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UFI a čo to znamená pre vaše
štítky s výrobkami
Kľúčové informácie pre spoločnosti, ktoré umiestňujú nebezpečné zmesi na trh
EHP 1

Na štítkoch výrobkov sa od roku
2020 objaví nový prvok označenia
- 16-znakový kód, ktorý sa nazýva
jednoznačný identifikátor vzorca
(UFI). Do roku 2025 bude UFI
povinné na etiketách všetkých
výrobkov klasifikovaných kvôli
zdravotným alebo fyzickým
rizikám. Dovozcovia a následní
užívatelia, ktorí uvádzajú
takéto výrobky na trh, budú
musieť poskytovať konkrétne
informácie o výrobkoch, vrátane
UFI, centrám pre výskum jedov.
Nástroje a podpora na vytvorenie
UFI sú k dispozícii na webových
stránkach centier pre výskum
jedov agentúry ECHA.

1

Európsky hospodársky priestor - 28 členských štátov Európskej únie plus Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.
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ČO JE UFI?
Jednoznačný identifikátor vzorca, známy pod
skratkou UFI, je 16-znakový alfanumerický kód,
ktorý bude povinne na štítku vašich výrobkov, ktoré
obsahujú nebezpečnú zmes.
Okrem UFI sa od vás vyžaduje poskytovanie ďalších
informácií o vašej zmesi a súvisiacich výrobkoch
centrám pre výskum jedov, akými sú zloženie,
obchodné meno, farba, balenie, kategória výrobkov
a toxikologické informácie. Cieľom UFI je vytvoriť
jednoznačné prepojenie medzi informáciami, ktoré
poskytnete s výrobkom, ktorý uvádzate na trh.
Podmienkou pre pridelenie UFI je, že všetky výrobky,
ktoré sú označené a oznámené s rovnakým UFI,
musia mať rovnaké zloženie zmesi.
AKO SA BUDE UFI POUŽÍVAŤ?
UFI a ďalšie informácie, ktoré ste poskytli, budú v
prípade tiesňového volania prednostne používať
centrá pre výskum jedov. Napríklad okrem
obchodného mena je možné operátorovi centra pre
výskum jedov prečítať UFI priamo zo štítka výrobku
tak, aby presne identifikoval výrobok, ktorý sa
zúčastnil na incidente.
ČO POTREBUJETE NA VYTVORENIE UFI?
Na vytvorenie UFI pre svoju zmes potrebujete
číslo DPH (alebo tzv. firemný kľúč, v konkrétnych
prípadoch) a pre zmes konkrétne číslo zloženia.
Zadaním týchto dvoch čísel do generátora UFI
agentúry ECHA vám online nástroj poskytne kód
UFI. Číslo DPH je kľúčovým prvkom na zabezpečenie
toho, aby vaše UFI bolo jedinečné, aby nedošlo
k prekrývaniu medzi UFI generovanými rôznymi
spoločnosťami.
Vaša spoločnosť s najväčšou pravdepodobnosťou
už používa interné kódy vzorcov. Ak sú len číslicové
- od 0 do 268 435 255 - môžete ich použiť priamo v
generátore UFI. V ostatných prípadoch, napríklad ak
sú alfanumerické alebo obsahujú iné znaky, musíte
najprv priradiť nové čísla zložení k zmesiam, ktoré
sa riadia požadovaným formátom. Je dôležité, aby

ste opakovane nepoužívali rovnaké číslo zloženia s
použitím rovnakého čísla DPH, ak majú zmesi rôzne
zloženie.
Generátor UFI a užívateľskú príručku nájdete na
webových stránkach centier pre výskum jedov
agentúry ECHA v 23 jazykoch EÚ. Ak spravujete
veľké portfólio výrobkov, možno budete chcieť
vytvoriť vlastný generátor v IT systéme vašej
spoločnosti pre efektívnejšie hromadné tvorenie
UFI. Za týmto účelom si budete musieť preštudovať
príručku pre tvorcov UFI.
BUDE UFI ZACHOVÁVAŤ DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ
O VAŠEJ FIRME?
UFI tiež rešpektuje integritu vašich dôverných
obchodných informácií. Napríklad z UFI nie je možné
dekódovať informácie o zložení zmesi. Len centrá
pre výskum jedov budú vedieť, ktoré zloženie zmesi
zodpovedá poskytnutému UFI. Týmto spôsobom UFI
chráni vaše dôverné obchodné informácie.
AKO SA UFI POUŽÍVA V DODÁVATEĽSKOM
REŤAZCI PRE ZMES V ZMESI?
Zmes umiestnená na trh často pozostáva zo zmesi v
zmesi - inými slovami, je vyrobená zmiešaním dvoch
alebo viacerých zmesí dohromady podľa špecifikácií
formulátora. Vzhľadom na to, že nie je možné
dekódovať dôverné informácie o zložení zmesi z
UFI, UFI sa môže bezpečne použiť v dodávateľskom
reťazci. Môžete dostať UFI od vášho následného
dodávateľa alebo poskytnúť UFI vášmu následnému
výrobcovi namiesto toho, aby ste odhalili úplnú
kompozíciu. Ale pred tým, ako sa UFI zmení v
dodávateľskom reťazci, musí sa oznámiť centru pre
výskum jedov.
KEDY POTREBUJETE NOVÝ KÓD UFI?
Pokiaľ zloženie zmesi zostane nezmenené, kód UFI
môže zostať rovnaký, aj keď sa objavia iné zmeny
výrobku (ako napríklad nové balenie alebo nové
obchodné meno).
Nový UFI sa musí vygenerovať a vytlačiť na alebo
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pripevniť k štítku, keď nastane zmena zloženia zmesi
- napríklad ak sa pridá, vymaže alebo nahradí zložka
alebo ak koncentrácie zložiek presahujú povolený
variačný rozsah. Budete sa musieť ubezpečiť, že
sledujete zmeny zloženia zmesi a generujete nové
UFI, informujte centrá pre výskum jedov a podľa
potreby upravte svoje výrobky.
MÔŽETE POUŽIŤ JEDEN UFI PRE VIACERO
VÝROBKOV ALEBO NIEKOĽKO UFI SPRE JEDEN
VÝROBOK?
Pokiaľ je zloženie zmesi vo výrobku rovnaké, môžete
použiť rovnaké UFI na štítku vašich výrobkov vo
všetkých krajinách EHP alebo môžete použiť rovnaké
UFI na etikete výrobkov v rámci tej istej krajiny, aj
keď ich uvádzate na trh pod rôznymi obchodnými
názvami. Pri správe údajov alebo z komerčných
dôvodov môžete zvoliť priradenie viac ako jedného
UFI k rovnakej zmesi. V takom prípade by každý
výrobok mal svoje vlastné UFI, aj keď obsahuje
rovnakú zmes.
Bez ohľadu na to, aký prístup si zvolíte, je dôležité,
aby ste centru pre výskum jedov oznámili správny
UFI v každej relevantnej oblasti trhu, aby mohli
zodpovední za urgentnú zdravotnú pohotovosť
výrobok jednoznačne určiť.
MÔŽETE POUŽÍVAŤ UFIS PRE ZMESI, KTORÉ NIE
SÚ NEBEZPEČNÉ?
Môže byť užitočné priradiť UFI k zmesi, ktorá nie je
nebezpečná, alebo k zmesiam, ktoré sú klasifikované
ako nebezpečné len pre životné prostredie.
Dobrovoľné uvedenie UFI na štítku konečných
výrobkov obsahujúcich takéto zmesi by pomohli
centrám pre výskum jedov, pretože vedomosti o
akomkoľvek výrobku, o ktorom sa hovorí vo výzve
centra pre výskum jedov, klasifikovanom alebo nie,
umožňujú zdravotníkom poskytnúť zasvätenejšiu
radu.
V prípade zmesí v zmesiach budete chcieť zachovať
vaše dôverné obchodné informácie chránené UFI pri
komunikácii o vašej zmesi v dodávateľskom reťazci.
Uvedenie UFI na štítku je nepovinné, ale musí sa
poskytnúť centrám pre výskum jedov, ktoré im
umožnia vytvoriť spojenie medzi zmesou v zmesi a
príslušnými informáciami.
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MÁ SA UFI VŽDY UVIESŤ NA ŠTÍTKU?
UFI musí byť vytlačený na etikete alebo pripevnený
k etikete všetkých vašich výrobkov obsahujúcich
nebezpečné zmesi. V prípadoch, kedy výrobky nie
sú označené - napríklad pri určitých výrobkoch
používaných na priemyselných miestach - UFI sa
môže uviesť na karte bezpečnostných údajov.
AKÉ SÚ PRAVIDLÁ PRE KÓD UFI NA ŠTÍTKU?
Skratka UFI (rovnaká vo všetkých jazykoch a
abecedách EÚ a nesmie sa prekladať) musí byť
napísaná veľkými písmenami a musí byť nasledovaná
16-miestnym alfanumerickým kódom. Kód je
rozdelený do štyroch skupín oddelených pomlčkou.
Aj keď neboli stanovené žiadne špecifické
požiadavky, napríklad typ písma alebo veľkosť písma,
UFI musí byť na štítku výrobku jasne viditeľný a
čitateľný. Vzhľadom na rozdiely vo veľkosti štítkov
a iné požiadavky na označovanie, ktoré súťažia o
priestor na štítkoch, by UFI mal byť umiestnený tak,
aby sa dal ľahko nájsť (napr. v blízkosti čiarového
kódu alebo výstražných piktogramov). V podstate
musíte určiť, ako musí byť UFI vytlačený alebo
pripojený čo najefektívnejšie, aby to pomohlo pri
komunikácii s centrami pre výskum jedov.
DO KEDY MÁ BYŤ UFI NA ŠTÍTKU?

Warning

Company
P.O Box XXX
Street and number
Postal code, City
Country

UFI: H563-L90S-R783-J823

Ukážka štítku výrobku so zreteľne pripojeným
kódom UFI výrobku.

Otázky a odpovede a podpora:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/
Webové semináre:
https://echa.europa.eu/support/trainingmaterial/webinars
Národné asistenčné pracoviská:
https://echa.europa.eu/sk/support/helpdesks
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Spoločnosti musia byť pripravené používať
označenie UFI na štítkoch pred ich konečným
termínom na odoslanie týchto informácií o
produktoch do centier pre výskum jedov. V praxi
to znamená, že generovanie UFI a tlač vhodných
štítkov výrobkov by mali byť starostlivo naplánované
v harmonograme vašej spoločnosti a môžu byť
vykonané pred príslušnými lehotami na predkladanie
- už dnes.

Integer tempus neque ac posuere
tincidunt. Sed vehicula facilisis
auctor. Suspendisse molestie nunc
sit amet velit hendrerit scelerisque.
Quisque volutpat euismod leo et
feugiat. Quisque sagittis, lectus quis
dictum gravida, mauris libero
sollicitudin velit, eget elementum
libero felis et velit. Duis fringilla
aliquam varius. Donec faucibus et
felis et tincidunt. Etiam eget felis
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aliquam porta est blandit fermentum in vel
enim. Aliquam mattis magna mauris,
dapibus nisi interdum semper
sit amet mollis ipsum tincidunt sed.
elementum. Etiam venenatis lacus
Ut sed libero mauris. Ut et urna
at neque varius, vel varius arcu
tempus nisl laoreet fringilla.
laoreet.
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Vaša spoločnosť bude povinná oznámiť UFI a ďalšie
informácie o výrobkoch v novom harmonizovanom
formáte do 1. januára 2020 pre zmesi určené
na použitie u spotrebiteľov. Zmesi určené na
profesionálne použitie budú musieť byť oznámené
do1. januára 2021 a zmesi na priemyselné použitie
až do 1. januára 2024. Zmesi, ktoré sa už nachádzajú
na trhu, musia do konca prechodného obdobia byť
v súlade, čo znamená, že do 1. januára 2025 budú
všetky príslušné výrobky na trhu povinné niesť na
etikete UFI.
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