Na kratko
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Enolični identifikator formule (UFI) in
kaj ta pomeni za vaše etikete proizvodov?
Ključne informacije za podjetja, ki dajejo nevarne snovi v promet na trgu EGS1

Na etiketah proizvodov bo od
leta 2020 nov element, in sicer
koda, sestavljena iz 16 znakov,
imenovana enolični identifikator
formule (UFI). Identifikator UFI bo
moral biti od leta 2025 naveden na
etiketi vseh proizvodov, razvrščenih
glede na zdravstvene ali fizikalne
nevarnosti. Uvozniki in nadaljnji
uporabniki, ki take proizvode
dajejo v promet, bodo morali
centrom za zastrupitve predložiti
specifične informacije o proizvodih,
vključno z identifikatorjem UFI.
Orodja in podpora za ustvarjanje
identifikatorjev UFI so na voljo
spletišču centrov za zastrupitve, ki
ga upravlja agencija ECHA.
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KAJ JE IDENTIFIKATOR UFI?
Enolični identifikator formule, znan pod kratico UFI,
je alfanumerična koda iz 16 znakov, ki bo morala biti
navedena na etiketi proizvodov, ki vsebujejo nevarno
zmes.
Poleg identifikatorja UFI morate centrom za
zastrupitve predložiti tudi druge informacije o
zmesi in povezanih proizvodih, kot so sestava,
trgovsko ime, barva, embalaža, skupina proizvodov
in toksikološke informacije. Cilj identifikatorja UFI je
vzpostaviti nedvoumno povezavo med predloženimi
informacijami in proizvodom, ki ga dajete v promet.
Pogoj za dodelitev identifikatorja UFI je, da morajo
imeti vsi proizvodi, označeni in prijavljeni z istim
identifikatorjem UFI, enako sestavo zmesi.
KAKO SE BO UPORABLJAL IDENTIFIKATOR UFI?
Centri za zastrupitve bodo identifikator UFI in druge
informacije, ki jih predložite, uporabljali predvsem
v primeru klica v sili. Tako je na primer mogoče
operaterju centra za zastrupitve z etikete proizvoda
poleg trgovskega imena neposredno prebrati tudi
identifikator UFI, da se natančno opredeli proizvod,
povezan z nesrečo.
KAJ POTREBUJETE, DA USTVARITE
IDENTIFIKATOR UFI?
Da ustvarite identifikator UFI za zmes, potrebujete
identifikacijsko številko za DDV vašega podjetja
(ali v posebnih primerih „ključ podjetja“) in številko
formulacije zmesi. Če ti številki vnesete v spletno
orodje agencije ECHA generator identifikatorjev
UFI, boste dobili svojo kodo identifikatorja UFI.
Identifikacijska številka za DDV je ključni element,
ki zagotavlja, da je vaš identifikator UFI enoličen in
da med identifikatorji UFI, ki jih ustvarijo različna
podjetja, ni prekrivanja.
Vaše podjetje najverjetneje že uporablja notranje
kode formulacij. Če so te zgolj numerične – med 0
in 268 435 255 –, jih lahko neposredno uporabite v
generatorju identifikatorjev UFI. V drugih primerih,
če so na primer kode alfanumerične ali vsebujejo še
druge znake, boste morali zmesem najprej dodeliti
nove številke formulacij, ki so v skladu z zahtevano

obliko. Če imajo zmesi različno sestavo, je ključno, da
ne uporabite ponovno iste številke formulacije z isto
identifikacijsko številko za DDV.
Generator identifikatorjev UFI in navodila za
uporabnike v 23 jezikih EU so na voljo na spletišču
centrov za zastrupitve, ki ga upravlja agencija
ECHA. Če upravljate obsežen portfelj proizvodov,
boste morda v informacijskem sistemu svojega
podjetja želeli razviti svojo različico generatorja za
učinkovitejše skupinsko ustvarjanje identifikatorjev
UFI. Navodila za to najdete v priročniku za razvijalce
generatorja identifikatorjev UFI.
ALI BO IDENTIFIKATOR UFI OHRANJAL ZAUPNOST
VAŠIH POSLOVNIH INFORMACIJ?
Identifikator UFI spoštuje tudi celovitost vaših
zaupnih poslovnih informacij. Tako na primer iz njega
ni mogoče razbrati informacij o sestavi zmesi. Le
centri za zastrupitve bodo vedeli, katera sestava
zmesi ustreza predloženemu identifikatorju UFI.
Identifikator UFI tako varuje vaše zaupne poslovne
informacije.
KAKO SE IDENTIFIKATOR UFI UPORABLJA V
DOBAVNI VERIGI ZA ZMES V ZMESI?
Zmes, ki je dana v promet, je pogosto sestavljena iz
zmesi v zmesi, ali, povedano drugače, proizvedena
je z mešanjem dveh ali več zmesi v skladu s
specifikacijami formulatorja. Ker iz identifikatorja
UFI ni mogoče razbrati zaupnih informacij o
sestavi zmesi, se ta lahko varno uporablja v
dobavni verigi. Identifikator UFI lahko prejmete
od svojega dobavitelja višje v dobavni verigi ali pa
svoj identifikator UFI predložite formulatorju nižje
v dobavni verigi, da vam ni treba razkriti sestave
v celoti. Preden pa se identifikator UFI začne
sporočati v dobavni verigi, morajo biti centri za
zastrupitve z njim že seznanjeni.
KDAJ POTREBUJETE NOVO KODO
IDENTIFIKATORJA UFI?
Če sestava zmesi ostane enaka, lahko ostane enaka
tudi koda identifikatorja UFI, čeprav se je proizvod
spremenil kako drugače (če ima na primer novo
embalažo ali novo trgovsko ime).
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Nov identifikator UFI je treba ustvariti in ga natisniti
ali dodati na etiketo le, če se spremeni sestava
zmesi, na primer če se doda, odstrani ali zamenja
sestavina oziroma če sprememba koncentracij
sestavin presega dovoljeni razpon odstopanja.
Poskrbeti morate, da spremljate spremembe
v sestavi zmesi ter da po potrebi ustvarite nov
identifikator UFI, obvestite centre za zastrupitve in
svoje proizvode na novo označite.
ALI LAHKO EN IDENTIFIKATOR UFI UPORABLJATE
ZA VEČ PROIZVODOV ALI VEČ IDENTIFIKATORJEV
UFI ZA EN PROIZVOD?
Če je sestava zmesi v proizvodu enaka, lahko
na etiketi proizvodov v vseh državah EGP
uporabljate isti identifikator UFI oziroma lahko
na etiketi proizvodov v isti državi uporabljate isti
identifikator UFI, tudi če jih dajete v promet pod
različnimi trgovskimi imeni. Iz razlogov v zvezi z
upravljanjem podatkov ali iz komercialnih razlogov
se lahko odločite, da boste enaki zmesi dodelili več
identifikatorjev UFI. V tem primeru bi vsak proizvod
imel svoj identifikator UFI, čeprav vsebuje enako
zmes.
Ne glede na pristop, ki ga izberete, je ključno, da
centre za zastrupitve na območju vsakega zadevnega
trga obvestite o točnem identifikatorju UFI, da lahko
reševalne službe nedvoumno identificirajo zadevni
proizvod.
ALI LAHKO IDENTIFIKATORJE UFI UPORABLJATE
ZA NENEVARNE ZMESI?
Morda je koristno, da identifikator UFI dodelite
nenevarni zmesi ali zmesem, ki so razvrščene le kot
nevarne za okolje.
Prostovoljna namestitev identifikatorja UFI na
etiketo končnih proizvodov, ki vsebujejo take zmesi,
bi pomagala centrom za zastrupitve, saj lahko
reševalne službe, ki so seznanjene z vsemi proizvodi,
sporočenimi med klicem na center za zastrupitve –
ne glede na to, ali so ti razvrščeni ali ne –, zagotovijo
bolj informirane nasvete.
V primeru zmesi v zmeseh morda med
komuniciranjem o zmesi v dobavni verigi ne
boste želeli razkriti zaupnih poslovnih informacij,
zaščitenih z identifikatorjem UFI. Vključitev
identifikatorja UFI na etiketo je neobvezna, vendar
ga je treba predložiti centrom za zastrupitve, da se
jim omogoči, da zmes v zmesi povežejo z ustreznimi
informacijami.
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ALI JE TREBA IDENTIFIKATOR UFI VEDNO
VKLJUČITI NA ETIKETO?
Identifikator UFI je treba natisniti ali dodati na
etiketo vseh proizvodov, ki vsebujejo nevarne zmesi.
Če proizvodi niso označeni, na primer nekateri
proizvodi, ki se uporabljajo na industrijskih območjih,
se lahko identifikator UFI navede v varnostnem listu.
KATERA SO PRAVILA ZA KODO IDENTIFIKATORJA
UFI NA ETIKETI?
Kratica UFI (ki je enaka v vseh jezikih in abecedah
EU ter se ne prevaja) mora biti napisana z velikimi
tiskanimi črkami, slediti pa ji mora alfanumerična
koda iz 16 znakov. Koda je razdeljena na štiri
sklope, ločene z vezajem. Čeprav niso bile določene
konkretne zahteve, na primer glede vrste ali
velikosti pisave, mora biti identifikator UFI na etiketi
proizvoda jasno viden in berljiv. Zaradi različne
velikosti etiket in drugih zahtev glede označevanja,
ki zavzamejo prostor na etiketi, je treba identifikator
UFI namestiti tako, da ga je mogoče zlahka najti
(npr. blizu črtne kode ali piktogramov za nevarnost).
V bistvu morate opredeliti, kako naj se identifikator
UFI najučinkoviteje natisne ali namesti na etiketo, da
se olajša njegovo sporočanje centrom za zastrupitve.
DO KDAJ JE TREBA IDENTIFIKATOR UFI DODATI NA
ETIKETO?

Warning

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

UFI: H563-L90S-R783-J823

Vzorčna etiketa proizvoda, na kateri je jasno vidna
koda identifikatorja UFI za zadevni proizvod.

Vprašanja in odgovori ter povezave:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/

Spletni seminarji:

https://echa.europa.eu/support/training-material/
webinars

Nacionalne službe za pomoč uporabnikom:
https://echa.europa.eu/sl/support/helpdesks
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Podjetja se morajo pripraviti in identifikator UFI
dodati na etikete pred iztekom roka za predložitev
teh informacij o proizvodu centrom za zastrupitve.
V praksi to pomeni, da morate v terminskem
programu podjetja skrbno načrtovati ustvarjanje
identifikatorjev UFI in tiskanje ustreznih etiket
proizvodov, kar lahko naredite pred iztekom
ustreznih rokov za predložitev – če želite, že danes.

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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Vaše podjetje bo moralo v zvezi z zmesmi za
potrošniško uporabo identifikator UFI in druge
informacije o proizvodu od 1. januarja 2020
sporočati v novi usklajeni obliki. Zmesi za
poklicno uporabo bo treba sporočati od
1. januarja 2021, zmesi za le industrijsko uporabo
pa od 1. januarja 2024. V zvezi z zmesmi, ki so že
v prometu, je zahteve treba izpolnjevati od konca
prehodnega obdobja, kar pomeni, da bodo morali
imeti vsi zadevni proizvodi, dani v promet, od
1. januarja 2025 na etiketi nameščen identifikator
UFI.

Instructions for
use

