
PRILOGA 3 

 

PRAGOVI LETNE PRISOTNOSTI ZADEVNIH NEVARNIH SNOVI  

 

Skupine snovi 

(*) 

Stavki o nevarnosti 
Letna prisotnost 

(kg/leto) 
za zdravje 

ljudi (**) 
za okolje (**) 

1 
H340 

H350 
H410 100 

2 H360 
H400 

H411 
500 

3 

H300 

H301 

H310 

H311 

H330 

H331 

H341 

H351 

H361 

H362 

H370 

H372 

H412 1.000 

4 

H302 

H304 

H312 

H314 

H317 

H332 

H334 

H336 

H371 

H373 

H413 10.000 

 

(*) Opomba: Količine snovi znotraj iste skupine se seštevajo in seštevek se primerja s količinskim 

pragom iz zadnjega stolpca.  

(**) Opomba: Snovi, ki so razvrščene v stavke o nevarnosti, ki so jim poleg trištevilčne oznake dodane 

tudi črke spadajo v isto skupino kot snovi in zmesi z isto trištevilčno oznako brez dodanih črk (npr. 

H360F spada v isto skupino kot H360). 

 

Snovi in zmesi, ki so v skladu s kriteriji priloge XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta 

in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij 

(REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter 

razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 

76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z 

dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015 

o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, 

avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L št. 132 z dne 29. 5. 2015, str. 8):  

− obstojne, bioakumulativne in strupene snovi (snovi PBT) (57.d člen) ter  
− zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi (snovi vPvB) (57.e člen),  

se neodvisno od pripadajočih H-stavkov razvrščajo v skupino 1 v zgornji preglednici. Snovi, 

razvrščene med snovi PBT in vPvB, so navedene na spletni strani Evropske agencije za kemikalije: 

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.  

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table


 

Kadar je neka zadevna nevarna snov lahko razvrščena v več stavkov o nevarnosti, se v letni 

prisotnosti upošteva v skupini z nižjim pragom letne prisotnosti. 

 

Pri zmeseh zadevnih nevarnih snovi z drugimi snovmi je treba glede letne prisotnosti upoštevati 

razvrstitev in količino zadevnih nevarnih snovi. 

 

Kadar zmes nima nevarnih lastnosti, navedenih v zgornji preglednici, v letni prisotnosti ni treba 

upoštevati zadevnih nevarnih snovi, ki jo sestavljajo. 

 

Snovi, ki še niso razvrščene in označene v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter 

zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 

1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 

1297/2014 z dne 5. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta 

in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve 

tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 350 z dne 6. 12. 2014, str. 1), mora upravljavec 

razvrstiti skladno z zahtevami uredbe, zlasti z uporabo priloge VI, in jih upoštevati v letni prisotnosti.  

 

Odpadki se ne štejejo med zadevne nevarne snovi. 


