
Priloga 1 

 
Kemikalije, za katere ni treba sporočiti podatkov 

 
1. Kemikalije, ki so glede na nevarne lastnosti razvrščene samo na podlagi kriterijev za 

fizikalne nevarnosti in se letno na zavezanca proizvajajo ali vnašajo v količinah manjših 
od 100 kg. 

2. Ne glede na določbo prejšnje točke ni treba sporočiti podatkov za kemikalije, ki so glede 
na nevarne lastnosti razvrščene kot »plini pod tlakom« ali »jedko za kovine«. 

3. Kemikalije, ki so izključno namenjene uporabi v laboratorijih (laboratorijske kemikalije) in 
se letno na zavezanca proizvajajo ali vnašajo v količinah manjših od 100 kg. 

4. Kemikalije, ki so izključno namenjene preskušanju z uporabo le nekaj oseb in se letno na 
zavezanca proizvajajo ali vnašajo v količinah manjših od 100 kg. 

5. Kemikalije, ki so izključno namenjene izdelavi zdravil (surovine za zdravila). 
6. Nafta in naftni derivati ter druge organske kemikalije, ki se uporabljajo za pogonsko 

gorivo ali kurjavo. 
7. Naslednje kemikalije, glede na nomenklaturo carinske tarife: 

- celotno poglavje  25  - sol; žveplo; zemljine in kamen; sadra, apno in 
cement, 

- celotno poglavje  26  - rude, žlindre in pepeli, 
- tarifne oznake 2701 - črni premog, tudi briketi raznih oblik iz črnega 

premoga, 
2702 - rjavi premog (lignit), aglomeriran ali neaglomeriran, 

razen gagata, 
2703 - šota (vključno šotna slama), neaglomerirana ali 

aglomerirana, 
2704 - koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega 

premoga, lignita ali šote, neaglomeriran ali 
aglomeriran; retortno oglje, 

2705 - plin iz črnega premoga, vodni plin, generatorski plin 
in podobni plini, razen naftnih plinov in drugih 
plinskih ogljikovodikov, 

2714 - bitumen in asfalt, naravni; bituminozni ali oljni 
skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in asfaltne 
kamnine, 

- tarifna oznaka 3101  - gnojila živalskega ali rastlinskega izvora, 
nepomešana ali med seboj pomešana ali kemično 
obdelana; gnojila, dobljena z mešanjem ali kemično 
obdelavo proizvodov živalskega ali rastlinskega 
izvora, 

- tarifna oznaka 3406  - sveče vseh vrst in podobni izdelki, 
- celotno poglavje  39 - plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, 
- celotno poglavje  47 - celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih 

materialov; papirni ali kartonski odpadki in ostanki, 
- celotna poglavja  68 do 81. 

 
Ne glede na zgoraj navedena poglavja je za naslednje kemikalije treba sporočiti podatke za 
vpis v seznam kemikalij: 
- tarifna oznaka 2503 - žveplo vseh vrst, razen sublimiranega, oborjenega 

in koloidnega žvepla, 
- tarifna oznaka 2511 - naravni barijev sulfat (barit), naravni barijev 

karbonat (viterit), žgan ali nežgan, razen barijevega 
oksida iz tarifne številke 2816, 



- tarifna oznaka 2524 - azbest, 
- tarifne oznake 3901 do 3914 - primarne oblike plastičnih mas, ki so namenjene 

uporabi kot surovine, 
- tarifna oznaka 6812 80 10 - predelana azbestna vlakna; mešanice na osnovi 

azbesta ali na osnovi azbesta z magnezijevim 
karbonatom, 

- tarifna oznaka 7804 20 - prah in luskine iz svinca.  
 


