
PRILOGA 3 

 

OVREDNOTENJE NEVARNIH LASTNOSTI ODPADKOV 

 

I. LASTNOSTI, ZARADI KATERIH SO ODPADKI NEVARNI 

 

Opomba: Pomen oznak razredov nevarnosti in kategorij nevarnosti ter oznake za stavke o nevarnosti 

za sestavine odpadkov za razvrstitev odpadkov, ki jih uporablja Priloga III Direktive 2008/98/ES, so 

povzeti po Uredbi (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, 31. 12. 2008, str. 1), zadnjič 

spremenjeni z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1962 z dne 12. avgusta 2021 o spremembi 

Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in 

pakiranju snovi ter zmesi (UL L št. 400, 12. 11. 2021, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) 

št. 1272/2008). 

 

HP 1 Eksplozivno 

Sem spadajo odpadki, ki lahko pri kemijski reakciji sproščajo plin pri takšni temperaturi in tlaku ter s 

takšno hitrostjo, ki povzročijo škodo okolici. Sem spadajo tudi pirotehnični odpadki, eksplozivni 

organski peroksidni odpadki in eksplozivni samoreaktivni odpadki. 

Kadar odpadki vsebujejo eno ali več snovi, ki so razvrščene z eno od oznak razreda nevarnosti in 

kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, prikazanih v Tabeli 1, se odpadki ovrednotijo glede na 

lastnosti HP 1, če je to primerno in sorazmerno, v skladu s testnimi metodami. Če prisotnost snovi, 

zmesi ali izdelka kaže, da so odpadki eksplozivni, se razvrstijo kot nevarni z oznako HP 1. 

 

Tabela 1: Oznake razreda in kategorije nevarnosti ter oznake za stavke o nevarnosti za sestavine 

odpadkov za razvrstitev odpadkov kot nevarnih z oznako HP 1: 

 

Oznake razreda nevarnosti in kategorije nevarnosti Oznake za stavke o nevarnosti  

Eksplozivi, nestabilni eksplozivi H 200 

Eksplozivi, podrazred 1.1 H 201 

Eksplozivi, podrazred 1.2 H 202 

Eksplozivi, podrazred 1.3 H 203 

Eksplozivi, podrazred 1.4 H 204 

Samoreaktivne snovi in zmesi, vrsta A H 240 

Organski peroksidi, vrsta A 

Samoreaktivne snovi in zmesi, vrsta B H 241 

Organski peroksidi, vrsta B 

 



HP 2 Oksidativno 

Sem spadajo odpadki, ki lahko, običajno z dovajanjem kisika, povzročijo vžig drugih snovi ali 

prispevajo k njihovemu vžigu. 

 

Kadar odpadki vsebujejo eno ali več snovi, ki so razvrščene z eno od oznak razreda nevarnosti in 

kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, prikazanih v Tabeli 2, se odpadki ovrednotijo glede na 

lastnost HP 2, če je to primerno in sorazmerno, v skladu s testnimi metodami. Če prisotnost snovi kaže, 

da so odpadki oksidativni, se razvrstijo kot nevarni z oznako HP 2. 

 

Tabela 2: Oznake razreda in kategorije nevarnosti ter oznake za stavke o nevarnosti za razvrstitev 

odpadkov kot nevarnih z oznako HP 2: 

 

Oznake razreda nevarnosti in kategorije nevarnosti Oznake za stavke o nevarnosti 

Oksidativni plini, kategorija nevarnosti 1 H 270 

Oksidativne tekočine, kategorija nevarnosti 1 H 271 

Oksidativne trdne snovi, kategorija nevarnosti 1 

Oksidativne tekočine, kategorija nevarnosti 2, 3 H 272  

Oksidativne trdne snovi, kategorija nevarnosti 2, 3 

 

 

HP 3 Vnetljivo 

Sem spadajo: 

- vnetljivi tekoči odpadki, ki imajo plamenišče pod 60 °C, ali odpadna plinska olja, dizel in 

lahka kurilna olja, ki imajo plamenišče > 55 °C in ≤ 75 °C; 

- vnetljivi piroforni trdni ali tekoči odpadki, ki se lahko tudi v majhnih količinah ob stiku z 

zrakom vžgejo v petih minutah; 

- vnetljivi trdni odpadki, ki so hitro vnetljivi ali lahko povzročijo ogenj ali k njemu prispevajo s 

trenjem; 

- vnetljivi plinasti odpadki, ki so vnetljivi na zraku pri 20 °C in standardnem tlaku 101,3 kPa; 

- odpadki, ki ob stiku z vodo sproščajo nevarne količine vnetljivih plinov; 

- drugi vnetljivi odpadki v obliki aerosola, vnetljivi samosegrevajoči se odpadki, vnetljivi 

organski peroksidi in vnetljivi samoreaktivni odpadki. 

 

Kadar odpadki vsebujejo eno ali več snovi, ki so razvrščene z eno od oznak razreda nevarnosti in 

kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, prikazanih v Tabeli 3, se odpadki ovrednotijo, če je to 

primerno in sorazmerno, v skladu s testnimi metodami. Če prisotnost snovi kaže, da so odpadki 

vnetljivi, se razvrstijo kot nevarni z oznako HP 3. 

Tabela 3: Oznake razreda in kategorije nevarnosti ter oznake za stavke o nevarnosti za sestavine 

odpadkov za razvrstitev odpadkov kot nevarnih z oznako HP 3: 



 

Oznake razreda nevarnosti in kategorije nevarnosti Oznake za stavke o nevarnosti 

Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 1 H220 

Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 2 H221 

Aerosoli, kategorija nevarnosti 1 H222 

Aerosoli, kategorija nevarnosti 2 H223 

Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 1 H224 

Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 2 H225 

Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 3 H226 

Vnetljive trdne snovi, kategorija nevarnosti 1 H228 

Vnetljive trdne snovi, kategorija nevarnosti 2 

Samoreaktivne snovi in zmesi, vrste C, D H242 

Samoreaktivne snovi in zmesi, vrste E, F 

Organski peroksidi, vrste C, D 

Organski peroksidi, vrste E, F 

Piroforne tekočine, kategorija nevarnosti 1 H250 

Piroforne trdne snovi, kategorija nevarnosti 1 

Samosegrevajoče se snovi in zmesi, kategorija nevarnosti 1 H251 

Samosegrevajoče se snovi in zmesi, kategorija nevarnosti 2 H252 

Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, kategorija 

nevarnosti 1 

H 260 

Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, kategorija 

nevarnosti 2 

H 261 

Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, kategorija 

nevarnosti 3 

 

 

HP 4 Dražilno – draženje kože in poškodbe oči 

Sem spadajo odpadki, ki lahko ob stiku s kožo ali očmi povzročijo draženje kože ali poškodbo oči. 

 

Kadar odpadki vsebujejo eno ali več snovi v koncentracijah nad mejnim pragom in so razvrščene z eno 

od oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti iz tega oddelka, hkrati pa je 

dosežena ali presežena ena ali več od mejnih koncentracij, navedenih v nadaljevanju, se odpadki 

razvrstijo kot nevarni z oznako HP 4. 

Mejni prag za nevarni odpadek z razredom in kategorijo nevarnosti Jedkost za kožo/draženje kože, 

kategorija nevarnosti 1A, 1B, 1C (H314), Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija nevarnosti 2 



(H315), Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija nevarnosti 1 (H318) in Hude poškodbe 

oči/draženje oči, kategorija nevarnosti 2 (H319), je 1%. 

Če vsota koncentracij vseh snovi, razvrščenih kot Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija nevarnosti 

1A (H314), znaša 1 % ali več, se odpadki razvrstijo kot nevarni po HP 4.  

Če vsota koncentracij vseh snovi, razvrščenih kot H318, znaša 10 % ali več, se odpadki razvrstijo kot 

nevarni po HP 4. 

Če vsota koncentracij vseh snovi, razvrščenih kot H315 in H319, znaša 20 % ali več, se odpadki 

razvrstijo kot nevarni po HP 4. 

Opomba: Odpadki, ki vsebujejo snovi, razvrščene kot H314 (Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 

nevarnosti 1A, 1B ali 1C) v količinah, ki znašajo 5 % ali več, se razvrstijo kot nevarni z oznako HP 8. 

HP 4 se ne uporablja, če so odpadki razvrščeni kot HP 8. 

 

HP 5 Specifična strupenost za ciljne organe (STOT)/strupenost pri vdihavanju 

Sem spadajo odpadki, ki lahko povzročijo specifično strupenost za ciljne organe zaradi enkratne ali 

ponavljajoče se izpostavljenosti ali ki povzročajo akutne strupene učinke zaradi vdihavanja. 

Kadar odpadki vsebujejo eno ali več snovi, ki so razvrščene z eno ali več oznak razreda nevarnosti in 

kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, prikazanih v Tabeli 4, hkrati pa je dosežena ali presežena 

ena ali več od mejnih koncentracij iz Tabele 4, se odpadki razvrstijo kot nevarni po HP 5. Kadar so v 

odpadkih prisotne snovi, razvrščene kot specifično strupene za ciljne organe (STOT), mora biti 

posamezna snov prisotna v mejni koncentraciji ali nad njo, da se odpadki razvrstijo kot nevarni z 

oznako HP 5. 

Kadar odpadki vsebujejo eno ali več snovi, ki so razvrščene kot Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 

nevarnosti 1 (H304), in je dosežena sli presežena mejna koncentracija vsote navedenih snovi ter gre 

za tekoče odpadke, se ti razvrstijo kot nevarni z oznako HP 5 samo v primeru, ko skupna kinematična 

viskoznost (pri 40 °C) ne presega 20,5 mm
2
/s.  

Tabela 4: Oznake razreda in kategorije nevarnosti ter oznake za stavke o nevarnosti za sestavine 

odpadkov in ustrezne mejne koncentracije za razvrstitev odpadkov kot nevarnih z oznako HP 5 

 

Oznake razreda nevarnosti in kategorije nevarnosti Oznake za stavke 

o nevarnosti 

Mejna 

koncentracija 

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna 

izpostavljenost, kategorija nevarnosti 1 

H370 1 % 

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna 

izpostavljenost, kategorija nevarnosti 2 

H371 10 % 

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna 

izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3, draženje dihalnih poti 

H335 20 % 

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna 

izpostavljenost, kategorija nevarnosti 1 

H372 1 % 

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna H373 10 % 



izpostavljenost, kategorija nevarnosti 2 

Nevarnost pri vdihavanju, kategorija nevarnosti 1 H304 10 % 

 

HP 6 Akutna strupenost 

Sem spadajo odpadki, ki lahko povzročijo akutne strupene učinke po oralnem vnosu ali vnosu prek 

kože ali pri izpostavljenosti po vnosu prek dihalnih poti. 

Če je vsota koncentracij vseh snovi v odpadkih, razvrščenih z oznako razreda nevarnosti in kategorije 

akutne strupenosti ter oznako za stavke o nevarnosti iz Tabele 5, enaka mejni vrednosti iz Tabele 5 ali 

jo presega, se odpadki razvrstijo kot nevarni z oznako HP 6. Kadar je v odpadkih prisotna več kot ena 

snov, ki je razvrščena kot akutno strupena, je vsota koncentracij zahtevana le za snovi znotraj iste 

kategorije nevarnosti. 

Pri vrednotenju se upoštevajo naslednji mejni pragovi: 

— za Akutno strupenost kategorij nevarnosti 1, 2 ali 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %; 

— za Akutno strupenost kategorije nevarnosti 4 (H302, H312, H332): 1 %. 

Tabela 5: Oznake razreda in kategorije nevarnosti ter oznake za stavke o nevarnosti za sestavine 

odpadkov in ustrezne mejne koncentracije za razvrstitev odpadkov kot nevarnih z oznako HP 6 

Oznake razreda nevarnosti in kategorije nevarnosti Oznake za stavke 

o nevarnosti 

Mejna 

koncentracija 

Akutna strupenost (oralno), kategorija nevarnosti 1 H300 0,1 % 

Akutna strupenost (oralno), kategorija nevarnosti 2 0,25 % 

Akutna strupenost (oralno), kategorija nevarnosti 3 H301 5 % 

Akutna strupenost (oralno), kategorija nevarnosti 4 H302 25 % 

Akutna strupenost (dermalno), kategorija nevarnosti 1 H310 

 

0,25 % 

Akutna strupenost (dermalno), kategorija nevarnosti 2 2,5 % 

Akutna strupenost (dermalno), kategorija nevarnosti 3 H311 15 % 

Akutna strupenost (dermalno), kategorija nevarnosti 4 H312 55 % 

Akutna strupenost (vdihavanje), kategorija nevarnosti 1 H330 0,1 % 

Akutna strupenost (vdihavanje), kategorija nevarnosti 2 H330 0,5 % 

Akutna strupenost (vdihavanje), kategorija nevarnosti 3 H331 3,5 % 

Akutna strupenost (vdihavanje), kategorija nevarnosti 4 H332 22,5 % 

HP 7 Rakotvorno 

Sem spadajo odpadki, ki povzročajo raka ali povečujejo njegovo pojavnost. 

Kadar odpadki vsebujejo snov, ki je razvrščena z eno od oznak razreda nevarnosti in kategorije ter 

oznak za stavke o nevarnosti, hkrati pa je presežena ali dosežena ena od mejnih koncentracij, 

prikazanih v Tabeli 6, se odpadki razvrstijo kot nevarni z oznako HP 7. Kadar je v odpadkih prisotna več 

kot ena snov, ki je razvrščena kot rakotvorna, mora biti posamezna snov prisotna v mejni koncentraciji 

ali nad njo, da se odpadki razvrstijo kot nevarni z oznako HP 7. 



Tabela 6: Oznake razreda in kategorije nevarnosti ter oznake za stavke o nevarnosti za sestavine 

odpadkov in ustrezne mejne koncentracije za razvrstitev odpadkov kot nevarnih z oznako HP 7 

 

Oznake razreda nevarnosti in kategorije nevarnosti Oznake za stavke o 

nevarnosti 

Mejna 

koncentracija 

Rakotvornost, kategorija nevarnosti 1A H350 0,1 % 

Rakotvornost, kategorija nevarnosti 1B 

Rakotvornost, kategorija nevarnosti 2 H351 1,0 % 

HP 8 Jedko 

Sem spadajo odpadki, ki lahko ob stiku s kožo povzročijo kožne razjede. 

Kadar odpadki vsebujejo eno ali več snovi, ki so razvrščene kot Jedkost za kožo/draženje kože, 

kategorija nevarnosti 1A, 1B ali 1C (H314), in je vsota njihovih koncentracij enaka 5 % ali višja, se 

odpadki razvrstijo kot nevarni z oznako HP 8. Mejni prag, ki se upošteva pri vrednotenju za Jedkost za 

kožo/draženje kože, kategorija nevarnosti 1A, 1B, 1C (H314), je 1,0 %. 

 

HP 9 Infektivno 

Sem spadajo odpadki, ki vsebujejo za življenje sposobne mikroorganizme ali njihove toksine, za 

katere je znano ali zanesljivo, da pri človeku ali drugih živih organizmih povzročajo bolezen. 

Odpadek ima nevarno lastnost HP 9, če vsebuje: 

- za človekovo zdravje nevarne klice ali 

- kužni material živalskega izvora. 

HP 10 Strupeno za razmnoževanje 

Sem spadajo odpadki, ki imajo škodljive učinke na spolno delovanje in plodnost pri odraslih moških 

in ženskah ter so strupeni za razvoj pri potomcih. 

Kadar odpadki vsebujejo snov, ki je razvrščena z eno od naslednjih oznak razreda nevarnosti in 

kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, hkrati pa je presežena ali dosežena ena od mejnih 

koncentracij, prikazanih v Tabeli 7, se odpadki razvrstijo kot nevarni po HP 10. Kadar je v odpadkih 

prisotna več kot ena snov, ki je razvrščena kot strupena za razmnoževanje, mora biti posamezna snov 

prisotna v mejni koncentraciji ali nad njo, da se odpadki razvrstijo kot nevarni z oznako HP 10. 

Tabela 7: Oznake razreda in kategorije nevarnosti ter oznake za stavke o nevarnosti za sestavine 

odpadkov in ustrezne mejne koncentracije za razvrstitev odpadkov kot nevarnih z oznako HP 10 

 

Oznake razreda nevarnosti in kategorije nevarnosti Oznake za stavke o 

nevarnosti 

Mejna 

koncentracija 

Strupenost za razmnoževanje, kategorija nevarnosti 1A H360 0,3 % 

Strupenost za razmnoževanje, kategorija nevarnosti 1B 

Strupenost za razmnoževanje, kategorija nevarnosti 2 H361 3,0 % 

 



 

HP 11 Mutageno 

Sem spadajo odpadki, ki lahko povzročijo mutacijo, ki je trajna sprememba količine ali strukture 

genskega materiala v celici. 

 

Kadar odpadki vsebujejo snov, ki je razvrščena z eno od naslednjih oznak razreda nevarnosti in 

kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, hkrati pa je presežena ali dosežena ena od mejnih 

koncentracij, prikazanih v Tabeli 8, se odpadki razvrstijo kot nevarni po HP 11. Kadar je v odpadkih 

prisotna več kot ena snov, ki je razvrščena kot mutagena, mora biti posamezna snov prisotna v mejni 

koncentraciji ali nad njo, da se odpadki razvrstijo kot nevarni z oznako HP 11. 

Tabela 8: Oznake razreda in kategorije nevarnosti ter oznake za stavke o nevarnosti za sestavine 

odpadkov in ustrezne mejne koncentracije za razvrstitev odpadkov kot nevarnih z oznako HP 11 

 

Oznake razreda nevarnosti in kategorije nevarnosti Oznake za stavke o 

nevarnosti 

Mejna 

koncentracija 

Mutagenost za zarodne celice, kategorija nevarnosti 1A H340 0,1 % 

Mutagenost za zarodne celice, kategorija nevarnosti 1B 

Mutagenost za zarodne celice, kategorija nevarnosti 2 H341 1,0 % 

HP 12 Sproščanje akutno strupenega plina 

Sem spadajo odpadki, ki sproščajo akutno strupene pline (Akutna strupenost, kategorija 

nevarnosti 1, 2 ali 3) v stiku z vodo ali kislino. 

Kadar odpadki vsebujejo snov, ki ji je dodeljen eden od naslednjih dodatnih stavkov o nevarnosti: 

EUH029, EUH031 in EUH032, se razvrstijo kot nevarni z oznako HP 12 v skladu s testnimi metodami 

ali smernicami. 

HP 13 Povzroča preobčutljivost 

Sem spadajo odpadki, ki vsebujejo eno ali več snovi, za katere je znano, da povzročajo 

preobčutljivost kože ali dihal. 

Kadar odpadki vsebujejo snov, ki je razvrščena kot takšna, da povzroča preobčutljivost, in ji je 

dodeljena oznaka stavka o nevarnosti H317 ali H334, hkrati pa je dosežena ali presežena mejna 

koncentracija 10 % za posamezno snov, se odpadki razvrstijo kot nevarni z oznako HP 13. 

HP 14 Ekotoksično 

Sem spadajo odpadki, ki pomenijo ali lahko pomenijo takojšnje ali kasnejše tveganje za eno ali več 

sestavin okolja. 

Odpadki, ki izpolnjujejo katerega koli od naslednjih pogojev, se razvrstijo kot odpadki z nevarno 

lastnostjo HP 14: 

— odpadki, ki vsebujejo snov, razvrščeno kot snov, ki tanjša ozonski plašč, poleg tega pa ji je bila 

dodeljena oznaka stavka o nevarnosti H420 v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in koncentracija 

takšne snovi dosega ali presega mejno koncentracijo 0,1 %. 



— [c (H420) ≥ 0,1 %]; 

— odpadki, ki vsebujejo eno ali več snovi, ki so razvrščene kot akutno nevarne za vodno okolje in jim je 

bila dodeljena oznaka stavka o nevarnosti H400 v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, vsota 

koncentracij takšnih snovi pa dosega ali presega mejno koncentracijo 25 %; za takšne snovi se 

upošteva mejni prag 0,1 %; 

— [Σ c (H400) ≥ 25 %]; 

— odpadki, ki vsebujejo eno ali več snovi, ki so razvrščene kot kronično nevarne za vodno okolje 1, 2 

ali 3 z oznako stavka o nevarnosti H410, H411 ali H412 v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, in vsota 

koncentracij vseh snovi, ki so razvrščene kot kronično nevarne za vodno okolje 1 (H410), pomnožena s 

100 in prišteta k vsoti koncentracij vseh snovi, ki so razvrščene kot kronično nevarne za vodno okolje 2 

(H411), pomnoženi z 10 in prišteti k vsoti koncentracij vseh snovi, ki so razvrščene kot kronično 

nevarne za vodno okolje 3 (H412), dosega ali presega mejno koncentracijo 25 %. Za snovi, razvrščene 

kot H410, se upošteva mejni prag 0,1 %, za snovi, razvrščene kot H411 ali H412, pa se upošteva mejni 

prag 1 %; 

— [100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]; 

— odpadki, ki vsebujejo eno ali več snovi, ki so razvrščene kot kronično nevarne za vodno okolje 1, 2, 3 

ali 4 in jim je bila dodeljena oznaka stavka o nevarnosti H410, H411, H412 ali H413 v skladu z Uredbo 

(ES) št. 1272/2008, vsota koncentracij vseh snovi, razvrščenih kot kronično nevarne za vodno okolje, 

pa dosega ali presega mejno koncentracijo 25 %; za snovi, razvrščene kot H410, se upošteva mejni 

prag 0,1 %, za snovi, razvrščene kot H411, H412 ali H413, pa se upošteva mejni prag 1 %; 

— [Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %], 

pri čemer pomenita: Σ = vsota in c = koncentracija snovi. 

 

HP 15 Odpadki, ki lahko kažejo zgoraj navedeno nevarno lastnost, ki jih izvorni odpadki 

neposredno ne kažejo 

Kadar odpadki vsebujejo eno ali več snovi, ki jim je dodeljen eden od stavkov o nevarnosti ali dodatnih 

stavkov o nevarnosti, prikazanih v Tabeli 9, se odpadki razvrstijo kot nevarni z oznako HP 15, razen če 

so odpadki v taki obliki, da ne bodo v nobenem primeru izrazili eksplozivnih ali potencialno eksplozivnih 

lastnosti. 

Tabela 9: Stavki o nevarnosti in dodatni stavki o nevarnosti za sestavine odpadkov za razvrstitev 

odpadkov kot nevarnih z oznako HP 15 

 

Stavki o nevarnosti/dodatni stavki o nevarnosti 

Pri požaru lahko eksplodira v masi H205 

Eksplozivno v suhem stanju EUH001 

Lahko tvori eksplozivne perokside EUH019 

Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru EUH044 

II. TESTNE METODE 



 

Metode, ki jih je treba uporabiti pri določitvi nevarnih lastnosti odpadkov, so opisane v Uredbi Komisije 

(ES) št. 440/2008 z dne 30. maja 2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 

Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) 

(UL L št. 142, 31. 5. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/1390 z dne 

31. julija 2019 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 440/2008 o določitvi testnih metod v skladu z 

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

omejevanju kemikalij (REACH) zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku, in v drugih ustreznih 

opombah CEN ali drugih mednarodno priznanih testnih metodah in smernicah. 


