Informacija za člane ZKI
Pojasnilo URSK v zvezi z zahtevami REACH glede diizocianatov

From: Simona Fajfar <Simona.Fajfar@gov.si>
Sent: Friday, February 18, 2022 5:48 PM
To: Helena Gombač Rožanec <Helena.Gombac@gzs.si>
Cc: Alojz Grabner <Alojz.Grabner@gov.si>; Združenje kemijske industrije <zki@gzs.si>; Darja
Boštjančič <darja.bostjancic@gzs.si>
Subject: Odgovori - diizocianati
Spoštovani,
Pošiljamo vam odgovore v zvezi z vašimi vprašanji glede omejitve za diizocianate (Uredba Komisije
(EU) 2020/1149. Naše odgovore smo preverili pri pravniku iz Evropske Komisije, ki pokriva to uredbo
kot tudi na ECHA. S strani ECHA bo pripravljen tudi formalni odgovor, ki ga bo preverila oziroma
potrdila tudi Evropska Komisija in vam ga bomo poslali naknadno.
Ta omejitev je v osnovi glede prodaje profesionalnim uporabnikom in uporabnikom v industrije in ne
za potrošnike. Tako kot smo že povedali na skupnem sestanku z vami, lahko sedaj ponovno potrdimo,
da izdelki, ki so že na policah v trgovinah, niso izvzeti.

24.2. 2022 je torej rok po katerem morajo imeti ta stavek na etiketi vsi zadevni izdelki, tudi
tisti, ki so že od prej na policah trgovin
Ali moramo imeti v proizvodnem skladišču na dan 24.2. 2022 s stavki označene tudi izdelke,
ki so bili proizvedeni pred omenjenim datumom?
JA. Izjema v skladišču je možna le, če bi imeli izdelek za lastno uporabo .
In dodatno tretje vprašanje, ki ste ga postavili glede odgovornosti:
Pravnik z Evropske Komisije je pojasnil, da je odgovornost v dobavni verigi vedno en člen prej.
Dobavitelj (supplier v ang) je tisti, ki zagotovi, da ima prejemnik to izjavo na embalaži. Dobavitelj
(supplier v ang) je definiran v točki 32 člena 3 Uredbe REACH. »Dobavitelj snovi ali zmesi: pomeni
vsak proizvajalec, uvoznik ali distributer, ki daje snov v promet kot tako ali v zmesi«.
Torej je ključno: Dobavitelj je tisti, ki zagotovi, da prejemnik dobi to izjavo (stavek) na
embalaži. Trgovec (kot prejemnik) na koncu dobavne verige torej ni odgovoren za to, da bi opremil
embalažo s tem stavkom, ampak dobavitelj, ki mu je prodal. Če dobavitelj tega ni naredil, ga trgovec
na to lahko le opozori.
Ker pa mora biti izdelek na koncu vseeno označen, to pomeni, da bo moral trgovec vseeno sam
poskrbeti za to.
To naš odgovor na podlagi posvetovanj z ECHA in Komisijo. Formalni odgovor s strani ECHA še
dobimo in vam ga bomo tudi posredovali.
Lep pozdrav!
Simona Fajfar
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Informacija za člane ZKI
Pojasnilo URSK v zvezi z zahtevami REACH glede diizocianatov

VPRAŠANJE 1:

ali je datum 24.02.2022 iz Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 datum,
• po katerem morajo izdelki, dani v promet po tem datumu, imeti ta stavek na
etiketi ali
• je to rok po katerem morajo imeti ta stavek na etiketi vsi zadevni izdelki, ki so
že od prej na policah trgovin.
VPRAŠANJE 2:

Ali moramo imeti v proizvodnem skladišču na dan 24.2. 2022 s stavki označene tudi
izdelke, ki so bili proizvedeni pred omenjenim datumom?
Lepo prosimo za odgovore nanju na jutrišnjem sestanku. Udeležbo je doslej najavilo 8 podjetij.
Povezavo za vstop v on-line sejo (Teams) bomo poslali ločeno.
Hvala za sodelovanje.
Lep pozdrav.
___________________________________________________________

Helena Gombač Rožanec
samostojna svetovalka
Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje kemijske industrije
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana
t: 01 5898 263
e: helena.gombac@gzs.si w: pravakemija.si
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