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Ali bi morali biti zaskrbljeni? (EU upravljanje kemijskih tveganj)
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Znanost Politika
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…kemikalije uporabljamo vsak dan…



„…. pa saj je vse 
zastrupljeno…

…..je vse brez veze …. 
se ne moreš izognit 
strupom…

… sploh pa kemijske 
firme lažejo, država pa 
tud nč pametnega ne 
nardi…“
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Upravljanje s kemikalijami (1)

Cilji upravljanja: preprečiti oz. zmanjšati tveganje, škodljive
učinke nevarnih kemikalij na ljudi in okolje, ki so prisotni pri
njihovi uporabi.

Ključni ukrepi upravljana: preprečevanje in omejevanje
uporabe nevarnih kemikalij ter zmanjševanje in odpravljanje
tveganj v celem življenjskem ciklu kemikalij ter sanacija
morebitnih posledic.

Procesi, ki jih zadeva upravljanje: proizvodnja, skladiščenje,
uporaba, transport, in odlaganje odpadkov.
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Upravljanje s kemikalijami (2)

V EU so za varnost uporabljenih kemikalij (so)odgovorna 
podjetja, ki morajo:

• zagotoviti, da je uporaba njihovih kemikalij varna,

• priskrbeti informacije o njihovih nevarnih lastnostih in 
napotke za varno uporabo,

• prepovedane, nevarne kemikalije nadomesti z varnejšimi 
alternativami , če njihove kemikalije ni mogoče varno 
uporabljati.
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„….OK, Slovenija je v EU ….

…Bruselj pa tako al tako odloča 
o vsem….“
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Zakonodaja (1)

Slovenska zakonodaja izvira oziroma se navezuje na zahteve in pravila, ki 
nastajajo na treh mednarodnih ravneh :

- EU (uredbe, direktive…)

- OECD (smernice…)

- na najvišji mednarodni ravni:

konvencije, mednarodne pogodbe in priporočila, ki jih sprejemajo ZN in
druga mednarodna telesa ali pa sporazumi med državami.

Zakonodaja: 

= eno izmed ključnih  orodij za  upravljanje s kemikalijami

= orodje za zaščito uporabnika
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Zakonodaja (2)

• Nacionalna raven:

– Zakoni ….           

– pravilniki ...       
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Zakonodaja (3)
• EU raven:

– Uredbe: so zavezujoči zakonodajni akti, ki jih je potrebno v  celoti , 
neposredno uporabljati po vsej EU.

– Direktive: z njimi se določi cilj, ki ga morajo doseči vse države EU. Te pa 
same določijo kako ga doseči.

Na področju kemijske zakonodaje večji del področij urejajo uredbe. Ključni
uredbi, ki se navezujeta na upravljanje kemijskih tveganj v EU sta:

• REACH= uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij

• CLP=uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi 
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Pristojni organ  za kemikalije

19 zaposlenih (kemiki, agronomi, inženirji varstva pri delu, biologi, sanitarni inženirji…) si 
nas prizadeva za pripravo in izvajanje  ukrepov  upravljanja kemijskih tveganj:

✓ predvsem za naslednje skupine kemikalij: kozmetične proizvode, biocide, 
kemično orožje, POPs, živo srebro, eksplozive, detergente….

Drugi organi (MOP, UVHVVR…): varna hrana, kemijske nesreče, zdravila za 

humano in veterinarsko uporabo, onesnaževala, …..

✓ opravljamo strokovne, upravne in razvojne naloge v zvezi z proizvodnjo, uporabo  
in prometom kemikalij

✓ vključeni smo v EU postopke razvrščanja, označevanja in  ocenjevanja kemikalij

✓ izvajamo inšpekcijske nadzore nad proizvodnjo, uporabo  in prometom kemikalij

in

✓ redno se vključujemo v pripravo EU kemijske zakonodaje
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Evropski parlament
12

(DG ENV, DG GROW…)

Splošna in strokovna javnost

Kdo je vključen v pripravo kemijske zakonodaje?

( Svet EU)



„….Ah, dajte no, kaj naj pa jaz 
povem…. in kam naj se sploh 
obrnem???“
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Zainteresirana javnost
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Zainteresirana javnost (nevladne organizacije, združenja
proizvajalcev ter distributerjev) se aktivno (konstruktivno)
vključujejo tudi v pripravo kemijske zakonodaje.
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Primer sodelovanja zainteresirane javnosti:



„….A nismo en mal preveč zašli ?    
….

…. A ste lahk mal bl konkretni? …. 

….Zakonodaja je osnova za 
upravljanje kemijskih tveganj? 
….kaj KONKRETNO se pa dela na 
tem?? ...“
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CILJ: zmanjševanje tveganj pri uporabi kemikalij/ 
informiranje uporabnika 

• Evropska agencija za kemikalije (ECHA): prejema podatke in ocenjuje
skladnost registracij, da se razjasnijo zadržki v zvezi z zdravjem ljudi in
okoljem.

• Pristojni organi in znanstveni odbori pri ECHA ocenjujemo, ali je možno
tveganja, ki jih predstavljajo snovi, obvladovati.

• Če tveganja ni mogoče obvladovati, se nevarne snovi prepovejo ali
omejijo uporabo ali se zanjo zahteva avtorizacija.

Evropska kemijska zakonodaja 
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Ugotavljanje tveganja in njegovo upravljanje

Tveganje =Nevarnost x  Izpostavljenost

1.Ugotavljanje tveganja:
• ugotavljanje nevarnih lastnosti kemikalij
= ugotavljanje lastnosti, ki jih ima kemikalija sama po sebi, v obliki
ali v agregatnem stanju v katerem naj bi se normalno uporabljala (pričakovana uporaba!).

• ocena učinkov in izpostavljenosti
• opredelitev tveganja za človeka in okolje

2.Upravljanje tveganja:
- prepoved ali omejitev uporabe snovi
- avtorizacija uporabe/proizvodnje snovi…..



Ugotavljanje nevarnih lastnosti kemikalije (1)

• V EU od 1.6.2017 uporabljamo GHS  sistem (=CLP uredba)

• Nevarna kemikalija ima vsaj eno od nevarnih lastnosti v skladu s CLP 
uredbo!

• Razvrščanje = opis nevarnih lastnosti s H stavki

• Označevanje= podajanje informacij o nevarnih lastnostih (H stavki, P stavki, 
piktogrami, opozorilna beseda)
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Ugotavljanje nevarnih lastnosti kemikalije (2)

24

Usklajena razvrstitev in označitev (C&L) nevarnih snovi: 

Da se zagotovi ustrezno obvladovanje tveganja, se od l.2009 v EU redno
usklajuje C&L snovi za:
• nevarnosti, ki vzbujajo največjo skrb

➢ CMR- rakotvornost, mutagenost, strupeno za razmnoževanje
➢ preobčutljivosti dihal

• vse razrede nevarnosti pri aktivnih snoveh biocidov in fitofarmacevtskih
sredstev.

Seznam usklajenih C&L, ki trenutno vsebuje več tisoč vnosov, se redno
dopolnjuje in objavlja v UL EU (= dopolnjevanje priloge VI k CLP uredbe).

Usklajene C&L neke snovi so za vse zavezance obvezne in služijo kot izhodišče
za nadaljnje ukrepe upravljanja tveganja kot so npr. prepovedi in omejitve
snovi….



SVHC snovi imajo zelo resne in pogosto nepovratne učinke na ljudi/okolje:

• CMR - rakotvorne, mutagene, strupene za razmnoževanje

• PBT - obstojne, bioakumulativne, strupene/ vPvB - zelo obstojne, zelo
bioakumulativne

• snovi, ki povzročajo enako raven zaskrbljenosti, kot snovi CMR ali
PBT/vPvB kot npr.

-povzročitelji endokrinih motenj, ki vplivajo na hormonski sistem živali in ljudi,
-specifična strupenost za ciljne organe po ponavljajoči se izpostavljenosti
(STOT-RE)
-povzročanje preobčutljivosti dihal….

Od l.2008 ECHA opravlja strokovni izbor SVHC in dopolnjuje t.i. seznam
kandidatnih snovi na spletni strani agencije!

Upravljanje tveganja (1)
Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) 
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Uporaba: 
kot dezinfkecijsko sredstvo ali konzervans tkiv in 
sredstvo za balzamiranje….

Uporaba: 
sestavni deli steklenic za vodo, otroških 
stekleničk, v športni opremi, v zobnih 
plombah, lečah…



Upravljanje tveganja (2)
SVHC, iskanje alternativ ….

Ko je snov vključena na seznam kandidatnih snovi, morajo dobavitelji teh SVHC
snovi (ali zmesi/izdelkov v katerih je nad 0,1% teh snovi):

zagotoviti informacije, da potrošnikom omogočijo varno uporabo svojega
proizvoda.

ECHA na osnovi lastnosti, široke razširjene uporabe ali velikih količin, redno
ocenjuje snovi na seznamu SVHC in pripravlja predlog seznama za avtorizacijo,
ki ga pošlje Evropski Komisiji.

Podjetja, ki uporabljajo ali proizvajajo SVHC snovi, morajo te postopno
zamenjati z ustreznimi alternativami (t.j. z manj nevarnimi snovmi, z novimi
tehnologijami in/ali postopki), če so le na voljo tehnično in ekonomsko
izvedljive možnosti.
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Upravljanje tveganja (3)
Omejitve/prepovedi snovi

Država članica (ali ECHA na zahtevo Evropske komisije) lahko začne postopek
za določitev omejitev, če je zaskrbljena, da neka snov pomeni nesprejemljivo
tveganje za zdravje ljudi ali okolje.

Dokumentacija predloga za omejitev vsebuje:

- utemeljitve za predlagane omejitve

- podatke o ugotovljenem tveganj

- informacije o nadomestnih snoveh

- informacije o stroških ter koristih za okolje in zdravje ljudi, ki jih bo prinesla
omejitev

Seznam omejenih/prepovednih snovi se objavlja v UL EU ( priloga XVII REACH
uredbe) , najdete jo tudi na spletnih straneh ECHA.
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• benzen,

• azbestna 
vlakna, 

• živo srebro,

• kloroform,

• nikelj,

• azobravila,

• ftalati, 

• svinec,

• metanol,

• CMR snovi….



„…ja, sem slišal, da imajo
tetovažarji od januarja mal
probleme, ….

….pa una nova umetna trava na
našem fuzbal placu tud ni več
taka, kot bi morala bit,… menda
zaradi enih *PAOtov…

….pa tud gumice niso več tko 
elastične …“

* poliaromatski ogljikovodiki
31
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„….JOOOJ, skoz govoriš ,
da so povsod sami strupi,
ko se jih pa omeji pa spet ni
prav!

…Je treba, gledat v
prihodnost.... „



PRIHODNOST:
Kemikalije in EU politike (strategije) (1)

Klimatska nevtralnost

Krožno gospodarstvo

Nično onesnaževanje

Zeleni dogovor Trajnostna strategija za kemikalije
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PRIHODNOST :
Kemikalije in EU politike (strategije) (2)



Upravljanje s kemikalijami 
( = upravljanje kemijskih tveganj)

Za dobro, učinkovito upravljanje s kemikalijami so potrebni:

• ustrezni  podatki 

• ustrezna zakonodaja 

• zanesljivo ocenjevanje tveganja

• poznavanje ustreznih alternativnih snovi, dobrih praks in 
tehnologij

• učinkovit nadzor 

• učinkovit monitoring

• vzpostavljene sisteme za ravnanje ob kemijskih nesrečah

in

• ustrezna izobraženost in ozaveščenost profesionalne in 
splošne javnosti 35



„….HVALA ZA vašo 
pozornost!......“


