeno je bilo, da se potek "primernega nadzora" za izdajo 

dovoljenja ne uporablja za PBT, vPvB ali snovi, ki izpolnjujejo merila iz točk (a) do (c) in (f) 

člena 54 za katere se ne more določiti praga v skladu z oddelkom 6.4 Priloge I. Pojasnjeno je 

bilo tudi, da bo Komisija revidirala Prilogo I v roku dvanajstih mesecev po začetku 

veljavnosti Uredbe. 
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Obstoj postopka za izdajo dovoljenja bi sam po sebi spodbudil nadomestitev, saj za manj 

nevarne snovi ne bi bilo treba izdati dovoljenja. Da bi se še naprej spodbujal razvoj varnejših 

nadomestnih snovi, bodo poleg tega vse vloge za izdajo dovoljenja vsebovale analizo 

razpoložljivih nadomestnih možnosti, ob upoštevanju z njimi povezanih tveganj ter tehnične 

in ekonomske izvedljivosti nadomestitve. Poleg tega se bodo vse izdaje dovoljenj pregledale v 

časovno omejenih rokih in jih običajno nadzoruje imetnik dovoljenja. Dolžina časovno 

omejenih rokov za preverjanje se določi za vsak primer posebej. 

 

Da bi se zapolnila morebitna vrzel, bo Agencija obravnavala potrebo po omejitvah znotraj EU 

glede uporabe snovi v izdelkih takrat, ko bo ta snov vključena v Prilogo XIV. 

 

V skladu s tem pristopom skupno stališče v celoti, načelno ali deloma vključuje 

spremembe 215, 216, 217, 219, 223, 226, 227, 229, 235, 236, 237, 241, 242, 243, 245, 

470rev, 471 in 568. 

 

Skupno stališče ne sprejema sprememb 214 in 232, ki bi zahtevali obvezno nadomestitev, 

kadar so na voljo ustrezne nadomestne možnosti. Da bi se zaščitila konkurenčnost evropske 

kemične industrije, istočasno pa varovalo zdravje ljudi in okolje, Svet meni, da ukrepi, ki so 

vključeni v skupno stališče, zagotavljajo bolj uravnoteženo in izvedljivo rešitev. 

 

V skladu s tem prepričanjem skupno stališče ne odraža spremembe 221 glede petletnih 

omejitev rokov za preverjanje snovi, ki so vključene v Prilogo XIV, ali dela spremembe 235 

glede petletne časovne omejitve za izdana dovoljenja. 

 

Na splošno številne spremembe (218, 220, 222, 224, 225, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 

239, 240, 244 in 246) niso bile odražene v skupnem stališču, saj to ne bi bilo v skladu s 

pristopom Sveta. 
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Naslov VIII – Omejevanje 

 

Svet je v skupno stališče vključil prehodno obdobje po začetku veljavnosti REACH, kar bi 

državam članicam omogočilo posodobitev obstoječe nacionalne zakonodaje v povezavi z 

obstoječimi omejitvami glede dajanja v promet in uporabe kemikalij. Poleg tega je predložil 

pojasnila k prilogama XV (Dokumentacija) in XVI (Socialno-ekonomska analiza). 

 

V skladu s tem pristopom skupno stališče v celoti, načelno ali deloma odraža spremembe 247, 

569, 570, 571, 572, 789 in 985. 

 

Spremembi 248 in 251 nista odraženi v skupnem stališču. 

 

Naslov IX − Pristojbine in takse 

 

Svet je uvedel nov naslov, ki pojasnjuje, da se bo pobiranje pristojbin in taks v okviru uredbe 

vključilo v uredbo Komisije. Novi naslov vključuje načela za te pristojbine in takse, vključno 

z zamislijo, da bodo nekateri dohodki Agencije posredovani pristojnim organom držav članic, 

ki so odgovorni za izvajanje dela v skladu z REACH. Malim in srednje velikim podjetjem se 

bodo vedno zaračunavale nižje pristojbine. 

 

Naslov X – Agencija 

 

Skupno stališče Sveta pojasnjuje ta naslov v nekaj točkah, vključno z: 

 

• Vsaka država članica bo imela enega predstavnika v upravnem odboru. 

• Vključeno je bilo pojasnilo glede postopkov pritožbe. 

• Določeno je, da morajo biti jezikovna pravila v Agenciji v skladu z Uredbo št. 1/58. 
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• Svet se je odločil, da iz Uredbe REACH črta sklic na sedež Agencije 

(sprememba 219), da bi se izognili kakršni koli nejasnosti v povezavi s 

Sklepom 2004/97/ES z dne 13. decembra 2003, v katerem je bilo določeno, naj bo 

sedež Agencije v Helsinkih. 

• Agencija se bo financirala iz prispevkov iz proračuna Skupnosti, pristojbin, ki jih 

plača industrija, in prostovoljnih prispevkov držav članic 

 

V skladu z omenjenim osnutkom skupno stališče v celoti, načelno ali deloma odraža naslednje 

spremembe: 258, 259, 260, 261, 265, 266, 270, 285, 288, 291, 293, 294, 418, 796 in 801. 

 

V skupno stališče niso bile vključene vse spremembe, ki določajo, da mora Agencija nositi 

celotno odgovornost za upravljanje REACH (zlasti spremembe 253, 256 in 795), ali pa deli 

sprememb, ki poudarjajo, da je Agencija glavni organ na področju REACH (spremembe 260, 

261, 262, 263 in 796). 

 

V skupnem stališču je bila Agenciji namenjena vidnejša vloga v celotnem procesu 

ocenjevanja, obenem pa je bilo pojasnjeno, da morajo države članice izvajati ocenjevanja 

snovi. 

 

Svet nadalje ni vključil sprememb 267, 269, 360 in 1037, saj neposredna ali posredna 

udeležba Evropskega parlamenta pri imenovanju članov upravnega odbora ne bi bila 

primerna. 

 

Na splošno skupno stališče ne sprejema naslednjih sprememb: 252, 253, 254, 256, 257, 264, 

267, 269, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 

290, 292, 295, 795 in 1037. 
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Naslov XI - Razvrščanje in označevanje 

 

Skupno stališče Sveta razširja možnost usklajenega razvrščanja in označevanja znotraj EU 

tudi za tiste končne točke, ki niso bile predlagane s strani Komisije za vsak posamezni primer. 

 

V pričakovanju predloga Komisije o Globalno usklajenem sistemu razvrščanja in označevanja 

kemikalij (GHS) in v skladu s predlogom Komisije o REACH, se ni zdelo primerno vključiti 

sprememb 295, 296, 472rev in 473rev. 

 

Naslov XII – Informacije 

 

Ta naslov je bil občutno spremenjen, da bi se njegove določbe uskladile z Uredbo 

št. 1049/20011 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. 

 

Skupno stališče določa, da bi upravni odbor Agencije moral pripraviti podrobna pravila za 

dostop do informacij, s katerimi razpolaga Agencija (člen 117), v skladu z določbami 

Aarhuške konvencije in z Uredbo (ES) št. 1049/2001. 

 

V skladu z omenjenim skupno stališče načelno odraža spremembo 297, ki določa, da bodo 

države članice, Agencija in Komisija vsakih pet let predložile poročilo o pridobljenih 

izkušnjah. 

 

Skupno stališče prav tako načelno odraža spremembo 301, ki določa, da bo Agencija na 

spletni strani objavila nezaupne informacije. 
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Da bi se določbe o dostopu do dokumentov uskladile z Uredbo št. 1049/2001, se odraža 

načelo sprememb 304 in 814. V skladu s tem pristopom se ni zdelo primerno vključiti 

sprememb 298, 300 in 808. 

 

Naslov XIII – Pristojni organi 

 

V skupno stališče je bila v skladu z načelom spremembe 305 vključena pojasnitev besedila 

glede navodil o načinu obveščanja širše javnosti o tveganjih, ki izhajajo iz snovi. 

 

Svet je vključil tudi načelo spremembe 306 o posebni pomoči in svetovanju malim in srednje 

velikim podjetjem. Svet meni, da bodo pisarne držav članic za pomoč uporabnikom v pomoč 

industriji, zlasti MSP. 

 

Naslov XIV – Izvrševanje 

 

V skupno stališče je bilo vključeno pojasnilo glede režima sankcij, ki ga določijo države 

članice. 

 

Skupno stališče ne odraža sprememb 307 in 816, ki forum znotraj Agencije zadolžujeta za 

pripravo smernic za izvrševanje. Vendar pa mora forum v skladu s predlogom Komisije 

opredeliti izvedbene strategije ter najboljše prakse pri izvrševanju. 

 

Svet meni, da bi načelo spremembe 362, kakor v primeru spremembe 306, urejale pisarne 

držav članic za pomoč uporabnikom, kar bi bilo v veliko pomoč MSP. Ta določba temelji tudi 

na uvodni izjavi 8, ki določa, da je treba MSP nameniti posebno pozornost. 
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