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Kaj storiti potem
Preverite etiketo svojega proizvoda: ali vsebuje 
piktograme ali stavke o nevarnosti in previdnostne 
stavke?  Če jih ne, lahko poiščete pomoč:  

 • Varnostni list: oddelek 2 varnostnega lista 
vsebuje informacije o razvrstitvi in označitvi

 • Spletišče agencije ECHA 
 • Vaše industrijsko združenje
 • Vaša nacionalna služba za pomoč uporabnikom v 

zvezi z uredbo CLP: informacije so vam na voljo v 
vašem jeziku

 • Popis razvrstitev in označitev agencije ECHA: 
izvedeli boste, kako so snov razvrstila druga 
podjetja in ali ima usklajeno razvrstitev

 • Uporabite usklajeno razvrstitev za snovi
 • Če ne spremenite sestave kemikalij, uporabite 

razvrstitev in označitev dobavitelja
 • Zmes zapakirajte in označite v skladu z uredbo 

CLP 
 
Več informacij o uredbi CLP je na voljo na 
spletnem naslovu: 
 » https://echa.europa.eu/sl/regulations/clp/

understanding-clp

Pravna terminologija in ključne informacije so 
na voljo v 23 jezikih EU. Za prenos stavkov o 
nevarnosti in previdnostnih stavkov za etikete 
lahko uporabite spletno storitev ECHA-term.

 » https://echa-term.echa.europa.eu/sl/home

Poiščite odgovore na pogosta vprašanja:
 » https://echa.europa.eu/sl/support/qas-

support/browse

 
ZA MSP

Razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih 
kemikalij v EU temeljijo na sistemu, sprejetem 
po vsem svetu. Ta sistem spodbuja mednarodno 
trgovino in zagotavlja dosledno sporočanje 
kemičnih nevarnosti, kar vodi k boljšemu zdravju, 
varnosti in skrbi za okolje. Upoštevanje enega 
samega sklopa pravil po vsem svetu krepi 
zaupanje javnosti v varno uporabo kemikalij. 

Začnite na spletnem naslovu: 
 » https://echa.europa.eu/sl/support/small-and-

medium-sized-enterprises-smes 
 
 

Kratek uvod v razvrščanje in 
označevanje kemikalij v EU
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Razvrščanje, označevanje 
in pakiranje kemikalij

Če vaše podjetje dobavlja nevarne kemikalije 
znotraj EU, morate kemikalije, preden jih 
daste v promet, označiti v skladu z uredbo o 
razvrščanju, označevanju in pakiranju (CLP). 
Zahteve uredbe CLP zagotavljajo, da so delavci 
in potrošniki v Evropski uniji na podlagi njihove 
razvrstitve in označitve jasno obveščeni o 
nevarnostih, ki jih pomenijo kemikalije.  

 » https://echa.europa.eu/sl/regulations/clp/
understanding-clp

NA ETIKETI KEMIKALIJE SO NAVEDENI 
 • ime kemikalije in identifikator izdelka;
 • ime, naslov in telefonska številka dobaviteljev; 
 • količina kemikalij v paketu;
 • piktogrami za nevarnost, opozorilne besede, 

stavki o nevarnosti in previdnostni stavki. 
 » http://echa.europa.eu/sl/regulations/clp/

labelling

SPREJMITE ODLOČITEV GLEDE NAČINA 
RAZVRSTITVE IN OZNAČITVE 
Če vaše kemikalije izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot nevarne, jih morate označiti. 
Proučiti morate vse razrede nevarnosti in 
razločevanja ter se odločiti za ustrezno razvrstitev 
glede na fizikalne nevarnosti ter nevarnosti za 
zdravje ali okolje. Po sprejetju te odločitve morate 
izbrati pravilne elemente označevanja. 

 » https://echa.europa.eu/sl/support/mixture-
classification/decide-on-classification-and-
labelling

UPORABA USKLAJENE RAZVRSTITVE  
IN OZNAČITVE
Nekatere snovi imajo usklajeno razvrstitev in 
označitev za zagotovitev ustreznega obvladovanja 
tveganj.  Uporaba usklajene razvrstitve in 
označitve je obvezna.  Seznam nevarnih snovi, za 
katere obstaja usklajena razvrstitev in označitev, 
se nenehno posodablja.  

 » https://echa.europa.eu/sl/information-on-
chemicals/annex-v i-to-clp

O RAZVRSTITVI SVOJIH KEMIKALIJ OBVESTITE 
AGENCIJO ECHA
Če daste nevarno snov na trg, morate v enem 
mesecu agencijo ECHA obvestiti o njeni razvrstitvi 
in označitvi.  Za uvoznike se mesec šteje od dneva, 
ko je bila snov kot taka ali v zmesi fizično vnesena 
v EU.

 » https://echa.europa.eu/sl/regulations/clp/cl-
inventory/notification-to-the-cl-inventory

GLEDE RAZVRSTITVE IN OZNAČITVE SVOJIH 
SNOVI SE DOGOVORITE Z DRUGIMI PODJETJI 
Če želite več informacij o razvrstitvi in označitvi 
prijavljenih in registriranih snovi, ki so jih 
posredovali proizvajalci in uvozniki, so vam na 
voljo v popisu označitev in razvrstitev.

 » https://echa.europa.eu/sl/information-on-
chemicals/cl-inventory-database

PREVERITE VARNOSTNE LISTE
Varnostni listi so glavno orodje za zagotavljanje, 
da dobavitelji po dobavni verigi sporočajo dovolj 
informacij za varno uporabo snovi in zmesi.

 » https://echa.europa.eu/sl/safety-data-sheets

Piktogrami CLP

Posoda ob segrevanju eksplodira 
Zelo hladna tekočina ob dotiku 
opeče

Življenjsko nevarna tudi 
v majhnih količinah in ob 
kratkotrajni izpostavljenosti

Povzroča zelo resne dolgoročne 
učinke na zdravje

 
Eksplozivna – občutljiva na ogenj, 
vročino, vibracije ali trenje

 
Povzroči ali okrepi požar Poveča 
nevarnost požara

Vnetljiva – ob izpostavljenosti 
iskram, plamenom, vročini 
povzroči resen požar

Draženje kože in oči 
Škodljivi učinki na zdravje 
Povzroča škodo ozonskemu 
plašču

Povzroča opekline kože in oči 
Uničuje kovino

Strupena za vodne organizme 
Dolgotrajna škoda za ekosistem

 » http://echa.europa.eu/sl/regulations/clp/clp-
pictograms
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