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Informacije potrebne za prijavu
centrima za kontrolu otrovanja
Poduzeća koja opasne smjese stavljaju na tržište moraju dostaviti informacije o tim
smjesama određenim tijelima koja imenuju države članice. Na temelju tih informacija
centri za kontrolu otrovanja pružaju medicinske savjete u hitnim slučajevima.
Obveza prijavljivanja primjenjuje se od 1. siječnja 2020. Temelji se na Prilogu VIII.
Uredbi o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP).

TKO MORA PRIJAVITI SMJESU?
Prijave moraju dostaviti uvoznici i daljnji korisnici koji
na tržište stavljaju smjese razvrstane kao opasne
za ljudsko zdravlje ili prema fizikalnim svojstvima.
Obvezom su obuhvaćene smjese namijenjene širokoj
potrošnji, profesionalnoj i industrijskoj uporabi.
KOJI JE FORMAT PRIJAVE?
Poduzeća moraju dostaviti propisane informacije
na usklađenom formatu prijave centru za kontrolu
otrovanja ( PCN). Obrazac je u XML-u i kompatibilan je
s IUCLID-om.
KOJE SU INFORMACIJE POTREBNE?
Sve države članice u kojima se smjesu stavlja na tržište
moraju dostaviti isti skup informacija.
Podatci za kontakt – ime, puna adresa, telefonski broj
i e-adresa uvoznika ili daljnjeg korisnika koji podnosi
prijavu.

Jedno ili više trgovačkih naziva smjese – kada je
primjenjivo, također i robna marka i varijante naziva,
kako su navedeni na naljepnici.
Vrsta i veličina ambalaže – ambalaža koja se koristi
za stavljanje na tržište smjese namijenjene širokoj
potrošnji ili industrijskoj uporabi. Primjerice, vrsta
spremnika može biti „boca”, „kutija” ili „aerosolni
raspršivač”. Veličinu je potrebno iskazati kao nominalni
volumen ili nominalnu težinu ambalaže.
Kategorija proizvoda – kategorija prema usklađenom
europskom sustavu kategorizacije proizvoda (EuPCS).
Odabrana kategorija mora odgovarati osnovnoj
namjeravanoj uporabi proizvoda što, primjerice, može
biti „umjetno gnojivo”, „deterdžent za rublje” ili „proizvod
za kvalitetu zraka”.
Jedinstveni identifikator formule (UFI) – kod koji
kreira generator UFI-ja, na primjer J200-U0CW-500AQ2DA, mora biti naveden na naljepnici proizvoda ili na
ambalaži i uključen u prijavu.
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Informacije o opasnostima – razvrstavanje smjese prema
fizikalnoj opasnosti i opasnosti za ljudsko zdravlje.

KADA SE OBVEZA PRIJAVLJIVANJA POČINJE
PRIMJENJIVATI?

Također je potrebno navesti dijelove naljepnice u
nastavku:
• piktograme opasnosti
• oznaku opasnosti
• oznake upozorenja
• dodatne informacije o opasnosti
• oznake obavijesti.

Datum od kojeg se obveza počinje primjenjivati ovisi
o krajnjem korisniku smjese.
• Smjese za široku potrošnju: 1. siječnja 2020.
• Smjese za profesionalnu uporabu: 1. siječnja 2021.
• Smjese za industrijsku uporabu: 1. siječnja 2024.

Toksikološke informacije – obuhvaćaju najčešće načine
izlaganja osoba smjesi, poput inhalacije, gutanja,
dodira s kožom ili očima. Obuhvaćaju dugoročne i
kratkoročne učinke i simptome izloženosti. Informacije
o toksikološkim učincima smjese iste su kao i obavezne
informacije u odjeljku 11. sigurnosno-tehničkog lista.
Informacije o fizikalno-kemijskim svojstvima –
primjerice, fizikalno stanje, boja i pH vrijednost smjese.
Informacije o punom sastavu smjese – obuhvaćaju
sve komponente, njihove koncentracije u smjesi i
razvrstavanje. Komponente mogu biti tvari ili smjese
u smjesi. Na način njihova utvrđivanja i izvješćivanja
o njihovim koncentracijama primjenjuju se specifična
pravila.

Ako je smjesa namijenjena različitim gore navedenim
uporabama, bilo izravnim korištenjem ili kao sastojak
u proizvodu koji se proizvodi niže u lancu opskrbe,
primjenjuje se najraniji datum. Prije odgovarajućeg
datuma primjene smjesa i dalje podliježe postojećim
nacionalnim zahtjevima obavješćivanja.
Informacije o smjesama koje su već prijavljene prema
nacionalnom zakonodavstvu ostaju valjane su do 1.
siječnja 2025. Ako dođe do promjena u smjesi prije tog
datuma, poduzeća će možda morati prijaviti smjesu
na temelju novih zahtjeva obavješćivanja u skladu s
Prilogom VIII.

Formulator 2

Formulator 1

Izvorna smjesa

Smjese koje se koriste samo na industrijskim lokacijama
– mogućnost ograničenog podnošenja prijave omogućava
pružanje manjeg broja informacija o sastavu smjese koje
se nalaze u sigurnosno-tehničkom listu ako se telefonskim
brojem omogućava brz pristup punim informacijama o
smjesi. Taj broj centrima za kontrolu otrovanja mora biti
dostupan 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Krajnja uporaba u širokoj potrošnji
Prijaviti od 2020.

DODATNE INFORMACIJE
Za više smjernica, popratnih materijala i alata
posjetite ECHA-ino mrežno mjesto centara za
kontrolu otrovanja.

»» https://poisoncentres.echa.europa.eu/hr
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Formulator 4

Profesionalna krajnja uporaba
Prijaviti od 2021.
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Obveza prijavljivanja ovisi o krajnjoj
uporabi

Formulator 3

Industrijska krajnja uporaba
Prijaviti od 2024.

