
PRILOGA 1 

Posebna določila za prijavo novih polimernih snovi 

 

1. člen 

 (skupinski pristop) 

 

Za prijavo polimernih snovi, ki jih je mogoče na podlagi gornjih kriterijev združiti v družino, 

zadostuje ena prijava, ki pa praviloma vsebuje dosje za polimera na spodnji in zgornji meji 

družine.  

 

Pri prijavi družine, kjer spodnji mejni polimer ni aktiven ali pa je aktivnost spodnjega in 

gornjega mejnega polimera enaka, zadostuje en sam tehnični dosje. Če je spodnji mejni 

polimer aktiven, zgornji pa ne, je potrebno preskuse opraviti tudi na vmesnih polimerih in 

tako določiti prvi aktivni polimer v družini. 

 

2. člen 

(podatki za standardno prijavo polimerov) 

 

Pregled podatkov, ki so potrebni za standardno prijavo polimerov, je zbran v prilogi 2 tega 

pravilnika za naslednje skupine polimerov: 

- podatki za polimere, ki se dajejo v promet v količinah, ki presegajo 1 tono na leto 

oziroma katerih skupna količina na trgu presega 5 ton, so navedeni v stolpcu D, 

- podatki za polimere, ki se dajejo v promet v količinah med 100 in 1000 kg na leto, 

oziroma v skupni količini med 500 in 5000 kg, so navedeni v stolpcu E, 

- podatki za polimere, ki se dajejo v promet v količinah, manjših od 100 kg na leto, 

oziroma v skupni količini, manjši od 500 kg, so navedeni v stolpcu F. 

 

3. člen 

(skrajšana prijava) 

 

Za težko razgradljive polimere, ki imajo visoko povprečno molsko maso in koncentracija 

topnih komponent v vodi po ekstrakciji ne presega 10 mg/l, se lahko izvede skrajšana prijava, 

če je letna količina polimera, ki se daje v promet, manjša od 1 tone, oziroma njegova skupna 

količina v prometu ne presega 5 ton. Podatki, ki jih mora prijavitelj navesti v tehničnem 

dosjeju ob skrajšani prijavi, so navedeni v stolpcu H priloge 2. 

 

Skrajšana prijava se lahko izvede tudi za polimer, ki se daje v promet v količinah, ki presegajo 

količine, navedene v prejšnjem odstavku, vendar pod pogojem, da polimer poleg lastnosti, 

navedenih v prejšnjem odstavku, ne vsebuje več kot 1% nizkomolekularnih komponent z 

molsko maso, manjšo od 1000. Navedeni odstotek se nanaša samo na monomere in 

nizkomolekularne komponente, ki nastanejo iz njih, ne vključuje pa ostalih komponent (npr. 

nečistot, primesi ali dodatkov). Tehnični dosje prijave mora v tem primeru vsebovati podatke, 

navedene v stolpcu G priloge 2. 


