
Priloga 6 
Osnovna načela ocene tveganja za okolje 

 
 
1. Ugotovitev nevarnih lastnosti 
 
Cilj ugotovitve nevarnih lastnosti je ugotoviti neželene učinke in/ali lastnosti obstoječe snovi 
in revidirati njeno začasno razvrstitev z vidika vseh podatkov, ki so na voljo. 
 
 
2. Ocena razmerja med odmerkom/koncentracijo in učinkom 
 
Cilj ocene razmerja med odmerkom/koncentracijo in učinkom je določitev tiste koncentracije 
snovi, pri kateri ni več mogoče opaziti nezaželenih učinkov v okolju (PNEC). V primerih, ko 
vrednosti PNEC ni mogoče izračunati, se namesto nje izdela kvantitativna ocena doznega 
(koncentracijskega) odziva/učinka. 
 
PNEC izhaja iz toksikoloških vrednosti, določenih z raziskavami učinkov snovi na organizme 
(LD50, LC50, ED50, EC50, ID50, LOEL/C), ali drugih ustreznih metod, deljenih z varnostnim 
faktorjem. Varnostni faktor je število, ki predstavlja stopnjo negotovosti pri prenosu 
eksperimentalnih podatkov na omejenem številu vrst in osebkov ene vrste v kompleksne 
naravne sisteme. V splošnem velja, da se z intenzivnostjo, obsežnostjo in trajanjem raziskav 
zmanjša eksperimentalna negotovost in s tem tudi varnostni faktor. 
 
 
3. Ocena izpostavljenosti 
 
Z oceno izpostavljenosti se ocenijo predvidene koncentracije snovi v okolju (PEC). Če PEC 
ni mogoče določiti z neposrednimi meritvami, se namesto nje lahko uporabi kvalitativna 
ocena koncentracije oziroma izpostavljenosti. 
 
PEC ali kvalitativna ocena izpostavljenosti se izdelata na podlagi: 
- rezultatov ustreznih meritev izpostavljenosti, 
- količine proizvedene ali uvožene snovi, 
- oblike, v kakršni se snov proizvaja, uvaža in/ali daje v promet ali uporablja (kot čista snov 
ali v pripravkih), 
- kategorije uporabe, 
- podatkov o procesih proizvodnje in uporabe snovi, 
- fizikalnih in kemijskih lastnosti snovi, zlasti tališča, vrelišča, parnega tlaka, površinske 
napetosti, topnosti v vodi in porazdelitvenega koeficienta oktanol/voda, 
- produktov razgradnje ali pretvorbe, 
- možnih poti do posameznih delov okolja, sposobnosti absorbcije, desorbcije in razgradnje, 
- pogostosti in časa izpostavljenosti, 
Pri izdelavi ocene izpostavljenosti je treba posebej upoštevati rezultate meritev te snovi v 
okolju (monitoringa), če so na voljo. Če se ocena izpostavljenosti izdeluje s pomočjo 
modelov in ocen, morajo biti uporabljeni ustrezni modeli, pri čemer pa se v posameznih 
primerih lahko upoštevajo tudi rezultati meritev (monitoringa) snovi s podobnimi lastnostmi, 
načini uporabe in vzorci izpostavljenosti. 
 
 
4. Opredelitev tveganja 
 
Za vsak del okolja, se v postopku opredelitve tveganja vrednost PEC primerja z vrednostjo 
PNEC, tako, da se določi njuno razmerje (PEC/PNEC). Če je to razmerje enako ali manjše 
od 1, se ocena zaključi s sklepom, da za snov trenutno niso potrebni dodatni podatki in 



raziskave. Če je razmerje PEC/PNEC večje od 1, ocenjevalec glede na vrednost razmerja 
prouči druge pomembne okoliščine, kot so: 
 
- velika zmožnost bioakumulacije, 
 
- posebna časovna odvisnost toksičnosti, 
 
- pomembni rezultati toksikoloških raziskav, kot npr. razvrstitev v skupino mutagenih, 
strupenih ali zelo strupenih kemikalij ali kot škodljive snovi z R40 ali R48..., 
 
- strukturne lastnosti, 
 
in na podlagi le-teh oceni resnost tveganja in potrebo po uvedbi ukrepov za njegovo 
zmanjšanje. 
 
Če PEC/PNEC razmerja ni mogoče določiti, se opredelitev tveganja in predlog sklepa ocene 
izdela opisno kot ocena verjetnosti nastanka neželenih učinkov v okolju ob pričakovanih 
pogojih in načinih uporabe, pri čemer se upoštevajo tudi možni vplivi in 
dejavniki iz 1. točke te priloge. 
 
Ocena tveganja za okolje se lahko ločeno izdela za več delov okolja. Na koncu ocenjevalec 
prouči ocene tveganja za vse obravnavane učinke, jih oceni in primerja, in nato izdela 
celovito oceno o vplivu snovi na okolje. 
 
 


