
 1 

 

PRILOGA 1 
 

Seznam dejavnosti 
 
 
V tej prilogi so naštete dejavnosti, pri katerih se uporabljajo organska topila. Pri posamezni 
dejavnosti se upošteva tudi čiščenje opreme, ne pa tudi čiščenje izdelkov in vzdrževanje naprav 
iz I. delu priloge 2a te uredbe, če ni določeno drugače. 
 
Premazovanje je vsaka dejavnost, pri kateri se z enkratnim ali večkratnim nanosom na 
obdelovano površino nanaša en ali več slojev premaznega sredstva. Sem ne spada površinska 
zaščita podlage s kovinskimi prevlekami z elektroforetskimi in kemičnimi postopki. Če 
premazovanje vključuje tudi tiskanje s katero koli tehniko, se obravnava kot del površinske 
zaščite. Če se tiskanje izvaja kot ločen postopek, se obravnava kot eno od tiskarskih dejavnosti. 
 
1 Tiskarstvo in grafična dejavnost 

Vsaka dejavnost, povezana z reprodukcijo besedila ali slik, pri kateri se s slikovnimi 
nosilci nanaša tiskarska barva na poljubno površino. Sem spadata tudi nanašanje 
prosojnih lakov in premaznih sredstev v tiskarskem stroju in laminiranje. Ta uredba se 
uporablja za naslednje postopke: 

1.1 Rotacijski ofsetni tisk z vročim sušenjem 
Rotacijsko tiskanje, pri katerem se uporablja nosilec slike s tiskano in netiskano površino 
v isti ravnini, pri čemer rotacijsko pomeni, da se gradivo, ki bo natisnjeno, daje v stroj s 
svitka in ne v posameznih polah. Netiskana površina na nosilcu slike se obdela tako, da 
privlači vodo in odbija tiskarsko barvo. Tiskana površina na nosilcu slike se obdela tako, 
da sprejema tiskarsko barvo in ga prenaša na gradivo, ki se tiska. Natisnjeno gradivo se 
posuši v peči z vročim zrakom. 

1.2 Rotacijski globoki tisk (bakrotisk) za publikacije 
Rotacijski globoki tisk za tiskanje revij, brošur, katalogov ali podobnih izdelkov, pri 
katerem se uporabljajo tiskarske barve na bazi toluena. 

1.3 Druge tiskarske dejavnosti 
1.3.1 Drugi rotacijski globoki tisk 

Pri tiskanju, pri katerem se uporabljajo valjasti nosilec slike s poglobljeno tiskano 
površino in tekoče tiskarske barve, ki se sušijo z izhlapevanjem topila, se na valj nanese 
tiskarska barva, nakar se površina valja pobriše, tako da ostane barva le v vdolbinah, iz 
katerih se nanese na gradivo, ki se tiska.  

1.3.2 Rotacijski sitotisk 
Rotacijsko tiskanje, pri katerem se tiskarska barva nanaša na gradivo, ki se tiska, tako da 
se potiska skozi porozen nosilec slike z neprekrito tiskano površino in prekrito netiskano 
površino, pri katerem se uporabljajo tekoče tiskarske barve, ki se sušijo le z 
izhlapevanjem. Gradivo, ki se tiska, se v stroj daje s svitka in ne v posameznih polah. 

1.3.3 Fleksotisk 
Pri tem tiskarskem postopku se uporabljajo tiskarske plošče iz gume ali elastičnih 
fotopolimerov, katerih tiskane površine so izbočene, in tekoče tiskarske barve, ki se 
sušijo z izparevanjem topila. 

1.3.4 Nanašanje prevlek 
Na fleksibilno snov za tiskanje se nanaša prevleka ali lepilna plast zaradi poznejše 
zatesnitve embalaže. 

1.3.5 Laminiranje med tiskarsko dejavnostjo 
Lepljenje dveh ali več fleksibilnih snovi pri izdelovanju laminatov. 
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2 Čiščenje površin snovi ali izdelkov 
Vsaka dejavnost, razen kemičnega čiščenja tekstila, pri kateri se uporabljajo organska 
topila za odstranjevanje nečistoč s površine snovi, kar vključuje tudi razmaščevanje in 
razlakiranje, ter druga površinska obdelava površin s pomočjo organskih topil. Sem 
spada tudi čiščenje sodov in posod. Čiščenje, ki vključuje več čistilnih faz pred kakršno 
koli dejavnostjo ali po njej, se šteje za enovito dejavnost površinskega čiščenja in se ne 
nanaša na čiščenje opreme, temveč na čiščenje površine izdelkov. 

 
3 Kemično čiščenje tekstila 

Vsaka obrtna ali industrijska dejavnost, pri kateri se v napravi za čiščenje oblačil, 
dekorativnega tekstila, preprog in podobnih potrošnih dobrin uporabljajo organska topila, 
razen ročnega odstranjevanja madežev v tekstilni in oblačilni industriji. Sem spada tudi 
razmaščevanje krzna, vlaken, perja in volne.  

 
4 Serijsko lakiranje motornih vozil, vozniških kabin, gospodarskih vozil, avtobusov ali tirnih 

vozil 
4.1 Serijsko lakiranje motornih vozil 

Serijsko lakiranje vozil razreda M1 v skladu s predpisom, ki ureja ES-homologacijo 
motornih vozil, in vozil razreda N1, če se lakirajo v isti napravi kot vozila razreda M1. 

4.2 Serijsko lakiranje vozniških kabin 
Serijsko lakiranje vozniških kabin in vseh povezanih ohišij za tehnično opremo vozil 
razredov N2 in N3 v skladu s predpisom, ki ureja ES-homologacijo motornih vozil. 

4.3 Lakiranje gospodarskih vozil 
Lakiranje gospodarskih vozil razredov N1, N2 in N3 v skladu s predpisom, ki ureja ES-
homologacijo motornih vozilvendar brez vozniških kabin. 

4.4 Lakiranje avtobusov 
Lakiranje avtobusov razredov M2 in M3 v skladu s predpisom, ki ureja ES-homologacijo 
motornih vozil. 

4.5 Lakiranje tirnih vozil 
Vsaka dejavnost, povezana z lakiranjem tirnih vozil. 

 
5 Ličenje vozil 

Vsaka industrijska ali obrtna dejavnost, vključno s čiščenjem in razmaščevanjem, 
namenjena: 
a) prvemu lakiranju cestnih vozil v skladu s predpisom, ki ureja ES-homologacijo 

motornih vozil,  ali njihovih delov s snovmi za ličenje, če se opravlja zunaj prvotne 
proizvodne linije, ali 

b) površinski zaščiti priklopnikov (vključno s polpriklopniki) razreda O v skladu s 
predpisom, ki ureja ES-homologacijo motornih vozil. 

 
6 Površinska zaščita kovinskih kolobarjev 

Kakršna koli dejavnost, pri kateri se svitki jekla/navito jeklo, nerjaveče jeklo, prevlečeno 
jeklo, bakrove zlitine ali aluminijasti trakovi prevlečejo z zaščitnim filmom ali laminatom v 
neprekinjenem postopku. 

 
7 Površinska zaščita žičnih navitij 

Kakršna koli površinska zaščita kovinskih prevodnikov, ki se uporabljajo za navijanje 
tuljav v transformatorjih in motorjih itn. 

 
8 Površinska zaščita drugih kovinskih in plastičnih površin 

Vsaka dejavnost, povezana s površinsko zaščito kovinskih ali plastičnih površin, tudi 
velikih predmetov, kot so ladje ali letala, vključno z nanašanjem ločilnih plasti ali 
gumiranjem. 
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9 Površinska zaščita lesenih površin 
Vsaka dejavnost, pri kateri se na površine lesa ali lesnih izdelkov nanaša zaščitni premaz 
z enkratnim ali večkratnim nanosom. 

 
10 Površinska obdelava tekstilij, tkanin, folij ali papirja 

Vsaka dejavnost, povezana z oplemenitenjem tekstilij ali tkanin z barvanjem, tiskanjem, 
kemičnim apretiranjem, kaširanjem ali gumiranjem, in vsaka dejavnost, povezana z 
oplemenitenjem folij ali papirja s premazovanjem, impregniranjem ali apretiranjem. 
Tiskanje med drugim vključuje globoki tisk, filmski tisk in termični tisk. 

 
11 Površinska obdelava usnja 

Vsaka dejavnost, povezana s površinsko obdelavo usnja. 
 
12 Impregnacija lesa 

Kakršna koli impregnacija lesa z zaščitnimi sredstvi.  
 
13 Proizvodnja lesnih in plastičnih laminatov  

Kakršnokoli lepljenje lesa in/ali plastike za izdelavo laminatov. 
  
14 Nanašanje lepil 

Vsaka dejavnost, pri kateri se na površino nanaša lepilo, razen nanašanja lepil v 
povezavi s tiskanjem ali izdelavo laminatov. Sem spadajo tudi vsi postopki za izdelavo 
izdelkov iz armiranega poliestra.  

 
15 Proizvodnja obutve 

Vsaka dejavnost, povezana s proizvodnjo obutve ali njenih posameznih delov. 
 
16 Proizvodnja premaznih sredstev, sredstev za zaščito lesa in zgradb, lepil ali tiskarskih 

barv 
Proizvodnja navedenih končnih izdelkov in polizdelkov, če se izdelujejo na istem kraju, z 
mešanjem pigmentov, smol in lepil z organskimi topili ali drugimi osnovami, skupaj z 
dispergiranjem in preddispergiranjem, uravnavanjem viskoznosti in odtenka ter 
polnjenjem končnega izdelka v posode. 

 
17 Predelava kavčuka 

Kakršnokoli mešanje kavčukovih zmesi v mikserjih in dvovaljčnikih, blendiranje, 
kalandriranje, ekstrudiranje in vulkaniziranje naravnega ali sintetičnega kavčuka ter 
pomožni postopki za pretvorbo kavčukovih zmesi v končni izdelek. 

 
18 Ekstrahiranje rastlinskih olj ali živalskih maščob ter rafiniranje rastlinskih olj 

Kakršnokoli ekstrahiranje rastlinskih olj in arom iz semen in drugih delov rastlin, 
predelovanje suhih ostankov za proizvodnjo živalske krme, čiščenje masti in rastlinskih 
olj, pridobljenih iz semen ter delov rastlin in/ali živali.  

 
19 Proizvodnja farmacevtskih izdelkov  

Kemična sinteza, fermentacija, ekstrakcija, formulacija in dodelava farmacevtskih 
izdelkov ter proizvodnja polizdelkov, če je na istem kraju. 


