
Kas ir UFI?



"Jauns" CLP VIII pielikums

• Publicēts 2017. gada martā par informācijas saskaņošanu 
saistībā ar neatliekamās medicīniskās palīdzības pasākumiem

• Importētāju un pakārtotu lietotāju pienākums pirms bīstamo 
maisījumu laišanas tirgū

• Attiecas uz veselībai un fizikāli bīstamiem maisījumiem

• Iesniegumi nacionālajām iestādēm -> sniedz informāciju 
saindēšanās centriem
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Ko mēs darām?

Nodrošinām tehniskas un zinātniskas vadlīnijas, tehnisko atbalstu 
un rīkus, kas atvieglo informācijas iesniegšanu

• UFI ģenerators

• Produkta kategorizēšanas sistēma (EuPCS) versija 1.0 ir 
publicēta

• Drīzumā būs pieejams saskaņots PCN formāts

• Vadlīnijas un atbalsta materiāli 2018. gada beigās

• Centrālais iesniegšanas portāls (PCN portāls) 2019. gada 
sākumā
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Pakāpeniskie termiņi

• Ar 1. janvāri

2020. gads patērētāju lietošanai

2021. gads profesionālai lietošanai

2024. gads rūpnieciskai lietošanai

• Pārejas perioda beigas 2025. gads

Ja vien izmaiņas nav izdarītas esošajā 

paziņojumā no attiecīgā termiņa līdz pārejas 

perioda beigām
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Saskaņotas informācijas iesniegšana

• Pilns ķīmiskais sastāvs

• Toksikoloģiskā informācija

• Marķējuma elementi

• Produktu kategorija (no EuPCS)

• Sīkāka informācija par produktu (tirdzniecības nosaukums ...)

• Papildu informācija (iepakojums, krāsa ...)

• Unikāls formulas identifikators (UFI)
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Kāpēc ir nepieciešams UFI?

• Problemātiska produktu identificēšana 
40% gadījumos

• Precīzāki ieteikumi un izvairīšanās no pārmērīgas 
ārstēšanas

• UFI, lai sniegtu palīdzību

6echa.europa.eu



UFI: vēl viens informācijas elements, bet ...

• Iesniegumā norādītā informācija ir 
saskaņā ar visām VIII pielikuma prasībām

UN

• Uz etiķetes iespiests vai 
piestiprināts (piem., uzlīme)
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Kā izskatās UFI?

• Kods ar noteiktu formātu:

• 16 burtu-ciparu rakstzīmes

• Lielie burti

• Izvairās no burtiem ’O’, ’I’, ’L’, ’B’, un ’Z’

VDU1-414F-1003-1862
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Kam tiek piešķirts UFI?

• Vispārējais noteikums ir tāds, ka UFI tiek piešķirts tikai 
1 maisījuma sastāvam

UFI: VDU1-414F-1003-1862

UFI: VDU1-414F-1003-1862
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UFI elastīgums

• 1 maisījuma sastāvam var būt piešķirti vairāki UFI

UFI: VDU1-414F-1003-1862

UFI: X800-U0RP-S009-1KM3

UFI: 8XD3-W0EC-T00G-ATYX
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Kā darbojas UFI?

• UFI darbojas, lai saistītu 
konkrētu produktu tirgū ar 
iesniegto maisījumu informāciju

• Ātri saskatāms uz etiķetes ārkārtas situācijās

• Aizsargā konfidenciālu biznesa informāciju

Pilns ķīmiskais sastāvs
Toksikoloģiskā informācija
Marķējuma elementi
Produkta kategorija
Sīkāka informācija par produktu 
(tirdzniecības nosaukums ...)
Papildu informācija (iepakojums ...)
UFI
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UFI saindēšanās centriem

• UFI izmanto kopā ar citu informāciju, 
piem., tirdzniecības nosaukumu vai 
produkta kategoriju

• Ātri identificē precīzu produktu, kas iesaistīts negadījumā

• Atšķir divus maisījumus ar vienādu tirdzniecības nosaukumu

• Apstiprina, ka produkts ir pareizi identificēts
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UFI uzņēmumiem

• UFI var droši izmantot piegādes ķēdē, lai 
aizsargātu konfidenciālu biznesa informāciju 
par maisījuma sastāvu (MiM)

➢ tā vietā, lai atklātu pilnu sastāvu

• Lai to izdarītu, jāiesniedz UFI un cita 
informācija, lai saglabātu saiknes 
neaizskaramību attiecībā uz saindēšanās
centriem
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Iekļaujot UFI marķējumā

• Iespiests vai uzlīmēts uz etiķetes

• Skaidri redzams, salasāms un 

neizdzēšami marķēts

• Satur saīsinājumu `UFI`

• Pielāgot etiķetes atsevišķiem produktiem

• UFI ir marķējuma elements, un tas 

jāatspoguļo drošības datu lapas 2.2. iedaļā
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Izņēmumi un apsvērumi

• Citi iepakojuma un marķējuma apsvērumi?

• Rūpnieciskie maisījumi - drošības datu lapas 15. iedaļa

• Maisījumi, kas nav iepakoti - drošības datu lapas 15. iedaļa

• Iepakojuma slāņi, nelieli iepakojumi, 

vienreizējas lietošanas iepakojums

• Transporta iepakojums

• Salocītas etiķetes, piestiprinātās etiķetes...

• Atjauninātās vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu
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UFI izveide

• Nozares pienākums

• Izstrādātāju rokasgrāmata (UFI algoritms)

• Lai izstrādātu savu UFI ģeneratoru pašu sistēmā

• Algoritms ir publisks

• Tiešsaistes UFI ģenerators

• Gala versija pieejama tiešsaistē
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Kas padara UFI tik unikālu?

• Lai izveidotu "unikālu formulas identifikatoru", ir nepieciešams:

Specifisks formulējums:
nav unikāls

Konkrēts uzņēmumam: unikāls un 
(vispārīgi) nav konfidenciāls

`fNb*` & `VAT* number`

• Unikāls PVN izvairās no dažādu uzņēmumu ģenerētu UFI 

dublēšanās, kas rodas no tā paša sastāva numura

• ’VAT 1’ & ’fNb1’ vienmēr piešķirs `UFI 1`

* maisījuma numurs un pievienotās vērtības nodokļa numurs
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Kādu informāciju sniedz UFI

• Pēc virknes pārveidojumu UFI sniedz informāciju par:

• PVN numuru

• Maisījuma numuru

• Nav iespējams iegūt informāciju par maisījuma sastāvu

VDU1-414F-1003-1862 -> ’PVN numurs’ & ‘fNb’
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Vairāk par PVN

• PVN tiek izmantots vienīgi, lai nodrošinātu unikālu kodu

• Netiek veiktas savstarpējās pārbaudes starp PVN un iesniedzēju

• NE par produkta vai uzņēmuma izsekošanu

• Iespējamais PVN numurs var atšķirties no iesniedzēja

• piem., privāti marķētāji, nodevu sagatavotāji, 

meitas uzņēmums pret mātes uzņēmumu, konsultanti, ...

• Nekādas ļaunprātīgas cita uzņēmuma PVN izmantošanas

19echa.europa.eu



Termiņi

• UFI ir jābūt uz etiķetes un iesniegtam

• patērētāju lietošanai 2020. gadā

• profesionālai lietošanai 2021. gadā

• rūpnieciskai lietošanai 2024. gadā

• Attiecībā uz jau paziņotajiem maisījumiem - pārejas periods 

beidzas 2025. gadā, ja vien nav izdarītas izmaiņas

• Sāciet plānot jaunās etiķetes izveidi

• Sāciet UFI izvietošanu uz etiķetes jau tagad un vēlākais līdz 

termiņa beigām
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Kopsavilkums

• UFI ģenerēšana ir ražošanas nozares pienākums

• Uz etiķetes (vai drošības datu lapā un iesniegumā)

• UFI iesniegts ar visu informāciju (VIII pielikums)

• UFI paziņošana ir vienreizēja, pie nosacījuma, 

ja maisījuma sastāvs netiek mainīts

• UFI ir kods - tas pats par sevi neatklāj nekādu informāciju 

par kompozīciju

• UFI ir unikāls maisījuma sastāvam, bet arī elastīgs

• Atkārtota marķējuma izveide prasa plānošanu – sāciet jau tagad!

21echa.europa.eu



PALDIES PAR UZMANĪBU!
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