
UFI pārvaldīšana



UFI pārvaldīšana

• Sagatavošanās darbi UFI izveidei jūsu uzņēmumā

• Nosakiet, kura UFI pieeja ir jāveic

• Atzīmējiet savus uzņēmuma iekšējos kodus

• Atjaunojiet UFI kodus

• Vai izmantojat UFI kodus brīvprātīgiem iesniegumiem?
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Sagatavošanās UFI izveidei

• Rūpniecības nozares atbildība par UFI izveidi

• Izprotiet veidus, kā ģenerēt UFI, pamatojoties uz 
uzņēmuma vajadzībām un portfolio

• Viens vai liels tiešsaistes instruments maziem portfolio 
un algoritms automatizētai pieejai vai lielākiem portfolio

• Jāuzglabā un jāpārvalda UFI Jūsu uzņēmuma sistēmās

• Noskaidrojiet vai apsveriet, kurš PVN ir jāizmanto, 
piemēram, mātes uzņēmuma, rīka formulatoru, ....
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Noteikt UFI pieeju

• Novērtējiet savu portfolio struktūru un esošo vadības 
sistēmu

- Kā Jūs šobrīd piešķiriet kodus / nosaukumus savam 
portfelim?

- Kā Jūs kontrolējiet maisījuma sastāva izmaiņas?

• Nosakiet kura pieeja tiks izmantota UFI izveidei
- piem., maisījuma, produkta, tirgus, uz etiķetes orientētā 

pieeja
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Jūsu uzņēmuma datu kartēšana

• Produktu kategorija ~250 kategorijas no EuPCS

• Krāsa – 14 izvēles iespējas

• Iepakojuma veidi – 33 veidi

• Koncentrācijas diapazoni komponentiem atbilstoši 
maksimālajai vērtībai

• Iekšējā maisījuma kodi vai nosaukumi - no 0 līdz 
268435255 formulējuma numuriem
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Maisījuma kodi un numuri

• Kodiem, kuros nav ciparu rakstzīmju, nepieciešama 
"sastādīšana" formulas numuriem vajadzīgajā 
formātā t.i., starp 0 un 268435255

• Atstarpes  un '.’ tiek ignorēti
Maisījums Uzņēmuma kods vai nosaukums Nepieciešams jauns formulas numurs, lai ģenerētu UFI?

1 #123987 Jā, satur "#"

2 123-987 Jā, satur "-"

3 ABC123 Jā, satur "ABC"

4 Super Cleaner Jā, produkta nosaukums

5 300000000 Jā, pārsniedz 268 435 255

6 123.987 Nē, "." tiek ignorēti

7 123456789 Nav nepieciešams 
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Izmaiņas UFI un maisījuma numurā

• UFI un tā izmaiņas ir atkarīgas no maisījuma sastāva 
(ķīmijas konteksta), nevis no produkta komerciālā konteksta

• Ja maisījums maina sastāvu, Jūs nevariet atkārtoti izmantot 
to pašu maisījuma numuru, lai ģenerētu UFI - UFI būs tāds 
pats kā iepriekš

• Kādi ir faktori, kas prasa mainīt UFI?
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Kad ir nepieciešams jauns UFI?

• Jauns UFI nepieciešams, ja rodas viena no šādām 
izmaiņām sastāvā:

• pievienojot, aizstājot vai dzēšot komponentu

• piegādātājs maina UFI un tas ietekmē «maisījumu maisījumā»

• izmaiņas koncentrācijā, kas pārsniedz atļauto variāciju
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Koncentrācijas diapazoni atjauninājumiem

Piemēram: sastāvdaļa, kas maisījumā ir 30%

5 % variācija – nepieciešami atjauninājumi

Atjaunināt, ja jaunā koncentrācija < = 28,5% vai > = 31,5%
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Jūsu UFI atjaunināšana

• Lai mainītu UFI, nepieciešams iesniegt atjauninājumu

• Atkārtota marķēšana: drukāt UFI uz etiķetes vai piestiprināt to

• Paziņojiet par jauno UFI piegādes ķēdē

• Komerciālu iemeslu dēļ Jūs variet arī piešķirt maisījumam 
jaunu papildu UFI, bet joprojām ir nepieciešams to atjaunināt
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Brīvprātīgie iesniegumi un UFI

• Neklasificētiem maisījumiem vai maisījumiem, kas klasificēti 
kā bīstami videi – brīvprātīgs iesniegums

• Konfidenciālas uzņēmējdarbības informācijas aizsardzība 
piegādes ķēdē, piemēram, maisījums maisījumā

• UFI (cita informācija) jāiesniedz saindēšanās centriem, lai 
izveidotu pareizu saikni

• UFI izvietošana uz etiķetes nav obligāta
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ATGĀDINĀJUMS

• UFI un tā izmaiņas ir atkarīgas no 
maisījuma sastāva, nevis no produkta 
komerciālā konteksta

• Ja mainās maisījuma sastāvs, Jūsu 
uzņēmuma kods ir jāmaina



Papildu atbalsts 

un noslēguma piezīmes



Papildu atbalsts UFI
poisoncentres.echa.europa.eu

Q&As

UFI 
animation

UFI "Īsumā"
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Attiecīgās vadlīnijas

Vadlīnijas par VIII pielikumu 

- galīgais variants 2018. gada beigas

Norādījumi par klasifikāciju un 

marķēšanu: drīz tiks nodoti 

apspriešanai/ konsultācijai

echa.europa.eu/support/guidance/consultation-
procedure/ongoing-clp
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Vispārējās noslēguma piezīmes

• Atcerieties: 1 UFI piešķirts 1 maisījuma sastāvam

• UFI kalpo tikai mērķim, ja to iesniedz kā daļu no iesnieguma

• UFI nesatur nekādu informāciju

• UFI var aizsargāt Jūsu konfidenciālo biznesa 

informāciju, nevis pakļaut to

• Pareiza UFI pārvaldība ir ļoti svarīga

• Pirmais termiņš patērētāju lietošanai: 2020. gada 1. janvāris

• Nepieciešams plānot marķējumu – sāciet jau tagad!
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PALDIES PAR UZMANĪBU!
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