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Revizuire integrală a structurii și conținutului ghidului.
Principalele modificări ale ghidului vizează:

septembrie 2016



alinierea la cea de a 4-a adaptare la progresul tehnic
(APT) a Regulamentului CLP [Regulamentul (UE)
nr. 487/2013 al Comisiei] în vederea alinierii
Regulamentului CLP la cea de a 4-a ediție revizuită a
Sistemului global armonizat (GHS) al ONU;



adoptarea dispozițiilor celei de a 5-a APT a
Regulamentului CLP [Regulamentul (UE) nr. 944/2013
al Comisiei] de modificare a frazei de precauție P210 în
vederea alinierii depline a acesteia la modificările care
decurg din cea de-a 5-a revizuire a GHS al ONU;



adăugarea unei secțiuni noi (3.5.1) privind sistemele
de închidere rezistente la deschiderea de către copii
(child-resistant fastening – CRF) și avertizările tactile
asupra pericolului (ATP);



adăugarea unei secțiuni noi (3.5.2) cu informații
privind măsurile de siguranță suplimentare pentru
detergenții lichizi de rufe prezentați sub formă de
capsule solubile, adoptate de Comisie prin
Regulamentul (UE) nr. 1297/2014;



adăugarea unor secțiuni noi (4.2.1 și 4.2.2) în vederea
clarificării dispozițiilor articolului 18 alineatul (3) din
CLP privind identificatorii de produs ai substanțelor și
amestecurilor;



reorganizarea informațiilor din secțiunea 4.3 prin
includerea unor secțiuni noi (4.3.1, 4.3.2, 4.3.3);



adăugarea unei secțiuni noi (4.3.4) care descrie
problematica pictogramelor goale;



reorganizarea și clarificarea informațiilor privind
etichetarea suplimentară din secțiunea 4.8, prin
includerea unor secțiuni noi (4.8.1 și 4.8.2);



includerea unor clarificări cu privire la „lizibilitate” și
„dimensiunea minimă a literelor” în secțiunea 5.2;



reorganizarea și actualizarea textului din secțiunea 5.3
pentru a reflecta dispozițiile articolului 29 din CLP și
secțiunile 1.5.1 și 1.5.2 din anexa I la CLP;



includerea unor informații privind cerințele generale și
specifice pentru etichetele pliabile în secțiunea 5.3.1.1;



secțiunea 6: actualizarea etichetelor și a textului din
exemple în conformitate cu dispozițiile celei de a 4-a și
celei de a 5-a APT la CLP;



eliminarea exemplului 6.6 (Etichetă într-o singură
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limbă pentru un produs de uz fitosanitar pentru livrare
și utilizare, sub forma unei broșuri pliabile);

Versiunea 3.0

Versiunea 4.0
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secțiunea 7.4: actualizarea exemplelor practice în
conformitate cu dispozițiile celei de a 4-a și celei de a
5-a APT la CLP;



eliminarea trimiterilor care nu mai sunt de actualitate
la termenele anterioare și la dispozițiile DSD și DPD în
întregul document;



alinierea documentului la cele mai recente cerințe
privind imaginea agenției ECHA.

Revizuire integrală a ghidului. Principalele modificări ale
ghidului vizează:


alinierea la cea de a 8-a adaptare la progresul tehnic
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2016/918 al Comisiei];



adăugarea unei secțiuni noi (5.4.2) pentru clarificarea
problemei ambalajelor utilizate pentru consolidarea
pachetelor destinate furnizării în timpul transportului;



actualizarea frazelor de precauție în conformitate cu
dispozițiile celei de a 8-a APT (secțiunea 6, secțiunea
7.3 și secțiunea 7.4).

Revizuire integrală a ghidului. Principalele modificări ale
ghidului vizează:


alinierea la Regulamentul (UE) 2017/542 al Comisiei,
care modifică Regulamentul CLP prin adăugarea unei
anexe privind informațiile armonizate referitoare la
răspunsul în situații de urgență privind sănătatea;



adăugarea unei secțiuni noi (6.2) pentru descrierea
etichetării produselor formate din mai multe
componente, cu exemple de etichete;



eliminarea paragrafului perimat „Derogare limitată
pentru reetichetare și reambalare” din secțiunea 2.4 și
eliminarea secțiunii perimate 3.4 privind „Diferențe
între regulile de etichetare prevăzute de CLP și cele
prevăzute de DSD/DPD”;



modificări editoriale și reformatarea documentului;

iulie 2017

martie 2019
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secțiunea „Preambul” a fost redenumită „Prefață” și a
fost mutată înainte de cuprins;



actualizarea hyperlinkurilor care nu funcționau sau
erau perimate;



renumerotarea secțiunilor, a tabelelor și a figurilor.

5

Ghid privind etichetarea și ambalarea
6

Versiunea 4.0 – martie 2019

Prefață
Documentul de față descrie dispozițiile specifice privind etichetarea și ambalarea
substanțelor și amestecurilor chimice din cadrul titlurilor III și IV ale Regulamentului
(CE) nr. 1272/20081 („Regulamentul CLP” sau „CLP”). Scopul documentului este să ofere
asistență producătorilor, importatorilor, utilizatorilor din aval și distribuitorilor de
substanțe și amestecuri în ceea ce privește aplicarea efectivă a Regulamentului CLP.
Prezentul ghid include modificările relevante din cea de a 2-a, a 4-a, a 5-a și a 8-a
adaptare la progresul tehnic (APT) a Regulamentului CLP, precum și modificările aduse
regulamentului de APT în ceea ce privește etichetarea și ambalarea detergenților lichizi
de rufe prezentați într-un ambalaj solubil de unică folosință [Regulamentul (UE)
nr. 1297/2014].
Documentul include și modificările relevante introduse prin Regulamentul (UE) 2017/542
al Comisiei, care modifică Regulamentul CLP prin adăugarea anexei VIII privind
informațiile armonizate referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea.
Toate ghidurile ECHA se găsesc pe site-ul agenției, la adresa:
https://echa.europa.eu/ro/support/guidance.

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din
16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de
modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006; JO L 353, 31.12.2008, p. 1 (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ro/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20150601).
1
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1. Introducere
1.1 Cui i se adresează acest document?
Acest document este relevant pentru furnizorii de substanțe și amestecuri chimice, și
anume:


producătorii și importatorii de substanțe,



importatorii de amestecuri;



utilizatorii din aval ai substanțelor și amestecurilor, inclusiv formulatorii;



distribuitorii de substanțe și amestecuri, inclusiv comercianții cu amănuntul.

Toți furnizorii trebuie să se asigure că substanțele și amestecurile lor sunt etichetate și
ambalate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului CLP (sau „dispozițiile CLP”)
înainte de introducerea lor pe piața UE.

1.2 Ce conține documentul?
Acest document conține indicații privind cerințele de etichetare și ambalare prevăzute în
Regulamentul CLP. Ghidul propriu-zis începe la secțiunea 2 cu o prezentare generală,
care cuprinde cadrul juridic și domeniul de aplicare a Regulamentului CLP și actualizarea
etichetelor CLP. Secțiunea respectivă cuprinde și informații cu privire la termenele pentru
clasificarea, etichetarea, ambalarea și actualizarea etichetelor CLP. În continuare,
secțiunea 3 și secțiunea 4 din ghid explică cerințele privind etichetarea și ambalarea și
normele de aplicare a elementelor de etichetare prevăzute de CLP. Secțiunea 5 cuprinde
indicații privind anumite aspecte ale etichetării pericolelor conform CLP (de exemplu,
derogarea de la aplicarea anumitor cerințe de etichetare și ambalare, interacțiunea
dintre normele CLP și normele de etichetare pentru transport, cerințele de etichetare în
cazul specific al anumitor ambalaje unice). În sfârșit, secțiunea 6 și secțiunea 7 din ghid
prezintă exemple practice care ilustrează diferite situații ce pot fi întâlnite la conceperea
etichetelor.
Concret, ghidul de față își propune să clarifice:


aspectele care trebuie luate în considerare la estimarea dimensiunii etichetei
necesare;



tipurile de informații suplimentare posibile și locul în care trebuie plasate
aceste informații pe etichetă (secțiunea 4.8 din acest ghid);



condițiile în care se aplică derogările pentru ambalaje mici;



interacțiunea dintre CLP și normele de etichetare pentru transport;



cerințele tehnice pentru detergenții lichizi de rufe prezentați într-un ambalaj
solubil de unică folosință;



modul de selectare a celui mai adecvat set de fraze de precauție pentru
etichetă;



modul de structurare a informațiilor de pe etichetă pentru a putea fi citite
corespunzător.

Pentru informații specifice despre aplicarea criteriilor CLP referitoare la pericolele fizice,
pentru sănătate și pentru mediu, consultați Ghidul privind aplicarea criteriilor CLP. Pentru
o prezentare generală a caracteristicilor și a procedurilor de bază prevăzute de
Regulamentul CLP, ar putea fi util să consultați Ghidul introductiv privind Regulamentul
CLP.
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2. Prezentare generală
2.1 Cadru juridic
CLP este Regulamentul UE privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a
amestecurilor. Acesta se bazează pe Sistemul global armonizat de clasificare și
etichetare a substanțelor chimice al Organizației Națiunilor Unite (GHS al ONU). CLP a
intrat în vigoare la 20 ianuarie 2009 în Uniunea Europeană și în prezent are caracter
obligatoriu și în țările din Spațiul Economic European (SEE) (Norvegia, Islanda și
Liechtenstein)2. De la 1 iunie 2015, Regulamentul CLP a înlocuit complet dispozițiile
Directivei 67/548/CEE privind substanțele periculoase (DSD) și pe cele ale Directivei
1999/45/CE privind preparatele periculoase (DPD) (vezi secțiunea 2.4 din acest ghid).
Regulamentul CLP se aplică direct furnizorilor din UE care produc, importă, utilizează sau
distribuie substanțe și amestecuri chimice.
Ghidul de față explică normele de etichetare și de ambalare prevăzute de CLP și
ilustrează, prin câteva exemple, cum se pot dispune elementele pe etichetă.
În general, eticheta CLP trebuie să prezinte anumite elemente de etichetare preluate din
GHS al ONU, printre care pictograma(pictogramele) de pericol, cuvântul de avertizare,
frazele de pericol și de precauție, împreună cu informații suplimentare, dacă este cazul,
care reflectă clasificarea atribuită substanței sau amestecului. În același timp,
Regulamentul CLP păstrează o parte din conceptele de etichetare prevăzute de DSD și
DPD, cum ar fi derogările pentru ambalajele mici. Pentru preluarea anumitor informații
despre pericole care nu sunt încă incluse în GHS al ONU, precum și a elementelor de
etichetare suplimentare prevăzute de alte legi ale UE, Regulamentul CLP introduce
conceptul de „informații suplimentare” pentru etichetă.
Toate substanțele și amestecurile furnizate clasificate ca periculoase și conținute într-un
ambalaj trebuie să fie etichetate în conformitate cu titlul III (Comunicarea pericolului sub
forma etichetării) din Regulamentul CLP, iar ambalajul lor trebuie să fie în conformitate
cu titlul IV (Ambalajele) din Regulamentul CLP.
În afară de etichetă, un alt instrument important pentru comunicarea pericolului,
destinat exclusiv utilizatorilor profesionali/industriali, este fișa cu date de securitate
(FDS). Formatul și conținutul impuse pentru FDS sunt definite la articolul 31 și în
anexa II3 la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH). Acestea au fost
adaptate pentru a se alinia la cerințele GHS al ONU, precum și pentru a se conforma în
totalitate Regulamentului CLP. Pentru aceeași substanță sau același amestec, informațiile
furnizate pe eticheta de pericol trebuie să corespundă cu cele din secțiunea 2.2 a FDS 4.
Pentru informații suplimentare cu privire la redactarea FDS, consultați Ghidul de redactare
a fișelor cu date de securitate.

Regulamentul CLP a fost încorporat în Acordul privind SEE prin Decizia nr. 106/2012 a Comitetului
mixt al SEE din 15 iunie 2012 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări
și certificare) la Acordul privind SEE (JO L 309, 8.11.2012, p. 6-6).
2

Regulamentele nr. 453/2010 și 2015/830 ale Comisiei au adus modificări Regulamentului REACH
prin înlocuirea anexei II la Regulamentul REACH cu anexele la aceste regulamente, astfel încât
cerințele privind fișele cu date de securitate să corespundă normelor privind FDS din GHS al ONU;
vezi: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html.
3

CARACAL a aprobat interpretarea conform căreia nu este necesară o cerință implicită pentru
plasarea identificatorului unic de formulă (UFI) în FDS (cu excepția amestecurilor neambalate).
Rețineți că propunerile de modificare a anexei VIII la CLP și a anexei II la REACH sunt discutate în
prezent la nivelul CARACAL (pentru mai multe detalii despre UFI, vezi secțiunea 4.8.1.1 din acest
ghid).
4
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2.2 Domeniul de aplicare a etichetării și ambalării conform
Regulamentului CLP
În general, substanțele și amestecurile care sunt introduse pe piață sunt livrate în
ambalaje cu informațiile de etichetare necesare. Etichetarea unei substanțe sau a unui
amestec trebuie efectuată în conformitate cu normele CLP în cazul în care:


substanța sau amestecul este clasificat drept periculos;



amestecul, chiar dacă nu este clasificat drept periculos, este vizat de articolul 25
alineatul (6) din CLP. În acest caz, împreună cu identificatorul de produs, cu
numele și numărul de telefon al furnizorului trebuie indicate și elementele
suplimentare de etichetare prevăzute în partea 2 din anexa II la CLP.

În plus, articolele explozive (adică articolele care conțin una sau mai multe substanțe
sau amestecuri explozive) care îndeplinesc criteriile descrise în secțiunea 2.1 din anexa I
la CLP trebuie etichetate în conformitate cu normele CLP.
Substanțele și amestecurile vizate de Regulamentul (CE) nr. 1107/20095 („Regulamentul
privind produsele fitosanitare” sau PPPR) sau de Regulamentul (UE) nr. 528/2012
(„Regulamentul privind produsele biocide” sau BPR) trebuie să conțină elementele de
etichetare prevăzute de CLP, după caz. Substanțele sau amestecurile vizate de PPPR
trebuie să afișeze și fraza suplimentară EUH401 „Pentru a evita riscurile pentru
sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare” [vezi articolul 25
alineatul (2) din CLP]. Cu toate acestea, dispozițiile privind etichetarea din aceste acte
legislative rămân pe deplin aplicabile oricărui produs care se încadrează în domeniul lor
de aplicare (vezi considerentul 47 din Regulamentul CLP). De exemplu, în aceste acte
există dispoziții separate privind actualizarea etichetelor pentru substanțele și
amestecurile respective, iar furnizorii lor trebuie să aplice aceste dispoziții în locul
normelor CLP [vezi și articolul 30 alineatul (3) din CLP]. O altă diferență față de
Regulamentul CLP este că se aplică norme diferite privind informațiile care pot fi
prezentate sub forma unei broșuri, ca mod alternativ de includere a tuturor informațiilor
de etichetare necesare (vezi secțiunea 5.3.1.1 din acest ghid).
Regulamentul CLP include și derogări de la cerințele de etichetare și ambalare, de
exemplu pentru ambalajele care sunt atât de mici sau au o asemenea formă încât este
imposibil să se respecte normele generale de aplicare a etichetelor (vezi secțiunea 5.3.1
din acest ghid). În plus, Regulamentul CLP le permite furnizorilor să omită anumite
elemente de etichetare (vezi secțiunea 5.3.2 din acest ghid).
Anumite substanțe și amestecuri pot fi livrate publicului larg și fără ambalaj, caz în care
trebuie să fie însoțite de o copie a elementelor de etichetare, de exemplu pe factură. În
prezent, această prevedere se aplică doar în cazul cimentului gata de utilizare și al
betonului în stare umedă (vezi secțiunea 5.3.2.4 din acest ghid).

2.3 Derogări de la cerințele privind etichetarea în cazuri speciale
Regulamentul CLP definește derogări de la cerințele sale de etichetare pentru anumite
cazuri speciale, precum și condițiile în care se aplică aceste derogări. Un exemplu de
5 Regulamentul

(CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009
privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare abrogă Directivele 79/117/CEE și 91/414/CEE
ale Consiliului, cu începere de la 14 iunie 2011. Cu toate acestea, articolul 80 din Regulamentul (CE)
nr. 1107/2009 specifică faptul că Directiva 91/414/CEE trebuie să se aplice în continuare în ceea ce
privește substanțele active cuprinse în anexa I la directivă, pentru anumite perioade de tranziție.
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astfel de caz special sunt metalele în stare masivă. Articolul 23 litera (d) din CLP
prevede că, în anumite cazuri, se aplică derogări de la cerințele de etichetare pentru:
„metale în stare masivă, aliaje, amestecuri care conțin polimeri, amestecuri care conțin
elastomeri”.
Secțiunea 1.3.4.1 din anexa I la CLP dezvoltă articolul 23 din CLP și prevede condițiile în
care etichetarea nu este necesară, și anume: „dacă nu prezintă un pericol pentru
sănătatea umană prin inhalare, ingestie sau contact cu pielea ori pentru mediul acvatic
în forma în care sunt introduse pe piață”.
Textul juridic al Regulamentului CLP nu specifică situațiile în care starea unui metal
trebuie considerată masivă. Nu se poate specifica o dimensiune implicită a particulelor pe
baza căreia să se stabilească dacă unui metal i se aplică sau nu articolul 23 din CLP.
Pentru a aplica derogarea de la dispozițiile privind etichetarea, producătorul sau
furnizorul trebuie să poată demonstra că metalul sau aliajul nu prezintă pericole în
starea în care este introdus pe piață. Secțiunea 2.1 din FDS trebuie să conțină
clasificarea metalului și informații privind aplicarea derogării de la cerințele de etichetare
pentru starea introdusă pe piață.
Pentru celelalte cazuri descrise la articolul 23 din CLP, consultați acest articol și
secțiunea 1.3 din anexa I la CLP, deoarece în documentul de față nu există indicații
suplimentare referitoare la acestea.

2.4 Termenele pentru clasificarea, etichetarea, ambalarea și
actualizarea etichetelor de pericol CLP
Regulamentul CLP a fost introdus treptat înainte să se aplice integral, la 1 iunie 2015. În
această perioadă de tranziție, unele norme prevăzute de Regulamentul CLP și de actele
legislative anterioare (DSD și DPD) s-au aplicat în paralel, pentru a da întreprinderilor
timpul necesar migrării la normele CLP. Întreprinderile au avut însă și posibilitatea să
aplice pe deplin normele CLP, din proprie inițiativă, de la intrarea sa în vigoare.
În cazul substanțelor, clasificarea, etichetarea și ambalarea în conformitate cu
Regulamentul CLP au devenit obligatorii de la 1 decembrie 2010. De la 1 iunie 2015,
aceleași obligații se aplică și pentru amestecuri. Perioada de tranziție pentru amestecuri
clasificate, etichetate și ambalate în conformitate cu DPD și introduse deja pe piață
înainte de 1 iunie 2015 s-a încheiat la 1 iunie 2017.
DSD și DPD nu se mai aplică în niciun context, acum atât substanțele cât și
amestecurile trebuie să fie clasificate, etichetate și ambalate conform
Regulamentului CLP. Această clasificare trebuie indicată în fișa cu date de securitate
a substanțelor și a amestecurilor. S-a eliminat cerința de a furniza în FDS fie
clasificările DSD ale substanțelor ca atare sau ale substanțelor care alcătuiesc
amestecurile, fie clasificările DPD ale amestecurilor. În prezent, sunt obligatorii doar
informațiile corespunzătoare conform Regulamentului CLP (vezi și Ghidul de redactare
a fișelor cu date de securitate).
În urma modificărilor de clasificare și etichetare care duc la o clasificare revizuită mai
strictă sau care impune noi elemente de etichetare suplimentare, articolul 30 din CLP
prevede obligația furnizorilor de a actualiza aceste informații de pe etichetă fără
întârzieri nejustificate, adică în cel mai scurt timp posibil.
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Dacă sunt necesare modificări ale etichetei diferite de cele descrise mai sus (de exemplu,
dacă clasificarea revizuită este mai puțin strictă sau dacă se modifică datele de contact
ale furnizorului), furnizorul are la dispoziție 18 luni pentru actualizarea etichetei.
În cazul în care o adaptare la progresul tehnic (APT) a Regulamentului CLP determină o
clasificare armonizată nouă sau actualizată, data aplicării este cea indicată de APT.
O altă modificare a etichetei care trebuie realizată în termen de 18 luni constă în
actualizarea informațiilor de etichetare a anumitor amestecuri pentru care se aplică
reguli speciale de etichetare suplimentară în conformitate cu partea 2 a anexei II la CLP.
Pe de altă parte, în BPR și în PPPR există dispoziții separate pentru actualizarea
etichetelor, pe care trebuie să le aplice furnizorii substanțelor sau amestecurilor care
intră sub incidența acestor dispoziții.
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3. Cerințe de etichetare și ambalare în conformitate cu
Regulamentul CLP
3.1 Reguli generale de etichetare
Regulile generale și specifice privind conținutul și aplicarea etichetei CLP sunt prevăzute
la articolul 31 din CLP.
Regulamentul CLP prevede că etichetele trebuie să fie bine fixate pe una sau mai multe
din suprafețele recipientului care conține direct substanța sau amestecul și trebuie să
poată fi citite orizontal când pachetul este așezat în poziție normală. Elementele de
etichetare propriu-zise, în special pictogramele de pericol, trebuie să se distingă clar pe
fundal. În plus, toate elementele de etichetare trebuie să aibă o dimensiune și o spațiere
adecvată, care să permită citirea ușoară. Ele trebuie să fie marcate clar și să fie
rezistente la ștergere. Nu este necesară o etichetă fizică dacă elementele de etichetare
figurează clar pe ambalajul propriu-zis.

3.2 Elementele etichetei de pericol CLP
Conform articolului 17 din CLP, substanțele și amestecurile clasificate ca periculoase
trebuie să aibă o etichetă care conține următoarele elemente:


numele, adresa și numărul de telefon ale furnizorului (furnizorilor);



cantitatea nominală de substanță sau de amestec din pachetul pus la dispoziția
publicului larg, cu excepția cazului în care această cantitate este specificată în altă
parte pe ambalaj;



identificatorii produsului;



pictogramele de pericol, dacă este cazul;



cuvântul de avertizare relevant, dacă este cazul;



frazele de pericol, dacă este cazul;



frazele de precauție adecvate, dacă este cazul;



o secțiune pentru informații suplimentare, dacă este cazul.

În conformitate cu anexa VIII la CLP6, la eticheta amestecurilor aflate sub incidența
articolului 45 din CLP și a anexei VIII la CLP trebuie să se adauge și un identificator unic
de formulă (UFI), dacă este cazul, care să fie imprimat sau atașat de etichetă (vezi
secțiunea 4.8.1.1 din acest ghid)7.
Trebuie precizat că pentru anumite elemente de etichetare se aplică reguli de prioritate.
Aceste reguli sunt explicate mai detaliat în secțiunile următoare.

6

Vezi Regulamentul (UE) 2017/542 al Comisiei.

Rețineți că posibilitatea de a imprima UFI pe ambalaj în apropierea altor informații de etichetare,
în loc de a-l imprima pe etichetă, a fost aprobată de CARACAL. Cu toate că atât Comisia Europeană,
cât și majoritatea statelor membre sunt de părere că interpretarea articolului 32 alineatul (4) din
CLP împreună cu articolul 31 alineatul (5) permite acest lucru, discuțiile privind interpretarea juridică
a acestei dispoziții urmează să fie finalizate pe baza celor câteva comentarii primite de la statele
membre, hotărându-se dacă textul actual al legii permite deja o astfel de interpretare combinată
sau dacă este necesară o modificare a părții A secțiunea 5.2 din anexa VIII și a articolului 25
alineatul (7) din CLP.
7

Ghid privind etichetarea și ambalarea
Versiunea 4.0 – martie 2019


17

Regulamentul CLP prevede ca eticheta să fie redactată în limba sau limbile oficiale
ale statelor membre în care se introduce pe piață substanța sau amestecul, cu
excepția cazului în care statul membru în cauză dispune altfel 8. Furnizorii pot
respecta această cerință fie printr-o etichetă multilingvă, redactată în limbile
oficiale ale mai multor țări în care se furnizează substanța sau amestecul, fie
producând etichete separate pentru fiecare țară, în limba sau limbile
corespunzătoare.

Furnizorii pot utiliza pe etichete mai multe limbi decât cele obligatorii, dacă doresc, cu
condiția ca textul să conțină aceleași informații în toate limbile. Acest lucru nu trebuie să
afecteze însă lizibilitatea informațiilor de etichetare obligatorii și nici nu poate să implice
derogări de la cerințele privind etichetarea (vezi secțiunea 5.3.1 din acest ghid).

3.3 Amplasarea informațiilor pe eticheta de pericol CLP
Articolul 32 din CLP prevede câteva reguli restrânse care definesc amplasarea
informațiilor pe etichetă. Detaliile suplimentare privind dispunerea elementelor de
etichetare sunt însă lăsate la latitudinea persoanei responsabile de conceperea etichetei.
Ca regulă generală, informațiile trebuie să fie structurate în așa fel încât să faciliteze
citirea și înțelegerea. În tabelul 1 de mai jos sunt prezentate câteva exemple:

Consultați tabelul „Languages required for labels and safety data sheets” (Limbile de redactare a
etichetelor
și
a
fișelor
cu
date
de
securitate),
disponibil
pe
site-ul
ECHA:
https://echa.europa.eu/ro/regulations/clp/labelling.
8
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Tabelul 1: Cerințe de etichetare prevăzute de CLP și decizii lăsate la latitudinea
furnizorului
Cerința CLP (articolul 32)

Exemplu de decizie lăsată la latitudinea
furnizorului

Pictogramele de pericol, cuvintele de
avertizare, frazele de pericol și frazele de
precauție trebuie să fie amplasate împreună
pe etichetă.

Furnizorul este liber să aleagă modul de
aranjare a pictogramelor.

Frazele de pericol trebuie să fie grupate pe
etichetă.

Furnizorul poate decide ordinea frazelor de
pericol.
Furnizorul poate decide ca aceste informații
grupate să fie prezentate în stânga, în
dreapta sau în alt loc de pe etichetă.

Frazele de precauție trebuie să fie grupate pe
etichetă.

Furnizorul poate alege ordinea frazelor de
precauție, însă trebuie să se asigure că
acestea sunt grupate împreună cu frazele de
pericol.
Furnizorul poate decide ca aceste informații
grupate să fie prezentate în stânga, în
dreapta sau în alt loc de pe etichetă.

În cazul în care pe etichetă se folosesc mai
multe limbi, frazele de pericol și de precauție
scrise în aceeași limbă trebuie grupate.

Dacă trebuie să folosească mijloace
alternative pentru a satisface cerințele
articolului 31 din CLP referitoare la limbile
obligatorii într-un anumit stat membru,
furnizorul poate hotărî să utilizeze etichete
pliabile, etichete detașabile sau un ambalaj
exterior, în conformitate cu secțiunea 1.5.1
din anexa I la CLP.

Eventualele informații suplimentare
menționate la articolul 25 din CLP trebuie
incluse în secțiunea pentru informații
suplimentare de pe etichetă și amplasate
alături de elementele de etichetare
menționate la articolul 17 alineatul (1) literele
(a)-(g) din CLP.

Furnizorul poate decide modul în care să
separe vizibil această secțiune de cea care
conține elementele de etichetare menționate
la articolul 17 alineatul (1) literele (a)-(g) din
CLP. De asemenea, furnizorul poate decide să
amplaseze aceste informații în mai multe
locuri de pe etichetă.

Elementele de etichetare trebuie să fie ușor
de citit [articolul 31 alineatul (3)].

Se recomandă ca propozițiile să nu fie
despărțite și să fie redactate pe un singur
rând, dacă este posibil. Dimensiunea fontului
și spațierea trebuie să fie suficient de mari și
proporționale cu dimensiunile etichetei.
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3.4 Regulile CLP privind ambalarea substanțelor și a amestecurilor
Înainte de a continua cu descrierea detaliată a cerințelor CLP privind ambalarea, cititorul
trebuie să se familiarizeze cu cele trei definiții din CLP:
Articolul 2 punctul 35: „pachet” înseamnă rezultatul complet al operațiunii de
ambalare, constând din ambalaj și conținutul acestuia;

Articolul 2 punctul 36: „ambalaj” înseamnă unul sau mai multe receptoare și orice
alte componente sau materiale necesare pentru ca receptoarele să își poată îndeplini
funcția de conținere sau alte funcții de securitate;

Articolul 2 punctul 37: „ambalaj intermediar” înseamnă un ambalaj amplasat între
ambalajul interior sau articol și ambalajul exterior.
Articolul 35 din CLP cuprinde cerințele aplicabile ambalajelor care conțin substanțe sau
amestecuri periculoase. Aceste dispoziții sunt menite să asigure că:


ambalajele sunt proiectate, realizate și închise în așa fel încât să împiedice orice
pierdere de conținut;



materialele ambalajelor și ale sistemelor de închidere nu sunt deteriorate de
conținut și nu pot să formeze cu acesta compuși periculoși;



ambalajele și sistemele de închidere sunt rezistente și solide, astfel încât să fie
exclusă orice posibilitate de pierdere de produs;



ambalajele prevăzute cu sisteme de închidere demontabile sunt proiectate în așa
fel încât să poată fi reînchise de mai multe ori, fără pierdere de conținut;



ambalajele nu atrag copiii, nu le stârnesc curiozitatea și nu induc în eroare
consumatorul atunci când sunt furnizate publicului larg;



ambalajele nu au o prezentare sau un aspect similar cu cel utilizat pentru produse
alimentare sau hrană pentru animale sau pentru produse cosmetice ori
medicamente, care să inducă în eroare consumatorii.

Se consideră că ambalajele care îndeplinesc cerințele din legislația privind transporturile
sunt conforme cu cerințele specificate la punctele de mai sus (Trebuie remarcat totuși că
simpla îndeplinire a condițiilor de la punctele de mai sus nu este suficientă de obicei
pentru asigurarea conformității cu legislația privind transporturile).
În cazul substanțelor și al amestecurilor furnizate publicului larg, Regulamentul CLP
stabilește norme pentru:


utilizarea sistemelor de închidere rezistente la deschiderea de către copii (CRF),
denumite și închideri rezistente la manipularea lor de către copii (vezi secțiunea
3.4.1 din acest ghid);



utilizarea avertizărilor tactile asupra pericolului (ATP) (vezi secțiunea 3.4.1 din
acest ghid);



detergenții lichizi de rufe destinați consumatorilor și prezentați într-un ambalaj
solubil de unică folosință (secțiunea 3.4.2 din acest ghid).

Aplicabilitatea primelor două dispoziții este determinată fie de o clasă/categorie specifică
de pericol, fie de concentrația substanțelor specifice conținute în alte substanțe sau în
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amestecuri (vezi tabelele 2 și 3 din acest ghid).

3.4.1 Sistemele de închidere rezistente la deschiderea de către copii și
avertizările tactile asupra pericolului
Dispozițiile descrise în această secțiune se aplică numai pentru ambalajele produselor
destinate publicului larg, de exemplu: produse comercializate/oferite în magazine de
vânzare cu amănuntul sau la puncte de desfacere unde publicul larg are acces liber la
ele, produse vândute publicului larg printr-un site web.
Cerințele privind sistemele de închidere rezistente la deschiderea de către copii și
avertizările tactile asupra pericolului nu se aplică la ambalajele produselor destinate
exclusiv utilizatorilor profesionali.
Sistem de închidere rezistent la deschiderea de către copii
Un ambalaj rezistent la manipularea de către copii9 este format dintr-un recipient și un
sistem de închidere adecvat, care este dificil de deschis (sau al cărui conținut este dificil
de accesat) de către copiii cu vârste mai mici de cincizeci și două de luni, dar care nu
este dificil de utilizat în mod corespunzător de către adulți10.
Anexa II la CLP face referire la două tipuri de sisteme de închidere a pachetelor
rezistente la deschiderea de către copii:


ambalaj care nu se mai poate reînchide – ambalajul care, după ce s-a
eliminat întregul său conținut sau o parte a acestuia, nu se mai poate închide în
mod corespunzător; de exemplu, blisterele sau rezervele de odorizante;



ambalaj care se poate reînchide – ambalajul (de exemplu, o sticlă de un litru
sau un recipient de cinci litri) care, după ce a fost deschis inițial, poate fi reînchis
și reutilizat de mai multe ori fără a-și pierde caracteristicile de siguranță.

Pentru închiderea ambalajelor menționate mai sus, anexa II la CLP prevede obligația de
a se respecta următoarele standarde, cu modificările ulterioare:


EN ISO 8317 (ambalajele care se pot reînchide); și



CEN EN 862 (ambalajele care nu se mai pot reînchide).

Conformitatea cu aceste standarde poate fi certificată numai de laboratoare care
respectă standardul EN ISO/IEC 17025, cu modificările ulterioare. Standardul EN
ISO/IEC 17025 se referă la competența laboratoarelor de testare și la cerințele pe care
trebuie să le îndeplinească acestea pentru a demonstra că sunt competente din punct de
vedere tehnic și că pot genera rezultate valabile din punct de vedere tehnic. În cazurile
specifice menționate la secțiunea 3.1.4.2 din anexa II la CLP, respectiv dacă pare
evident că ambalajul este suficient de sigur pentru copii pentru că aceștia nu pot avea
acces la conținut fără să folosească o unealtă, nu trebuie să se efectueze testele de mai
sus asupra ambalajelor care nu se mai pot reînchide și a celor care se pot reînchide 11.
Un ambalaj furnizat publicului larg, indiferent de capacitate, trebuie să fie prevăzut cu un
sistem CRF pentru substanțele sau amestecurile:
Rețineți că există diferențe de terminologie între textul juridic al CLP și standardul EN.
Regulamentul CLP se referă la ambalajele prevăzute cu sisteme de închidererezistente la
deschiderea de către copii, în timp ce standardul EN ISO 8317 se referă la ambalaje rezistente la
manipularea lor de către copii.
9

10

În conformitate cu EN ISO 8317.

Vezi și Raportul privind proiectul-pilot al forumului pe tema sistemelor de închidere rezistente la
deschiderea de către copii.
11
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clasificate pentru toxicitate acută 1-3 – orală (H300 și H301), dermică (H310 și
H311) sau prin inhalare (H330 și H331), STOT SE 1 (H370), STOT RE 1 (H372),
corodarea pielii categoria 1, subcategoriile 1A, 1B, 1C (H314); sau



clasificate ca prezentând pericol prin aspirare (H304), cu excepția substanțelor și
a amestecurilor introduse pe piață sub formă de aerosoli sau într-un recipient
prevăzut cu un dispozitiv de pulverizare sigilat; sau



care conțin metanol în concentrație mai mare sau egală cu 3 % sau diclormetan
în concentrație mai mare sau egală cu 1 % (vezi și tabelul 3 din acest ghid).

Avertizare tactilă asupra pericolului (ATP)
Pachetele prevăzute cu un însemn de avertizare tactilă asupra pericolului permit
persoanelor nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere să-și dea seama dacă pachetele
conțin o substanță periculoasă sau un amestec periculos. Însemnul ATP trebuie să fie
amplasat pe ambalaj, pentru a putea fi simțit înainte de accesarea conținutului.
Însemnul trebuie să fie amplasat în așa fel încât eventualele modele în relief prezente pe
ambalaj să nu creeze confuzie. Localizarea exactă a însemnului ATP trebuie să respecte
cerințele standardului EN ISO 11683.
De asemenea, însemnul ATP trebuie să rămână tactil pe întreaga perioadă previzibilă de
utilizare a ambalajului, în condiții normale de manipulare. Amplasarea însemnului ATP pe
ambalajul exterior, de exemplu pe cutia de carton care protejează un flacon de sticlă, nu
este obligatorie12.
Anexa II la CLP prevede obligația ca însemnul ATP să fie conform cu standardul EN ISO
11683, astfel cum a fost modificat. Simbolul ATP standard obligatoriu (simbolul „normal”
conform standardului ISO) este un triunghi echilateral. În cazuri excepționale (dacă
aplicarea simbolului normal nu este posibilă fizic), se poate utiliza simbolul format din
trei puncte. Dacă nu este fizic posibil să se utilizeze nici simbolul format din trei puncte,
se poate utiliza simbolul de trei mm 13.
Un ambalaj furnizat publicului larg, indiferent de capacitate, trebuie să fie prevăzut cu un
însemn ATP pentru substanțele sau amestecurile clasificate pentru:


toxicitate acută 1-4 – orală (H300, H301 și H302), dermică (H310, H311 și H312)
sau prin inhalare (H330, H331 și H332);

12



corodarea pielii categoria 1, subcategoriile 1A, 1B și 1C (H314);



mutagenitatea celulelor embrionare 2 (H341);



cancerigenitate 2 (H351);



toxicitate pentru reproducere 2 (H361);



sensibilizarea căilor respiratorii 1, 1A și 1B (H334);



STOT SE 1 sau 2 (H370, H371);



STOT RE 1 sau 2 (H372 și H373);



pericol prin aspirare 1 (H304);



gaze inflamabile 1 și 2 (H220 și H221);

În conformitate cu EN ISO 11683.

13 Aranjarea

și dispunerea triunghiului, a celor trei puncte sau a simbolului de trei mm este specificată
în EN ISO 11683.

Ghid privind etichetarea și ambalarea
22

Versiunea 4.0 – martie 2019


lichide inflamabile 1 și 2 (H224 și H225); sau



solide inflamabile 1 și 2 (H228).

În conformitate cu secțiunea 3.2.1.2 din anexa II la CLP, însemnul ATP nu este
obligatoriu pe recipientele transportabile pentru gaze. Acesta nu este obligatoriu nici în
cazul aerosolilor și al recipientelor dotate cu dispozitiv de pulverizare sigilat care conțin
substanțe sau amestecuri clasificate ca prezentând pericol prin aspirare, cu excepția
cazului în care sunt clasificate pentru unul sau mai multe dintre celelalte pericole
menționate mai sus.
Tabelul 2 prezintă o imagine de ansamblu a gradelor de pericol care atrag aplicarea
dispozițiilor CLP pentru CRF și/sau ATP. Tabelul 3 enumeră substanțele ce pot determina
aplicarea dispozițiilor CLP pentru CRF și/sau ATP dacă sunt prezente în alte substanțe
sau în amestecuri la o anumită concentrație.
Tabelul 2: Gradele de pericol care determină aplicarea dispozițiilor CLP pentru
sistemele de închidere rezistente la deschiderea de către copii și/sau pentru
avertizările tactile
Clasa și categoria de pericol

Toxicitate acută 1-3

Sisteme de
închidere
rezistente la
deschiderea de
către copii

Avertizări
tactile






Toxicitate acută 4
STOT SE 1





STOT SE 2
STOT RE 1





Sensibilizarea căilor respiratorii (categoria 1, subcategoriile: 1A
și 1B)
Pericol prin aspirare 1
Rețineți că CRF și ATP nu sunt obligatorii dacă substanța sau
amestecul se furnizează sub formă de aerosoli sau într-un
recipient prevăzut cu dispozitiv de pulverizare sigilat și dacă
substanța sau amestecul nu se încadrează în clasificarea
specifică altui pericol care atrage aplicarea dispozițiilor pentru
CRF sau ATP




STOT RE 2
Corodarea pielii (categoria 1, subcategoriile: 1A, 1B și 1C)










Mutagenitatea celulelor embrionare 2



Cancerigenitate 2



Toxicitate pentru reproducere 2



Gaze inflamabile 1 și 2
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Clasa și categoria de pericol

Sisteme de
închidere
rezistente la
deschiderea de
către copii

Avertizări
tactile

Lichide inflamabile 1 și 2



Solide inflamabile 1 și 2



Tabelul 3: Substanțele care determină direct aplicarea dispozițiilor CLP pentru
sisteme de închidere rezistente la deschiderea de către copii și/sau pentru
avertizări tactile atunci când sunt conținute în alte substanțe sau în amestecuri
la o concentrație cel puțin egală cu cea specificată
Identificarea substanței

Limită de
concentrație

Metanol

 3%

Sisteme de
închidere
rezistente la
deschiderea de
cătrecopii

Diclormetan

 1%



Avertizări
tactile

**

*

* Trebuie precizat că, peste o anumită concentrație, amestecurile cu metanol trebuie să fie însoțite și de o
avertizare tactilă, deoarece trebuie clasificate ca lichid inflamabil categoria 2, STOT SE 1 sau 2.
** În plus, amestecurile care conțin diclormetan la o concentrație mai mare de 1 % ar fi clasificate drept
cancerigene categoria 2, deci necesită o avertizare tactilă.

3.4.2 Detergenții lichizi de rufe destinați consumatorilor și prezentați
într-un ambalaj solubil de unică folosință
Pentru detergenții lichizi de rufe prezentați sub formă de capsule solubile au fost
introduse măsuri suplimentare de siguranță. Acestea au scopul de a asigura o mai bună
protecție a publicului larg, în special a copiilor mici care pot fi tentați să bage capsulele în
gură.
Aceste cerințe de siguranță fac ambalajele mai puțin atractive și mai greu de deschis de
către copii. În plus, pe ambalaj trebuie afișate avertismente pentru a-i alerta pe părinți și
pe persoanele cu copii în îngrijire că produsele respective nu trebuie lăsate la îndemâna
copiilor.
Pe lângă aceste reguli specifice, furnizorul are obligația, în conformitate cu articolul 35
alineatul (2) din CLP, să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că modelul
ambalajului nu este atractiv pentru copii, astfel încât, de exemplu, să nu poate fi
confundat cu un produs alimentar sau cu o jucărie.
Un detergent de rufe destinat consumatorilor este un detergent de rufe introdus pe piață
în vederea utilizării de către nespecialiști, inclusiv în spălătorii publice14.
Articolul 35 alineatul (2) din CLP și secțiunea 3.3 din anexa II la CLP prevăd următoarele
cerințe pentru ambalarea și etichetarea detergenților de rufe lichizi prezentați în doze de
unică folosință conținute într-un ambalaj solubil:
Obligația de a comercializa detergenții lichizi de rufe destinați consumatorilor
într-un ambalaj exterior

14

Articolul 2 punctul 1a din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții.
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Detergenții lichizi de rufe destinați consumatorilor și prezentați într-un ambalaj solubil de
unică folosință (de exemplu, capsule sau tablete cu lichid pentru utilizare în mașinile de
spălat) trebuie să fie conținuți într-un ambalaj exterior. Neîndeplinirea acestei cerințe se
consideră neconformitate cu articolul 35 alineatul (1) din CLP și cu secțiunea 3.3.1 din
anexa II la CLP.
Dispoziții privind ambalajul exterior
Pentru a reduce atractivitatea pentru copii a detergenților de rufe lichizi conținuți în
capsule solubile de unică folosință, ambalajul exterior trebuie să fie opac sau de culoare
închisă (de exemplu, recipient de culoare uniformă, total netransparent), pentru a
ascunde vederii conținutul, adică produsul sau dozele individuale.
Pe ambalajul exterior trebuie să fie înscrisă fraza de precauție P102 („A nu se lăsa la
îndemâna copiilor”) într-un loc vizibil și într-un format care să atragă atenția.
În plus, ambalajul exterior trebuie să fie un recipient autonom, care să poată fi ușor
închis la loc – adică sistemul de închidere a pachetului să permită reînchiderea cu
ușurință, dintr-o singură mișcare (de exemplu, apăsând cu un deget în cazul ambalajelor
de tip caserolă). Această măsură are ca scop evitarea riscului ca recipientul să rămână
deschis dacă închiderea este prea dificilă.
Deoarece principala cauză a incidentelor pare să fie accesul facil la capsulele cu detergent,
ambalajul exterior trebuie să fie prevăzut cu un sistem de închidere care să nu permită
copiilor de vârstă mică să-l deschidă. Un astfel de sistem trebuie să presupună o acțiune
coordonată a ambelor mâini, cu o anumită putere, care să îngreuneze deschiderea de către
copiii mici. Trebuie precizat că această cerință nu corespunde neapărat cerinței privind
sistemul de închidere CRF descrisă în secțiunea 3.4.1 din acest ghid.
În plus, sistemul de închidere a pachetului trebuie să fie conceput pentru utilizare
repetată, menținându-și funcționalitatea în condiții de deschidere și închidere repetate pe
întreaga durată de viață a ambalajului exterior.
Dispoziții privind ambalajul solubil (interior)
Pentru a face ambalajul solubil mai rezistent, au fost introduse cerințe tehnice
suplimentare (rezistență mecanică și dizolvare în apă).
În plus față de cerințele privind ambalajul exterior, ambalajul solubil trebuie să conțină
un agent aversiv (de exemplu, cu gust amar sau respingător) împotriva expunerii orale.
Agentul aversiv trebuie adăugat într-o concentrație care este sigură și care provoacă o
reacție de repulsie orală într-un interval de maximum șase secunde.
Și pelicula solubilă trebuie să îndeplinească anumite criterii minime de rezistență
mecanică și rezistență la dizolvare. Aceasta trebuie să-și păstreze conținutul lichid cel
puțin 30 de secunde atunci când este introdusă în apă la temperatura de 20 °C. De
asemenea, trebuie să reziste la o comprimare mecanică de cel puțin 300 N în condiții de
testare standard.
La ambalajele solubile de unică folosință care conțin o cantitate mai mică sau egală cu
25 ml se poate aplica o derogare de la obligația de etichetare, în conformitate cu
condițiile specificate la secțiunea 1.5.2.2 din anexa I la CLP (vezi secțiunea 5.3.2.2 din
acest ghid); cerințele de etichetare prevăzute la articolul 17 din CLP se aplică
ambalajelor solubile al căror conținut depășește 25 ml.
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4. Reguli privind aplicarea elementelor de etichetare
prevăzute de CLP
4.1 Datele de contact ale furnizorului
Conform articolului 17 din CLP, pe etichetă trebuie incluse datele de contact ale unuia
sau mai multor furnizori. În principiu, în lanțul de aprovizionare pot exista mai mulți
furnizori pentru aceeași substanțe sau amestec, de exemplu în cazul amestecurilor
furnizate de formulator unui distribuitor care, la rândul său, le furnizează terților.
Articolul 17 din CLP nu specifică însă dacă în asemenea cazuri sunt necesare datele de
contact ale ambilor furnizori. Nu se specifică nici dacă datele de contact ale unui anumit
furnizor prevalează.
Conform articolului 4 alineatul (4) din CLP, fiecare furnizor trebuie să se asigure că
substanța sau amestecul periculos se etichetează și se ambalează în conformitate cu
titlurile III și IV din Regulamentul CLP înainte de introducerea pe piață. În lanțul de
aprovizionare, etichetarea aceleiași substanțe sau a aceluiași amestec poate să difere în
funcție de volumul pachetului sau urmare a aplicării unor straturi suplimentare de
ambalaj (vezi secțiunea 5.2, secțiunea 5.3 și secțiunea 5.4 din acest ghid).
În cazul în care un furnizor modifică ambalajul, astfel încât elementele de etichetare
prevăzute la articolul 17 din CLP trebuie afișate altfel decât pe eticheta sau pe ambalajul
care i-a fost livrat, acesta își asumă responsabilitatea reambalării și a reetichetării și
trebuie să-și adauge propriul nume și propriile date de contact pe etichetă. În acest caz,
poate înlocui și datele de contact ale furnizorului său cu propriile date.
Atunci când furnizorul nu schimbă ambalajul, nu este necesar să își adauge datele de
contact pe etichetă sau să înlocuiască informațiile de contact ale furnizorului său cu
propriile sale date de contact. Dar pot face acest lucru dacă doresc. În cazul în care
furnizorul modifică limba sau limbile afișate pe etichetă, trebuie să adauge datele sale de
contact la cele ale furnizorului care a emis eticheta inițială, deoarece din acel moment
este răspunzător de traducerea corectă a conținutului etichetei.

4.2 Identificatorii produsului
Această secțiune oferă îndrumări privind cerințele referitoare la identificatorii de produs
pentru substanțe [articolul 18 alineatul (2) din CLP] și amestecuri [articolul 18
alineatul (3) din CLP]. Ca regulă generală, în FDS15 a substanței sau a amestecului
trebuie folosiți aceiași identificatori de produs cu cei selectați pentru etichetă. Orice
identificator de produs selectat pentru etichetă trebuie redactat în limbile oficiale ale
statelor membre în care se introduce pe piață substanța sau amestecul, dacă statul
membru nu dispune altfel [vezi articolul 17 alineatul (2) din CLP].

4.2.1 Substanțe
Identificatorul de produs pentru o substanță trebuie să conțină cel puțin următoarele
elemente:


15

o denumire și un număr de identificare, astfel cum figurează în partea 3 din
anexa VI la CLP.

Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de redactare a fișelor cu date de securitate.

Ghid privind etichetarea și ambalarea
26

Versiunea 4.0 – martie 2019
Denumirea poate fi oricare identificare chimică internațională indicată în coloana 2
a tabelelor din partea 3 a anexei VI la CLP16. Numărul de identificare este, de
obicei, numărul de index, numărul CE sau numărul CAS. Se recomandă utilizarea
numărului care asigură o identificare lipsită de ambiguitate a substanței; în unele
cazuri poate fi justificată utilizarea a două numere, de exemplu numărul CAS și
numărul CE. La traducerea denumirii unei substanțe din anexa VI în limba sau
limbile necesare, poate fi util să se verifice dacă există deja o traducere adecvată
într-o bază de date publică, de exemplu în inventarul de clasificare și etichetare al
ECHA (inventarul C&E) (http://echa.europa.eu/ro/information-on-chemicals/clinventory-database). În plus, dacă în anexa VI sau în inventarul C&E este
disponibilă o denumire tradusă, trebuie dată prioritate acestei denumiri.


o denumire și un număr de identificare, astfel cum figurează în inventarul C&E,
dacă substanța nu este inclusă în partea 3 din anexa VI la CLP.
De obicei, denumirea este denumirea IUPAC 17, denumirea CE sau denumirea CAS.
Numărul de identificare trebuie să fie numărul CE sau numărul CAS sau numărul
de index (provenit din tabelul 3 din anexa VI). Se recomandă utilizarea numărului
sau a numerelor care asigură o identificare lipsită de ambiguitate. Alegerea unui
identificator precum numărul CE sau numărul CAS (dacă este cazul) este o soluție
recomandată pentru a minimiza necesitatea de revizuire a fișei cu date de
securitate; sau



dacă substanța nu este inclusă nici în partea 3 din anexa VI la CLP, nici în
inventarul de clasificare și etichetare, numărul CAS și denumirea IUPAC sau
numărul CAS și altă denumire chimică internațională, de exemplu denumirea din
nomenclatorul INCI18, dacă este cazul; sau



dacă nu există număr CAS și nu se aplică niciuna din situațiile de mai sus,
denumirea IUPAC sau altă denumire chimică internațională, de exemplu
denumirea din nomenclatorul INCI, dacă este cazul.

Rețineți că Regulamentul (UE) 2018/669 al Comisiei din 16 aprilie 2018 (a 11-a ATP la CLP)
introduce traduceri în toate limbile ale denumirilor de substanțe cu clasificare și etichetare
armonizate care sunt enumerate în tabelul 3 din anexa VI la CLP. A 11-a ATP a avut la bază textul
consolidat al Regulamentului CLP până la cea de a 6-a ATP, întrucât în ATP ulterioare denumirile
sunt deja traduse. În afara denumirii chimice, toate celelalte informații se aplică astfel cum sunt
specificate în ATP relevante, în special în ATP legată de clasificare și etichetare, cu excepția situației
în care o informație a fost modificată de o ATP adoptată după a 6-a ATP și este deja aplicabilă. Cea
de a 11-a ATP se va aplica de la 1 decembrie 2019, dar poate fi utilizată în mod voluntar și înaintea
acestei date.
16

Dacă denumirea IUPAC depășește 100 de caractere, furnizorul poate folosi una din celelalte
denumiri (denumirea obișnuită, denumirea comercială sau abrevierea) menționate la secțiunea 2.1.2
din anexa VI la REACH, cu condiția ca notificarea C&E trimisă agenției conform articolului 40
alineatul (1) litera (b) din CLP să includă atât denumirea IUPAC, cât și cealaltă denumire utilizată.
17

Denumirea din Nomenclatorul internațional al ingredientelor cosmetice (INCI) este obligatorie în
Uniunea Europeană (UE) pentru etichetarea denumirilor ingredientelor pe produsele cosmetice, în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1223/2009. Sistemul INCI a fost introdus în Comunitatea
Europeană în 1996-1997 și s-a încetățenit pentru produsele cosmetice. Se utilizează și în multe țări
din afara UE. Începând din 2004, sistemul INCI este obligatoriu în UE și pentru etichetarea
conservanților și a ingredientelor de parfumare cu potențial alergen în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 648/2004 privind detergenții.
18

Ghid privind etichetarea și ambalarea
Versiunea 4.0 – martie 2019

27

4.2.2 Amestecuri
Identificatorii de produs pentru amestecuri trebuie să includă următoarele elemente:


denumirea comercială sau destinația amestecului; și



identitatea tuturor substanțelor din amestec care contribuie la clasificarea
amestecului în ceea ce privește toxicitatea acută, corodarea pielii sau lezarea
gravă a ochilor, mutagenitatea celulelor embrionare, cancerigenitatea, toxicitatea
pentru reproducere, sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii, toxicitatea asupra
unui organ țintă specific (STOT) sau pericolul prin aspirare.

Regulamentul CLP nu specifică tipul denumirilor chimice19 care trebuie utilizate pentru a
identifica substanțele chimice din amestec. Este menționată doar metodologia de
identificare a substanțelor din amestec care contribuie la clasificarea acestuia [vezi
articolul 18 alineatul (3) litera (b) din CLP și articolul 18 alineatul (3) al doilea paragraf
din CLP]. Cu toate acestea, la alegerea unei denumiri chimice se recomandă să se
urmeze abordarea descrisă la articolul 18 alineatul (2) din CLP. Astfel, dacă o denumire a
substanței este mai scurtă decât alte denumiri disponibile pentru utilizator/consumator
sau este recunoscută mai ușor de către acesta în limba statului membru în care
amestecul este introdus pe piață, trebuie folosită această denumire. Acesta este deseori
cazul ingredientelor obișnuite sau de bază. În plus, dacă în anexa VI la CLP20 sau în
inventarul C&E este disponibilă o denumire tradusă, trebuie dată prioritate acestei
denumiri.
În cazurile în care utilizatorul/consumatorul cunoaște mai bine o altă denumire chimică
internațională (de exemplu, o denumire INCI), se poate devia de la metodologia
prevăzută la articolul 18 alineatul (2) din CLP. Este preferabil să se folosească denumirea
considerată a fi bine cunoscută. Denumirea substanței trebuie să definească identitatea
acesteia fără ambiguitate. Dacă denumirea INCI nu definește în mod suficient identitatea
substanței în comparație, de exemplu, cu cerințele articolului 18 alineatul (2) din CLP sau
cu cerințele pentru FDS prevăzute de Regulamentul REACH, trebuie aleasă o identificare
mai clară.
Dacă denumirea comercială sau destinația amestecului include deja denumirea sau
denumirile substanțelor care contribuie la clasificarea amestecului, conform definiției de
la articolul 18 alineatul (3) litera (b) din CLP, acestea nu trebuie repetate. În plus, dacă
informațiile suplimentare de pe etichetă conțin deja denumirea chimică a substanței, de
exemplu în lista de alergeni și conservanți prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 648/2004
privind detergenții, este recomandabil să se folosească aceeași denumire. Această
metodologie trebuie aplicată atât în cazul produselor de consum, cât și al celor
profesionale.

Termenii utilizați pentru identificarea amestecului și a substanțelor din amestec trebuie să fie
aceiași cu cei utilizați în fișa cu date de securitate.
19

Rețineți că Regulamentul (UE) 2018/669 al Comisiei din 16 aprilie 2018 (a 11-a ATP la CLP)
introduce traduceri în toate limbile ale denumirilor de substanțe vizate de clasificare și etichetare
armonizată, enumerate în tabelul 3 din anexa VI la CLP. A 11-a ATP a avut la bază textul consolidat
al Regulamentului CLP până la cea de a 6-a ATP, întrucât în ATP ulterioare denumirile chimice sunt
deja traduse. În afara denumirii chimice, toate celelalte informații se aplică astfel cum sunt
specificate în ATP relevante, în special în ATP legată de clasificare și etichetare, cu excepția situației
în care o informație a fost modificată de o ATP adoptată după a 6-a ATP și este deja aplicabilă. Cea
de a 11-a ATP se va aplica de la 1 decembrie 2019, dar poate fi utilizată în mod voluntar și înaintea
acestei date.
20
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Denumirile chimice selectate trebuie să identifice principalele substanțe care cauzează
pericolele majore pentru sănătate ce au determinat clasificarea amestecului și atribuirea
frazelor de pericol corespunzătoare.
Pentru a reduce numărul denumirilor de substanțe („denumiri chimice”) de pe etichetă,
nu trebuie folosite mai mult de patru denumiri pentru un amestec, cu excepția cazului
când sunt necesare din cauza naturii și gravității pericolelor. Acest caz poate apărea dacă
amestecul conține mai mult de patru substanțe prezente în concentrații semnificative,
care contribuie la clasificarea amestecului pentru unul sau mai multe din pericolele
menționate la articolul 18 alineatul (3) litera (b) din CLP. Astfel cum s-a explicat în
răspunsul cu ID=1050 din secțiunea de întrebări frecvente privind CLP (disponibil la
https://echa.europa.eu/ro/support/qas-support/qas), nu există reguli stricte privind
modul în care se decide ce substanțe au prioritate la înscrierea pe etichetă, dar indicațiile
următoare pot fi de ajutor pentru selectarea lor. În cazul pericolelor pentru sănătate care
nu se cumulează (de exemplu, mutagenitatea celulelor embrionare, cancerigenitatea,
toxicitatea pentru reproducere, sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii și toxicitatea
specifică asupra unui organ țintă din categoriile 1 și 2), toate ingredientele din amestec
care se află la limita de concentrație generică (GCL) sau la limita de concentrație
specifică (SCL) sau deasupra acestor limite trebuie considerate ca fiind „responsabile în
primul rând pentru pericolele majore pentru sănătate” în sensul articolului 18 alineatul
(3) litera (b) din CLP și trebuie incluse pe etichetă. În cazul pericolelor pentru sănătate
cumulative menționate la articolul 18 alineatul (3) litera (b) din CLP (de exemplu,
toxicitatea acută, corodarea pielii, lezarea gravă a ochilor, toxicitatea specifică asupra
unui organ țintă din categoria 3 și pericolul prin aspirare), trebuie incluse pe etichetă
toate ingredientele conținute în amestec care se află la GCL sau SCL sau deasupra
acestor limite. Totuși, atunci când există mai multe ingrediente care contribuie la
clasificarea pentru un punct critic de evaluare, pe etichetă trebuie să se includă doar
ingredientele care contribuie în primul rând la clasificare, de exemplu cele cu
concentrațiile cele mai mari sau cele care se apropie cel mai mult de GCL sau de SCL;
prin urmare, nu sunt necesare denumirile celorlalte ingrediente cu contribuție redusă la
clasificare. În plus, în cazul amestecurilor care conțin sensibilizanți pentru piele sau
pentru căile respiratorii, se aplică reguli de etichetare specifice (vezi tabelul 3.4.3 din
anexa I la CLP și secțiunea 2.8 din anexa II la CLP).
Rețineți că, deși UFI este un element de identificare utilizat conform anexei VIII la CLP,
el nu reprezintă un identificator de produs în sensul articolului 18 din CLP. UFI face parte
din informațiile suplimentare (obligatorii) [articolul 25 alineatul (7) din CLP] (vezi
secțiunea 4.8.1.1 din acest ghid și Ghidul privind informațiile armonizate referitoare la
răspunsul în situații de urgență privind sănătatea – anexa VIII la CLP).
Producătorul, importatorul sau utilizatorul din aval al anumitor substanțe mai puțin
periculoase conținute într-un amestec poate ajunge la concluzia că divulgarea
identificatorilor de substanță necesari pe etichetă sau în FDS ar putea pune în pericol
confidențialitatea activității sale sau drepturile sale de proprietate intelectuală. În astfel
de cazuri, acesta poate solicita de la ECHA permisiunea de a utiliza o denumire chimică
alternativă, în conformitate cu articolul 24 din CLP. Denumirea alternativă trebuie să fie
o denumire mai generală, care să identifice cele mai importante grupări funcționale sau
o destinație alternativă. Condițiile în care se poate acorda permisiunea de a utiliza o
denumire alternativă sunt prezentate în partea 1 secțiunea 1.4 din anexa I la CLP.
Pentru asemenea cereri se percepe o taxă conform articolului 3 din Regulamentul (UE)
nr. 440/2010 al Comisiei (Regulamentul privind taxele). În cazul în care cererea este
depusă de o microîntreprindere sau de o întreprindere mică sau mijlocie (IMM) 21, ECHA

21

IMM-ul este definit în Recomandarea Comisiei nr. 2003/361/CE.
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percepe o taxă redusă, astfel cum se prevede la articolul 24 alineatul (2) și în anexa I la
Regulamentul privind taxele.
Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se poate solicita utilizarea unei
denumiri chimice alternative pentru o substanță dintr-un amestec, urmați instrucțiunile
tehnice prezentate în manualul privind întocmirea dosarelor REACH și CLP, intitulat
Întocmirea cererii de utilizare a unei denumiri chimice alternative pentru o substanță în
amestec. De asemenea, este recomandabil să vizitați secțiunea următoare de pe site-ul
ECHA: https://echa.europa.eu/ro/support/dossier-submission-tools/reach-it/requestingan-alternative-chemical-name-in-mixtures.

4.3 Pictograme de pericol
4.3.1 Informații generale
O pictogramă de pericol este o prezentare grafică destinată comunicării informațiilor
despre pericolul respectiv; vezi și definiția prezentată la articolul 2 alineatul (3) și la
articolul 31 alineatul (2) din CLP. Conform articolului 19 din CLP, clasificarea unei
substanțe sau a unui amestec determină pictogramele de pericol care trebuie afișate pe
etichetă. Alte informații privind atribuirea pictogramelor de pericol pentru anumite clase
de pericol și categorii/diferențieri de pericol sunt disponibile în anexa V la CLP.
În prezent există nouă pictograme diferite. Deși în mod normal unei clase sau categorii
individuale de pericol i se atribuie o singură pictogramă, pentru câteva diferențieri de
pericole trebuie să existe două pictograme, și anume pentru substanțele și amestecurile
clasificate ca autoreactive de tip B sau ca peroxizi organici de tip B (vezi și secțiunile de
mai jos). Trebuie precizat și faptul că unele pictograme vizează mai multe clase și
categorii de pericol.

4.3.2 Formă, culoare și dimensiuni
Culoarea și modul de prezentare ale unei etichete trebuie să permită perceperea clară a
pictogramei de pericol și a fundalului acesteia. Pictogramele de pericol trebuie să aibă
forma unui pătrat așezat cu colțul în jos, adică să fie percepute ca romb atunci când
eticheta este citită orizontal, și trebuie să prezinte un simbol negru pe fundal alb, cu
chenar roșu (vezi secțiunea 1.2.1 din anexa I la CLP). Tipul exact de roșu, adică numărul
Pantone al culorii, nu este definit, acesta rămânând la latitudinea realizatorilor etichetei.
Fiecare pictogramă de pericol trebuie să ocupe cel puțin a cincisprezecea parte din
suprafața etichetei dedicată informațiilor prevăzute la articolul 17 din CLP, dar suprafața
minimă a pictogramei nu poate fi mai mică de 1 cm2. Dimensiunile minime ale
etichetelor și pictogramelor sunt prezentate în tabelul 1.3 din anexa I la CLP. Pentru
pictograme, aceste dimensiuni minime se referă la laturile chenarului roșu al pictogramei
propriu-zise și nu la laturile pătratului virtual în care se găsește pictograma:

Măsurare corectă

Măsurare greșită
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În exemplu de mai jos se prezintă pictograma cu semnul exclamării (pictograma
GHS07). Acesta este atribuit mai multor clase și categorii de pericole pentru sănătate, de
gravitate mai mică (vezi partea 2 din anexa V la CLP):

De pe site-ul http://www.unece.org/trans/danger/publghs/pictograms.html se pot
descărca gratuit pictograme care pot fi imprimate.

4.3.3 Reguli de prioritate
În cazul substanțelor și al amestecurilor clasificate pentru mai multe pericole poate
exista obligativitatea amplasării mai multor pictograme pe etichetă. În aceste cazuri
trebuie verificată aplicabilitatea regulilor de prioritate prevăzute la articolul 26 din CLP.
Ca regulă generală, pe etichetă trebuie să apară pictogramele care indică cea mai severă
categorie de pericol din fiecare clasă de pericol. Acest principiu se aplică și în cazul în
care o substanță are atât o clasificare armonizată, cât și una nearmonizată (adică
autoclasificare) [vezi articolul 26 alineatul (2) din CLP].
În plus, Regulamentul CLP stabilește reguli de prioritate pentru anumite pictograme și
clasificări de pericol:


În cazul pericolelor fizice, dacă eticheta conține pictograma GHS01 (bombă care
explodează), atunci pictogramele GHS02 (flacără) și GHS03 (flacără deasupra unui
cerc) sunt opționale…

obligatorie

opțională

opțională

… cu excepția cazurilor în care sunt obligatorii mai multe pictograme, și anume
pentru substanțele și amestecurile clasificate ca autoreactive de tip B sau ca peroxizi
organici de tip B (vezi anexa I la CLP);


În cazul pericolelor fizice și pentru sănătate, dacă eticheta conține pictograma
GHS02 (flacără) sau GHS06 (craniu cu două oase încrucișate), atunci GHS04 (butelie
de gaz) este opțională22:

Această regulă de prioritate a fost introdusă prin Regulamentul (UE) nr. 286/2011 al Comisiei din
10 martie 2011 (a 2-a APT la Regulamentul CLP).
22
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sau
obligatorie



obligatorie

opțională

În cazul pericolelor pentru sănătate, dacă eticheta conține pictograma GHS06
(craniu cu două oase încrucișate), atunci simbolul GHS07 (semnul exclamării) nu

trebuie să apară:


În cazul pericolelor pentru sănătate, dacă eticheta cuprinde pictograma GHS05
(corodare), atunci simbolul GHS07 (semnul exclamării) nu trebuie folosit pentru
iritarea pielii sau a ochilor…

… dar trebuie folosit pentru alte pericole.


În cazul pericolelor pentru sănătate, dacă eticheta conține pictograma GHS08
(pericol pentru sănătate) pentru sensibilizarea căilor respiratorii, atunci simbolul
GHS07 (semnul exclamării) nu trebuie folosit pentru sensibilizarea sau iritarea pielii

sau a ochilor…
… dar trebuie folosit pentru alte pericole.
În cazul în care unei substanțe sau unui amestec i se atribuie fraza de pericol
suplimentară EUH071 („Corosiv pentru căile respiratorii”), se poate folosi o pictogramă
care arată corosivitatea (GHS05) (vezi nota 1 din tabelul 3.1.3 din anexa I la CLP). Când
se procedează astfel, pictograma GHS07 (semnul exclamării) pentru STOT SE, categoria
3 (iritarea căilor respiratorii) trebuie omisă de pe etichetă, la fel ca fraza de pericol H335
(„Poate provoca iritarea căilor respiratorii”).
În cazul substanțelor și al amestecurilor care trebuie etichetate atât în conformitate cu
Regulamentul CLP, cât și cu normele privind transportul mărfurilor periculoase,
pictogramele CLP se pot omite de pe eticheta ambalajului exterior sau a ambalajului unic
dacă se referă la același pericol ca pictogramele pentru transportul mărfurilor periculoase
(vezi secțiunea 5.4 din acest ghid).
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4.3.4 Pictograme goale
La realizarea etichetelor de pericol, este o practică obișnuită să se utilizeze stocuri de
etichete preimprimate cu formele de romb (mai întâi se tipărește fundalul etichetei,
peste care se supraimprimă apoi informațiile specifice de etichetare). Astfel pot rezulta
etichete cu mai multe romburi goale preimprimate, dar este posibil ca ulterior
întreprinderea care le-a achiziționat să nu aibă nevoie de toate. În acest caz, unul sau
mai multe romburi preimprimate pot fi lăsate goale.
Regulamentul CLP nu interzice în mod explicit romburile goale, însă eventualele
informații oferite în plus față de elementele minime obligatorii de etichetare nu trebuie
să contrazică sau să pună la îndoială valabilitatea informațiilor obligatorii de pe etichetă
[articolul 25 alineatul (3)], iar chenarele roșii goale ar putea ridica semne de întrebare.
Dacă chenarele roșii goale nu pot fi evitate, se recomandă acoperirea lor totală prin
umplerea cu o culoare (vezi exemplul din figura 1).

Substanța A
Pericol
Reacționează violent în contact cu apa.
În contact cu apa degajă gaze inflamabile care se pot
aprinde spontan.
Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament
de protecție a feței. Îndepărtați particulele depuse pe
piele. Introduceți în apă rece. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE:
Clătiți gura. NU provocați voma. Sunați imediat la un
CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul):
Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
Clătiți pielea cu apă sau faceți duș. ÎN CAZ DE
CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de
mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă
este cazul și dacă acest lucru se poate face cu
ușurință. Continuați să clătiți.

Pentru informații suplimentare privind utilizarea în siguranță a produsului, vezi fișa cu date de securitate.

Întreprinderea X,

Strada Y, ORAȘUL Z

Telefon: +49 (0) 0000 000000

Figura 1: Romburi goale acoperite complet
Umplerea completă a romburilor goale are drept scop evitarea impresiei că eticheta ar fi
trebuit să conțină mai multe simboluri de pericol relevante, care nu au fost incluse dintro eroare de imprimare.
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Vezi și răspunsul cu ID=240 din secțiunea de întrebări frecvente privind CLP, la adresa
http://echa.europa.eu/ro/support/qas-support/qas.

4.4 Cuvinte de avertizare
Un cuvânt de avertizare indică nivelul relativ de gravitate a unui anumit pericol. Eticheta
trebuie să conțină cuvântul de avertizare relevant în conformitate cu clasificarea
substanței sau a amestecului periculos: pericolele mai severe impun folosirea cuvântului
„Pericol”, în timp ce pericolele mai puțin severe impun folosirea cuvântului „Atenție” (vezi
articolul 20 din CLP).
Cuvântul de avertizare corespunzător fiecărei clasificări este stabilit în tabelele care
indică elementele de etichetare necesare pentru fiecare clasă de pericol, astfel cum se
indică în părțile 2-5 din anexa I la CLP. Pentru unele categorii de pericole (de exemplu
explozivi, diviziunea 1.6) nu există cuvinte de avertizare.
Atunci când o substanță sau un amestec se clasifică pentru mai multe pericole, eticheta
trebuie să conțină un singur cuvânt de avertizare. În aceste cazuri, cuvântul „Pericol” are
prioritate, iar cuvântul „Atenție” nu are voie să apară.

4.5 Fraze de pericol
Etichetele de pericol CLP trebuie să conțină și frazele de pericol relevante care descriu
natura și severitatea pericolelor prezentate de substanța sau amestecul respectiv (vezi
articolul 21 din CLP).
Frazele de pericol relevante pentru fiecare clasă și categorie/diferențiere de pericol sunt
prezentate în tabelele din părțile 2-5 din anexa I la CLP. Un exemplu este fraza de
pericol H302 („Nociv în caz de înghițire”), atribuită toxicității orale acute de categoria 4.
Formularea frazelor de pericol este prezentată în tabelele 1.1, 1.2 și 1.3 din anexa III la
CLP.
În unele cazuri poate fi necesar să se prezinte informații suplimentare pentru
completarea unei fraze de pericol 23, cum ar fi specificarea căii de expunere sau a
organului-țintă pentru anumite pericole la adresa sănătății, adică pentru clasele de
pericol CMR, STOT SE (categoriile 1 și 2) și STOT RE. De exemplu:


pentru STOT RE categoria 1, fraza de pericol H372 („Provoacă leziuni ale
organelor în caz de expunere prelungită sau repetată”) trebuie completată cu
organele afectate, dacă sunt cunoscute, și cu calea de expunere, dacă există
probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acel pericol, de
exemplu, H372 („Provoacă leziuni ale ficatului în caz de expunere cutanată
prelungită sau repetată”);



pentru STOT SE categoria 1, poate fi necesar să se includă în frază și calea de
expunere sau organul-țintă, de exemplu H370 („Produce leziuni ale ficatului prin
ingestie”).

În cazul toxicității pentru reproducere, frazele de pericol H360 („Poate dăuna fertilității
sau fătului”) și H361 („Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului”) indică un motiv de
îngrijorare general. Aceste fraze de pericol generale pot fi înlocuite cu fraze de pericol
care indică efectul specific al motivului de îngrijorare, dacă este cunoscut, în
conformitate cu secțiunea 1.1.2.1.2 din anexa VI la CLP (de exemplu, H360F „Poate
Rețineți că acestea nu reprezintă informații de etichetare suplimentare în sensul articolului 25 din
CLP, ci sunt informații suplimentare privind pericolul, care trebuie incluse în fraza de pericol propriuzisă pe lângă formularea standardizată.
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dăuna fertilității”, H361d „Susceptibil de a dăuna fătului”, H360Df „Poate dăuna fătului.
Susceptibil de a dăuna fertilității”).
În cazul în care clasificarea unei substanțe este armonizată și inclusă în partea 3 din
anexa VI la CLP, pe etichetă trebuie să se folosească fraza sau frazele de pericol
corespunzătoare acestei clasificări. Rețineți că unele clasificări armonizate, marcate cu
asterisc în partea 3 din anexa VI la CLP, sunt clasificări minime și, în funcție de datele
disponibile, poate fi necesară atribuirea unei clasificări mai stricte, precum și a frazei de
pericol corespunzătoare. De asemenea, poate fi necesar să se includă fraze de pericol
pentru părțile nearmonizate ale clasificării aceleiași substanțe, adică pentru clasele de
pericol sau diferențierile neincluse în lista din anexa VI [vezi articolul 4 alineatul (3) din
CLP].
Tabelul 1.2 din anexa III la CLP definește frazele de pericol combinate care sunt
permise24. În prezent, se permit combinații pentru frazele de pericol privind toxicitatea
acută care se referă la căi de expunere diferite, dar la aceeași categorie. Astfel de fraze
pot să apară pe etichetă și în FDS; de exemplu: pentru categoria 3, cale orală și cale
dermică, H301 + H311 („Toxic în caz de înghițire sau în contact cu pielea”).
Dacă o substanță sau un amestec se încadrează în mai multe clase de pericol sau în mai
multe diferențieri ale unei clase de pericol, pe etichetă trebuie să apară toate frazele de
pericol care rezultă din clasificare, cu excepția cazului în care este vorba de o duplicare
sau de o redundanță evidentă (vezi articolul 27 din CLP). De exemplu, dacă se atribuie
fraza de pericol H314 („Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor”), se poate
omite H318 („Provoacă leziuni oculare grave”) (vezi și secțiunea 3.3.4 din Ghidul privind
aplicarea criteriilor CLP). Similar, dacă se atribuie fraza de pericol H410 („Foarte toxic
pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung”), poate fi omisă H440 („Foarte toxic
pentru mediul acvatic”) (vezi și secțiunea 4.1.6 din Ghidul privind aplicarea criteriilor
CLP). Această regulă se aplică și în cazul substanțelor sau al amestecurilor cărora li se
atribuie fraza de pericol suplimentară EUH071 („Corosiv pentru căile respiratorii”)25. În
acest caz, fraza de pericol H335 („Poate provoca iritarea căilor respiratorii”) ar trebui
omisă de pe etichetă pentru STOT SE categoria 3 (iritarea căilor respiratorii). Rețineți că
informațiile furnizate pe eticheta de pericol trebuie să corespundă cu cele din secțiunea
2.2 a FDS pentru aceeași substanță sau același amestec.
Anexa III la CLP prezintă formulările corecte ale frazelor de pericol, astfel cum trebuie să
apară pe etichetă, în toate limbile UE. Frazele de pericol dintr-o limbă trebuie să fie
grupate pe etichetă împreună cu frazele de precauție redactate în aceeași limbă (vezi
secțiunea 3.3 din acest ghid).

4.6 Fraze de precauție
Etichetele de pericol CLP trebuie să conțină frazele de precauție relevante, oferind
indicații asupra măsurilor de prevenire sau de minimizare a efectelor adverse pentru
sănătatea umană sau pentru mediu care decurg din pericolele prezentate de substanță
sau de amestec (vezi articolul 22 din CLP). Un exemplu este fraza de precauție P373
(„NU încercați să stingeți incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi”). Setul complet
de fraze de precauție relevante pentru fiecare clasă și categorie/diferențiere de pericol
este prezentat, ordonat după codul alfanumeric, în tabelele care indică elementele de
etichetare necesare pentru fiecare clasă de pericol din părțile 2-5 ale anexei I la CLP.
Frazele de precauție trebuie selectate în conformitate cu dispozițiile articolelor 22 și 28 și
cu partea 1 din anexa IV la CLP: selecția trebuie să ia în considerare frazele de pericol
24

Regulamentul (UE) nr. 286/2011 al Comisiei din 10 martie 2011.

25

Vezi și nota 1, tabelul 3.1.3 din anexa I la CLP.
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folosite, utilizarea sau utilizările preconizate sau identificate ale substanței sau ale
amestecului, precum și instrucțiunile de bază specificate în coloanele „condiții de
utilizare” din tabelele 6.1-6.5 din anexa IV la CLP. Trebuie să se evite duplicarea și
redundanța. În cazul în care substanța sau amestecul se livrează publicului larg, în
general26 pe etichetă trebuie să apară o frază de precauție referitoare la eliminarea
substanței sau a amestecului, precum și la aruncarea ambalajului respectiv [vezi
articolul 28 alineatul (2) din CLP]. În mod normal, pe etichetă nu trebuie să apară mai
mult de șase fraze de precauție, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru a
reflecta natura și gravitatea pericolelor (vezi exemplul C din secțiunea 7.4 a acestui
ghid).
Pentru ajutor privind selectarea celor mai adecvate fraze P, consultați secțiunea 7 din
acest ghid.
Partea 2 din anexa IV la CLP prezintă, în toate limbile UE, formulările corecte ale frazelor
de precauție, așa cum trebuie să apară pe etichetă. În cazul în care există traduceri
diferite ale frazelor de precauție, de obicei traducerea din versiunea națională a
Regulamentului CLP oferă formularea cea mai relevantă. Frazele de precauție dintr-o
limbă trebuie să fie grupate pe etichetă împreună cu frazele de pericol redactate în
aceeași limbă (vezi secțiunea 3.3 din acest ghid).

4.7 Codurile frazelor de pericol și de precauție
Frazele de pericol și de precauție sunt codificate printr-un cod alfanumeric unic format
dintr-o literă și trei cifre, după cum urmează:


litera „H” pentru „frază de pericol” sau „P” pentru „frază de precauție”;



la frazele de pericol, prima cifră desemnează tipul pericolului (2 = pericole fizice, 3 =
pericole pentru sănătate, iar 4 = pericole pentru mediu), iar următoarele două cifre
corespund numerotării secvențiale a pericolelor, cum ar fi explozivitatea (codurile
200-210), inflamabilitatea (codurile 220-230) etc.;



frazele de risc preluate din directivele DSD și DPD, dar care nu sunt încă incluse în
GHS al ONU, au codul „EUH”;



la frazele de precauție, prima cifră reflectă unul din cele cinci tipuri de fraze, și
anume fraze generale (1), referitoare la prevenire (2), la intervenție (3), la
depozitare (4) și la eliminare (5), iar următoarele două cifre reprezintă numerotarea
secvențială a frazelor propriu-zise.

Intervalele codurilor care corespund frazelor de pericol și de precauție din Regulamentul
CLP sunt prezentate în tabelul 4 de mai jos:

Dacă este clar că eliminarea substanței, a amestecului sau a ambalajului nu prezintă un pericol
pentru sănătatea umană sau pentru mediu, nu este necesară o frază P referitoare la eliminare.
26
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Tabelul 4: Intervalele codurilor asociate frazelor de pericol și de precauție din
Regulamentul CLP
Fraze de pericol: H

Fraze de precauție: P

200 – 299 Pericol fizic

100 – 199 Generale

300 – 399 Pericol pentru sănătate

200 – 299 Prevenire

400 – 499 Pericol pentru mediu

300 – 399 Intervenție
400 – 499 Depozitare
500 – 599 Eliminare

Codurile frazelor de pericol și de precauție și ale frazelor EUH nu sunt necesare pentru
etichetă. Regulamentul CLP impune doar ca pe etichetă să apară formularea efectivă a
frazelor aplicabile.

4.8 Informații de etichetare suplimentare
Articolul 25 din CLP definește conceptul de „informații suplimentare”, al căror scop este
să includă informații de etichetare suplimentare față de cele enumerate la articolul 17
literele (a)-(g) din CLP. Aceste informații de etichetare suplimentare se pot împărți în
două categorii, și anume informații obligatorii și neobligatorii. Rețineți că, în conformitate
cu articolul 25 alineatul (6) din CLP, informațiile de etichetare suplimentare pot fi
obligatorii chiar și pentru amestecurile care nu sunt clasificate ca periculoase.
În general, toate „informațiile suplimentare” trebuie să fie amplasate în secțiunea pentru
informații suplimentare de pe etichetă. Atât informațiile suplimentare obligatorii, cât și
cele neobligatorii trebuie să apară în aceleași limbi ca și celelalte elemente de etichetare
impuse de CLP.
Deoarece este obligatoriu ca aceste informații să fie amplasate alături de elementele de
etichetare prevăzute la articolul 17 literele (a)-(g) din CLP, elementele de etichetare
suplimentare trebuie analizate cu atenție din punctul de vedere al amplasării și al
spațiului necesar la realizarea unei etichete CLP pentru o substanță sau pentru un
amestec (vezi și exemplul 3 din secțiunea 6 a acestui ghid).
CLP a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2017/542 al Comisiei pentru a se include
obligativitatea unui identificator unic de formulă (UFI) ca informație suplimentară pe
etichetă, în temeiul articolului 25 alineatul (7) (vezi secțiunea 4.8.1.1 din acest ghid)27.
Nu există însă reguli fixe privind poziționarea UFI pe etichetă: indicatorul poate fi plasat
în secțiunea rezervată „informațiilor suplimentare”, astfel cum se descrie mai sus, sau
poate fi plasat (cu marcajul „UFI”) lângă denumirea produsului sau denumirea
comercială. Din rațiuni practice, UFI se poate imprima și pe ambalaj, atâta timp cât
rămâne în apropierea celorlalte informații de etichetare 28. În orice caz, UFI trebuie să fie

Regulamentul (UE) 2017/542 al Comisiei a modificat Regulamentul CLP și prin adăugarea
anexei VIII.
27

Rețineți că posibilitatea de a imprima UFI pe ambalaj în apropierea altor informații de etichetare,
în loc de a-l imprima pe etichetă, a fost aprobată de CARACAL. Cu toate că atât Comisia Europeană,
28
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clar vizibil și ușor de localizat în caz de urgență (funcția sa principală este de a ajuta
personalul care intervine în situații de urgență să identifice amestecul conținut în
produs).
Informațiile suplimentare obligatorii, atunci când sunt aplicate, trebuie să fie
ușor de identificat și de citit. Desigur, ele au prioritate față de eventualele
informații suplimentare neobligatorii dacă spațiul pe etichetă este limitat.

4.8.1 Informații de etichetare suplimentare obligatorii
Informațiile de etichetare suplimentare obligatorii cuprind:


fraze de pericol suplimentare privind anumite proprietăți fizice și legate de
sănătate. Acestea sunt codificate drept fraze „EUH”, de exemplu EUH014
„Reacționează violent în contact cu apa”. Pentru unele substanțe cu clasificări
armonizate, frazele de pericol suplimentare sunt incluse în partea 3 din anexa VI;



fraze suplimentare pentru anumite amestecuri, de exemplu EUH204 („Conține
izocianați. Poate provoca o reacție alergică”) (vezi partea 2 din anexa II la CLP).
Acestor fraze le sunt atribuite și coduri EUH, pentru armonizarea prezentării lor cu
frazele de pericol suplimentare de mai sus;



fraza suplimentară EUH401 „Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și
mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare” pentru substanțele și amestecurile
periculoase care intră sub incidența Directivei 91/414/CEE29 (vezi partea 4 din
anexa II la CLP);



elemente de etichetare prevăzute de alte acte ale UE [vezi articolul 32
alineatul (6) din CLP], de exemplu:
–

numărul de autorizație impus de Regulamentul REACH;

–

lista agenților tensioactivi și a parfumurilor conform Regulamentului (CE)
nr. 648/2004 privind detergenții, cu modificările ulterioare;

–

numărul autorizației produsului biocid în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 528/2012 privind produsele biocide;

–

dispozițiile privind etichetarea (printre altele, inflamabilitatea) din
Directiva 75/324/CEE referitoare la generatoarele de aerosoli, cu
modificările ulterioare; sau

–

conținutul de compuși organici volatili (COV) în conformitate cu Directiva
2004/42/CE30.

cât și majoritatea statelor membre sunt de părere că interpretarea articolului 32 alineatul (4) din
CLP împreună cu articolul 31 alineatul (5) permite acest lucru, discuțiile privind interpretarea juridică
a acestei dispoziții urmează să fie finalizate pe baza celor câteva comentarii primite de la statele
membre, hotărându-se dacă textul actual al legii permite deja o astfel de interpretare combinată
sau dacă este necesară o modificare a părții A, secțiunea 5.2 din anexa VIII și a articolului 25
alineatul (7) din CLP.
Abrogată și înlocuită de Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, cu începere
din 14 iunie 2011.
29

Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind
limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite
vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor și de modificare a Directivei 1999/13/CE.
30
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Alte exemple posibile de informații suplimentare obligatorii:


informații privind intervenția specifică, așa cum sunt menționate în paranteză
după fraza de precauție P320 „Un tratament specific este urgent (a se vedea … de
pe această etichetă)ˮ , P321 „Tratament specific (a se vedea … de pe această
etichetă)ˮ din anexa IV la CLP. De exemplu: „a se vedea instrucțiunile
suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă” sau „a se vedea instrucțiunile
suplimentare privind administrarea antidoturilor de pe această etichetă”. Vezi și
tabelul 5 de mai jos și tabelele de selecție din secțiunea 7.3 din acest ghid;



pentru amestecurile care conțin componente cu toxicitate acută necunoscută la o
concentrație de 1 % sau mai mare, fraza „x la sută din amestec reprezintă un
component/componente cu toxicitate acută necunoscută” (vezi secțiunea
3.1.3.6.2.2 din anexa I la CLP). Dacă se menționează această frază, ea trebuie
inclusă și în FDS31. În plus, poate fi oportun să se diferențieze pericolul pe baza
căii de expunere, de exemplu „x la sută din amestec reprezintă un
component/componente cu toxicitate acută (orală/dermică/prin inhalare)
necunoscută”, în special atunci când substanța este clasificată și pentru alte
pericole și când este important să se specifice calea de expunere (vezi și Ghidul
privind aplicarea criteriilor CLP);



în cazul amestecurilor pentru care nu există informații utilizabile privind pericolul
pe termen scurt (acut) și/sau pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic al
unuia sau mai multor componente relevante, fraza „Un procent x din acesta
constă în componente cu toxicitate necunoscută pentru mediul acvatic” (vezi
secțiunea 4.1.3.6.1 din anexa I la CLP). Această frază trebuie inclusă pe etichetă
și în FDS;



în cazul amestecurilor vizate de cerințele privind transmiterea informațiilor
conform articolului 45 din CLP și anexei VIII la CLP, un cod UFI dacă este cazul
(vezi secțiunea 4.8.1.1 din acest ghid).

Regulamentul CLP prevede obligația ca elementele de etichetare suplimentare să fie
amplasate pe etichetă într-o secțiune specifică, destinată informațiilor suplimentare.
Furnizorul poate alege, de asemenea, să plaseze informațiile suplimentare în mai multe
locuri, ținând cont de cerințele de la articolul 25 din CLP (vezi exemplul 3 și exemplul 5
din secțiunea 6 din acest ghid).
În mod similar, secțiunea pentru informații de etichetare suplimentare trebuie să fie
separată vizibil de elementele de etichetare impuse de articolul 17 literele (a)-(g) din
CLP, de exemplu prin plasarea ei în altă secțiune a etichetei, prin încadrarea într-o
casetă de text, prin folosirea unei alte culori sau a unei alte dimensiuni a literelor. Însă
există cazuri în care poate să nu fie recomandabilă diferențierea vizibilă între elementele
CLP și informațiile suplimentare obligatorii impuse de alte acte legislative, dacă acestea
din urmă ajută la manipularea și utilizarea în condiții de siguranță a substanței sau a
amestecului. De exemplu, dacă frazele EUH suplimentare exprimă un avertisment similar
cu cel conținut în frazele de pericol care reflectă o clasificare, este chiar indicat ca cele
două tipuri de fraze să fie grupate pe etichetă, astfel încât să se potențeze reciproc. De
exemplu: pentru o substanță clasificată ca substanță care intră în reacție cu apa,
categoria 1, fraza de pericol EUH014 („Reacționează violent în contact cu apa”) este

Pentru informații suplimentare cu privire la redactarea FDS, consultați Ghidul de redactare a fișelor
cu date de securitate.
31
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foarte asemănătoare cu fraza H260 („În contact cu apa degajă gaze inflamabile care se
pot aprinde spontan”) (vezi și exemplul 4 din secțiunea 6 din acest ghid).
În ceea ce privește lizibilitatea, informațiile de etichetare obligatorii prevăzute de alte
legi ale UE [de exemplu, conținutul de compuși organici volatili prevăzut de
Directiva 2004/42/CE sau enumerarea constituenților specificați de Regulamentul (CE)
nr. 648/2004] nu trebuie tratate diferit de celelalte informații obligatorii prevăzute de
Regulamentul CLP. Informațiile obligatorii trebuie să fie ușor de identificat și de citit și au
întâietate, pe eticheta CLP, față de orice alte informații suplimentare neobligatorii.
Tabelul 5 prezintă elementele de etichetare suplimentare obligatorii care trebuie incluse
în secțiunea pentru informații suplimentare de pe etichetă.
Tabelul 5: Informații de etichetare suplimentare obligatorii în conformitate cu
articolele 25 și 32 din CLP
Referință
juridică
Articolul 25
alineatul (1) și
partea 1
secțiunea 1.1 din
anexa II la CLP

Articolul 25
alineatul (1) și
partea 1
secțiunea 1.2 din
anexa II la CLP

Tip și aplicabilitate
a)

b)

Cod

Cuprins / formulare

Fraze de pericol suplimentare referitoare la anumite proprietăți fizice
ale substanțelor și amestecurilor. Acestea trebuie atribuite în
conformitate cu condițiile specificate în anexa II la CLP, dacă
substanța sau amestecul a fost deja clasificat pe baza criteriilor din
anexa I la CLP. Pentru unele substanțe cu clasificări armonizate,
frazele de pericol suplimentare sunt incluse în partea 3 din anexa VI la
CLP.
EUH014

„Reacționează violent în contact
cu apa”

EUH018

„În timpul utilizării, poate
forma un amestec vapori-aer,
inflamabil/exploziv”

EUH019

„Poate forma peroxizi explozivi”

EUH044

„Risc de explozie, dacă este
încălzit în spațiu închis”

Fraze de pericol suplimentare referitoare la acele proprietăți ale
substanțelor și amestecurilor care afectează sănătatea. Acestea
trebuie atribuite în conformitate cu condițiile specificate în partea 1
secțiunea 1.2 din anexa II la CLP, dacă substanța sau amestecul a fost
deja clasificat pe baza criteriilor din anexa I la CLP. Pentru unele
substanțe cu clasificări armonizate, frazele de pericol suplimentare
sunt incluse în partea 3 din anexa VI la CLP. Pentru EUH071, vezi și
anexa I la CLP, tabelul 3.1.3, nota 1.
EUH029

„În contact cu apa degajă un
gaz toxic”

EUH031

„În contact cu acizi degajă un
gaz toxic”
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Referință
juridică

Articolul 25
alineatul (6) și
partea 2 din
anexa II la CLP

Tip și aplicabilitate

Cod

Cuprins / formulare

EUH032

„În contact cu acizi degajă un
gaz foarte toxic”

EUH066

„Expunerea repetată poate
provoca uscarea sau crăparea
pielii”

EUH070

„Toxic în caz de contact cu
ochii”

EUH071

„Corosiv pentru căile
respiratorii”

Fraze suplimentare pentru anumite amestecuri. Acestea trebuie atribuite
amestecurilor în conformitate cu condițiile specificate în partea 2 din anexa II
la CLP.
1. Amestecuri care conțin
plumb

EUH201

„Conține plumb. A nu se utiliza
pe obiecte care pot fi
mestecate sau supte de copii”

EUH201A

„Atenție! Conține plumb”

2. Amestecuri care conțin
cianoacrilați

EUH202

„Cianoacrilat.
Pericol.
Se lipește de piele și ochi în
câteva secunde.
A nu se lăsa la îndemâna
copiilor”

3. Ciment și amestecuri
care conțin ciment

EUH203

„Conține crom (VI). Risc de
reacție alergică”

4. Amestecuri care conțin
cianoacrilați

EUH204

„Conține izocianați.
Risc de reacție alergică”

5. Amestecuri care conțin
componenți epoxidici cu
o greutate moleculară
medie ≤ 700

EUH205

„Conține componenți epoxidici.
Risc de reacție alergică”

6. Amestecuri care conțin
clor activ vândute
publicului larg

EUH206

„Atenție!
A nu se folosi împreună cu alte
produse.
Poate elibera gaze periculoase
(clor)”

– pentru ambalaje cu un
conținut mai mic de
125 ml
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Cod

Cuprins / formulare

7. Amestecuri care conțin
cadmiu (aliaje) și care
sunt destinate utilizării
pentru lipire sau sudură

EUH207

„Atenție!
Conține cadmiu. În timpul
utilizării se degajă un fum
periculos.
Vezi informațiile furnizate de
producător.
A se respecta instrucțiunile
privind siguranța”

8. Amestecuri care nu sunt
clasificate ca
sensibilizante, dar care
conțin cel puțin o
substanță
sensibilizantă32

EUH208

„Conține (denumirea substanței
sensibilizante). Risc de reacție
alergică”

9. Amestecuri lichide care
conțin hidrocarburi
halogenate

EUH209

„Poate deveni foarte inflamabil
în timpul utilizării”

EUH209A

sau
„Poate deveni inflamabil în
timpul utilizării”

10. Amestecuri care nu
sunt destinate
publicului larg

Anexa IV la CLP

EUH210

„Fișa cu date de securitate
disponibilă la cerere”

11. Aerosoli

Și aerosolii sunt vizați de
dispozițiile privind etichetarea
ale Directivei 75/324/CEE.

Substanțele și amestecurile
cărora li s-au atribuit frazele
de precauție:

Instrucțiunile de prim ajutor
suplimentare (de exemplu,
administrarea unui antidot sau
măsuri imediate, cum ar fi un
anumit agent de curățare)
menționate în paranteză în
frazele de precauție



P320 – Un tratament
specific este urgent (a se
vedea … de pe această
etichetă)



P321 – Tratament
specific (a se vedea … de
pe această etichetă)

În conformitate cu ultimul paragraf al secțiunii 2.8 din anexa II la CLP [introdus de Regulamentul
(UE) nr. 286/2011 al Comisiei – a 2-a APT la Regulamentul CLP], amestecurile clasificate ca
sensibilizante și care conțin alte substanțe clasificate ca sensibilizante (pe lângă cea care duce la
clasificarea amestecului) și prezente într-o concentrație egală cu sau mai mare decât cea specificată
în tabelul 3.4.6 din anexa I la CLP trebuie să poarte pe etichetă denumirea substanței (substanțelor)
respective. Aceste denumiri trebuie plasate alături de denumirea substanței (substanțelor) relevante
pentru clasificarea amestecului. Rețineți că EUH208 trebuie utilizată atunci când un amestec
neclasificat ca sensibilizant conține substanțe sensibilizante. Pe de altă parte, în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/918 al Comisiei (a 8-a APT la Regulamentul CLP), în cazul în care un
amestec este etichetat cu EUH204 în conformitate cu secțiunea 2.4 din anexa II la CLP sau cu
EUH205 în conformitate cu secțiunea 2.5 din anexa II la CLP, fraza EUH208 poate fi omisă de pe
etichetă dacă singurele substanțe care determină utilizarea frazei EUH208 sunt izocianați sau
componenți epoxidici.
32
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Referință
juridică
Secțiunea
3.1.3.6.2.2 din
anexa I la CLP

Secțiunea
4.1.3.6.1 din
anexa I la CLP

Tip și aplicabilitate

Cod

Cuprins / formulare

Amestec care conține
ingredient(e) cu toxicitate
acută necunoscută la o
concentrație de 1 % sau mai
mare

„x la sută din amestec
reprezintă un
component/componente cu
toxicitate acută necunoscută”

Amestec pentru care nu
sunt disponibile informații
utilizabile privind pericolul
pe termen scurt (acut)
și/sau pe termen lung
(cronic) pentru mediul
acvatic al unuia sau mai
multor componente
relevante

„Un procent x din acesta constă
în componente cu toxicitate
necunoscută pentru mediul
acvatic”

Articolul 25
alineatul (2) din
CLP

Frază suplimentară pentru
substanțele și amestecurile
care intră în domeniul de
aplicare a
Directivei 91/414/CEE33

Elemente de
etichetare
rezultate din alte
acte ale UE în
conformitate cu
articolul 32
alineatul (6) din
CLP

Exemple:
 Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006 (REACH)

 Regulamentul (CE)
nr. 648/2004 (privind
detergenții)

(și în fișa cu date de securitate)

(și în fișa cu date de securitate)

EUH401

„Pentru a evita riscurile pentru
sănătatea umană și mediu, a
se respecta instrucțiunile de
utilizare”

 numărul autorizației
 frazele de etichetare
referitoare la restricțiile din
anexa XVII la REACH, de
exemplu „Utilizare limitată
numai în scopuri
profesionale”
 lista constituenților
specificați, de exemplu
agenți tensioactivi anionici,
agenți de înălbire pe bază de
oxigen, enzime,
dezinfectanți, înălbitori optici
și parfumuri

 Directiva 75/324/CEE
privind generatoarele de
aerosoli

 elemente de etichetare
privind inflamabilitatea,
printre altele

 Directiva 2004/42/CE
privind compușii organici
volatili (COV)

 conținutul de compuși
organici volatili

Abrogată de Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, cu începere din 14 iunie
2011.
33
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Tip și aplicabilitate
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Cod

 Regulamentul (UE)
nr. 528/2012 privind
produsele biocide
Articolul 25
alineatul (7) și
partea A punctul
5 din anexa VIII
la CLP 34

Identificatorul unic de
formulă (UFI) pentru
amestecurile clasificate ca
periculoase pe baza
efectelor fizice sau asupra
sănătății și care fac obiectul
dispozițiilor privind
transmiterea informațiilor de
la articolul 45 din CLP (vezi
secțiunea 4.8.1.1 din acest
ghid)

Cuprins / formulare
 de exemplu: numărul
autorizației pentru produsul
biocid

Nu este
cazul

Cod alfanumeric unic, din 16
cifre35, de exemplu:
UFI: VDU1-414F-1003-1862

4.8.1.1 Identificatorul unic de formulă (UFI)
Identificatorul unic de formulă (UFI) este un cod alfanumeric unic care face legătura între
informațiile despre un amestec transmise în temeiul articolului 45 din CLP și un produs
specific introdus pe piață (pentru informații suplimentare, vezi site-ul ECHA privind
centrele de informare toxicologică, la adresa: https://poisoncentres.echa.europa.eu/ro).
UFI este obligatoriu pentru toate amestecurile periculoase pentru care trebuie să se
transmită informații în conformitate cu articolul 45 din CLP, adică toate amestecurile care
sunt introduse pe piața UE și clasificate conform CLP ca fiind periculoase pe baza
efectelor lor fizice sau asupra sănătății. Întreprinderile care au obligația de a transmite
informațiile (utilizatori din aval și importatori) trebuie să includă UFI pe eticheta
amestecului înainte de a-l introduce pe piață (se aplică unele derogări; pentru mai multe
detalii, vezi Ghidul privind informațiile armonizate referitoare la răspunsul în situații de
urgență privind sănătatea – anexa VIII la CLP).
UFI trebuie să fie imprimat pe etichetă sau atașat acesteia. Din rațiuni practice, UFI se
poate imprima și pe ambalaj, atâta timp cât rămâne în apropierea celorlalte elemente de
etichetare36. Dacă persoana responsabilă de etichetare alege să atașeze codul UFI la
etichetă, autocolantul cu codul trebuie să fie fixat bine pe etichetă, pentru a rezista în
condiții normale de manipulare și utilizare.

34

Vezi Regulamentul (UE) 2017/542 al Comisiei.

Pentru mai multe informații, vezi Ghidul de utilizare privind instrumentul de generare a codurilor
UFI
și
site-ul
privind
centrele
de
informare
toxicologică
de
la
adresa
https://poisoncentres.echa.europa.eu/publications.
35

Rețineți că posibilitatea de a imprima UFI pe ambalaj în apropierea celorlalte informații de
etichetare, nu pe etichetă, a fost aprobată de CARACAL. Cu toate că atât Comisia Europeană, cât și
majoritatea statelor membre sunt de părere că interpretarea articolului 32 alineatul (4) din CLP
împreună cu articolul 31 alineatul (5) permite acest lucru, discuțiile privind interpretarea juridică a
acestei dispoziții urmează să fie finalizate pe baza celor câteva comentarii primite de la statele
membre, hotărându-se dacă textul actual al legii permite deja o astfel de interpretare combinată
sau dacă este necesară o modificare a părții A secțiunea 5.2 din anexa VIII la CLP și a articolului 25
alineatul (7) din CLP.
36
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UFI este considerat informație suplimentară de etichetare obligatorie conform
articolului 25 alineatul (7) din Regulamentul CLP și, în mod normal, trebuie inclus pe
etichetă în secțiunea dedicată informațiilor suplimentare. Totuși, pentru a îmbunătăți
vizibilitatea și a ajuta utilizatorul să identifice produsului, codul UFI poate fi plasat
alternativ (purtând marcajul „UFI”) și în imediata apropiere a identificatorilor de produs.
Codul UFI trebuie să fie precedat de acronimul „UFI”, scris cu majuscule.
De asemenea, UFI trebuie să fie lizibil (vezi secțiunea 5.2 din acest ghid, unde sunt
descrise lizibilitatea și dimensiunea elementelor etichetei) și să fie rezistent la ștergere.
Utilizarea UFI pentru amestecurile care nu au fost încă notificate în temeiul legislației
naționale se va aplica etapizat de la 1 ianuarie 2020, în conformitate cu utilizarea
intenționată a amestecului (vezi secțiunea 3.4.1 din Ghidul privind informațiile
armonizate referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea – anexa VIII
la CLP pentru mai multe detalii privind datele de aplicare). Amestecurile notificate deja în
cadrul schemelor naționale nu trebuie să fie etichetate din nou pentru includerea codului
UFI până la 1 ianuarie 2025. Dacă însă este necesară o actualizare a transmiterii
înainte de acea dată, întreprinderea trebuie să respecte cerințele din anexa VIII și să își
reeticheteze amestecurile incluzând codurile UFI sau să atașeze aceste coduri pe etichetă
înainte de plasarea pe piață a amestecurilor în forma modificată. Dacă întreprinderea
transmite informațiile în conformitate cu anexa VIII la CLP înainte de termenul aplicabil,
se recomandă includerea UFI pe etichetă fără întârzieri nejustificate.
Vă rugăm să rețineți următoarele:


În cazul amestecurilor periculoase pentru care trebuie transmise informații
conform articolului 45 din CLP, UFI trebuie să fie indicat pe etichetă sau pe
ambalaj, în aproprierea celorlalte informații de etichetare. În cazul amestecurilor
periculoase destinate utilizării industriale37, UFI poate fi indicat, ca alternativă, în
secțiunea 1.1 a FDS. În cazul amestecurilor periculoase vândute neambalate38,
UFI trebuie să fie indicat în secțiunea 1.1 din FDS39.



Nu este necesar un UFI pentru amestecurile care nu sunt vizate de articolul 45
din CLP, adică pentru amestecurile utilizate în cercetare științifică și dezvoltare,
pentru cele destinate cercetării și dezvoltării orientate spre produse și procese,
pentru cele clasificate ca „gaze sub presiune” și/sau „explozivi” (explozivi instabili
și diviziunile 1.1-1.6) și pentru cele clasificate ca periculoase doar pentru mediu.



Întreprinderile au opțiunea de a transmite informații și pentru amestecurile care
nu sunt vizate de articolul 45 din CLP (de exemplu, cele periculoase doar pentru
mediu). În acest caz, UFI poate fi plasat voluntar pe eticheta acestor amestecuri.

Adică amestecuri destinate exclusiv utilizării în spații industriale (pentru informații suplimentare,
vezi Ghidul privind informațiile armonizate referitoare la răspunsul în situații de urgență privind
sănătatea – anexa VIII la CLP).
37

38

De exemplu, amestecurile enumerate în partea 2 din anexa II la CLP.

Rețineți că a fost aprobată de CARACAL interpretarea conform căreia nu este necesară o cerință
implicită pentru plasarea identificatorului unic de formulă (UFI) în FDS (cu excepția amestecurilor
neambalate). În acest moment, la nivelul CARACAL se discută propuneri de modificare a anexei VIII
și a anexei II la REACH.
39
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Pe site-ul privind centrele de informare toxicologică este disponibil un instrument online
pentru crearea și validarea codurilor UFI, și anume generatorul de coduri UFI, la adresa:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ro/ufi-generator.

4.8.2 Informații de etichetare suplimentare neobligatorii
În unele cazuri, ar putea fi necesar ca furnizorii să includă pe etichetă anumite elemente
care nu sunt obligatorii, dar sunt necesare pentru manevrarea și utilizarea produsului –
de exemplu, informații specifice despre produs, instrucțiuni de bază pentru utilizare sau
fraze de precauție care nu sunt impuse direct de clasificarea produsului (de exemplu,
„Citiți eticheta înainte de utilizare” sau „Evitați orice contact cu ochii” în cazul
amestecurilor iritante pentru ochi). Aceste informații suplimentare neobligatorii, al căror
conținut este la latitudinea furnizorului, nu fac parte din cerințele de etichetare prevăzute
de Regulamentul CLP.
Necesitatea informațiilor neobligatorii trebuie luată în considerare atunci când se decide
modul de organizare a etichetei. Acestea pot fi amplasate alături de elementele de
etichetare prevăzute la articolul 17 literele (a)-(g) din CLP și de informațiile suplimentare
obligatorii, dacă este cazul. Ele nu trebuie însă să creeze confuzii în mintea utilizatorului
sau să contrazică elementele de etichetare obligatorii. De asemenea, ele trebuie să
furnizeze detalii suplimentare necesare [vezi articolul 25 alineatul (3) din CLP].
Elementele de etichetare suplimentare care provin din sistemul GHS al ONU, dar care nu
se regăsesc în Regulamentul CLP, pot fi incluse în secțiunea pentru informații
suplimentare neobligatorii. Aceste elemente nu trebuie să creeze confuzie în mintea
utilizatorului.
În plus, orice informații suplimentare neobligatorii incluse pe etichetă sau pe ambalaj
trebuie să fie în conformitate cu clasificarea substanței sau a amestecului [vezi
articolul 25 alineatul (4) din CLP]. Aceasta înseamnă că pe eticheta sau pe ambalajul
unei substanțe sau al unui amestec clasificat nu trebuie să apară fraze care conțin
cuvinte precum „netoxic”, „nepoluant” sau „ecologic” sau alte fraze care indică faptul că
substanța/amestecul nu prezintă pericol, nici fraze incompatibile cu clasificarea
substanței sau a amestecului.
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5. Indicații privind anumite aspecte ale etichetării
pericolelor conform CLP
5.1 Alte aspecte care trebuie luate în considerare pentru eticheta
de pericol CLP
Pentru ca furnizorul să poată concepe etichete în conformitate cu Regulamentul CLP,
având totodată cât mai multă libertate în aranjarea etichetelor, trebuie luate în
considerare și alte aspecte privind etichetarea.


Dimensiunea etichetei: Regulamentul CLP definește dimensiunile minime ale
etichetei și ale unora dintre elementele acesteia (vezi secțiunea 5.2 din acest
ghid).



Reguli specifice de etichetare care se referă la situații specifice de etichetare și
ambalare, de exemplu:



–

o substanță sau un amestec este conținut într-un ambalaj cu formă
neobișnuită sau mic (vezi articolul 29 din CLP);

–

ambalajul este format din mai multe straturi; și/sau

–

substanța sau amestecul face obiectul dispozițiilor de etichetare ale
Regulamentului CLP și obiectul dispozițiilor de etichetare prevăzute de
normele privind transportul mărfurilor periculoase potrivit
Recomandărilor ONU privind transportul mărfurilor periculoase –
reglementările model (așa-numita „Carte portocalie”)40. Persoana
responsabilă de realizarea unei etichete CLP trebuie să ia în considerare
toate aceste norme înainte de a lua o decizie finală privind etichetarea
substanței sau a amestecului (vezi articolul 33 din CLP).

Selectarea frazelor de precauție:
Alegerea celui mai adecvat set de fraze de precauție pentru etichetă este, în mare
măsură, la latitudinea furnizorului. Vezi secțiunea 7 din acest ghid.

5.2 Dimensiunea etichetei și a elementelor de etichetare
Secțiunea 1.2 din anexa I la CLP definește mărimea etichetei, stabilind dimensiunile
minime ale etichetei, iar mărimea pictogramei este legată de aceste dimensiuni minime
(vezi și tabelul 6 de mai jos)41. Eticheta trebuie să fie însă suficient de mare pentru a
conține toate elementele de etichetare definite de CLP, rămânând totuși lizibilă. În
consecință, poate fi necesar ca eticheta să fie mai mare decât suprafața minimă
specificată.

40

Pusă în aplicare în UE prin acorduri modale internaționale și prin Directiva 2008/68/CE.

Mărimea pictogramei se referă aici la dimensiunile pictogramei ca atare și nu la dimensiunea
pătratului virtual în care se găsește pictograma.
41
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Tabelul 6: Dimensiunile minime ale etichetelor și pictogramelor conform
Regulamentului CLP
Capacitatea ambalajului

Dimensiunile etichetei
(în milimetri) pentru
informațiile prevăzute la
articolul 17 din CLP

Dimensiunile pictogramei
(în milimetri)

≤ 3 litri

Dacă este posibil, minimum
52 x 74

Minimum 10 x 10
Dacă este posibil, cel puțin
16 x 16

> 3 litri, dar ≤ 50 de litri

Cel puțin 74 x 105

Cel puțin 23 x 23

> 50 de litri, dar ≤ 500 de litri

Cel puțin 105 x 148

Cel puțin 32 x 32

> 500 de litri

Cel puțin 148 x 210

Cel puțin 46 x 46

Regulamentul CLP prevede ca elementele de etichetare menționate la articolul 17
alineatul (1) din CLP să aibă o dimensiune și o spațiere adecvată, care să permită citirea
ușoară.
Lizibilitatea este determinată de combinația dintre dimensiunea fontului, spațiul dintre
litere, distanța dintre rânduri, grosimea liniilor, culoarea și tipul caracterelor, raportul
dintre lățimea și înălțimea literelor, suprafața materialului și contrastul semnificativ
dintre caracterele tipărite și fond.
În figura 2 de mai jos se prezintă câteva exemple de influență a acestor parametri
asupra gradului de lizibilitate.

lizibil

contrastul text-fundal
reduce lizibilitatea

mărimea literei
pentru acest tip de
font reduce
lizibilitatea

scris cursiv, dar lizibil

comprimarea textului
reduce lizibilitatea

Figura 2: Lizibilitatea
O etichetă poate fi redactată în mai multe limbi decât cele impuse de statul membru în
care se introduce pe piață substanța sau amestecul. Atâta timp cât eticheta respectă
dimensiunile (minime) stabilite în tabelul 6 de mai sus și atâta timp cât este garantată
lizibilitatea textului, decizia privind numărul de limbi rămâne la latitudinea furnizorului
respectiv.
Dimensiunea exactă a literelor care compun cuvintele de avertizare, frazele de
pericol, frazele de precauție și orice informații suplimentare nu este definită mai concret
în textul juridic, adică furnizorul este liber să decidă dimensiunea literelor care să
permită citirea ușoară a elementelor de pe etichetă. Totuși, se poate folosi ca referință
dimensiunea minimă de 1,2 mm a literelor („înălțimea x”). Furnizorul poate decide să
mărească dimensiunea literelor odată cu volumul general al ambalajului și cu
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dimensiunile etichetei sau să o mențină mai mult sau mai puțin fixă pentru toate
volumele și etichetele.
De asemenea, furnizorul poate hotărî să folosească litere mai mari pentru anumite
elemente ale etichetei, iar pentru altele – litere mai mici. Exemple de soluții practice
alese frecvent:


prezentarea pe etichetă a cuvântului de avertizare „Pericol” sau „Atenție” cu litere
mai mari decât frazele de pericol și de precauție;



prezentarea elementelor de etichetare obligatorii cu litere mai mari decât
informațiile de etichetare neobligatorii.

În principiu, ambele opțiuni menționate mai sus sunt compatibile cu textul juridic CLP
atâta timp cât informațiile obligatorii de pe etichetă sunt ușor de citit.
Regulamentul CLP corelează dimensiunea pictogramelor de pericol cu dimensiunile
minime ale etichetei. Fiecare pictogramă de pericol trebuie să ocupe cel puțin a
cincisprezecea parte din suprafața minimă a etichetei dedicată informațiilor de etichetare
obligatorii. Dimensiunile minime ale etichetelor și pictogramelor sunt prezentate în
tabelul 1.3 din anexa I la CLP. Pictograma pentru ambalajul cu capacitatea cea mai mică
ar trebui să aibă o suprafață de cel puțin 16 mm x 16 mm, dacă este posibil, dar să nu
fie niciodată mai mică de 1 cm2. Mărimea pictogramei trebuie să depășească
dimensiunile minime, dacă dimensiunea reală a etichetei permite acest lucru. Ideea de
bază este că dimensiunea etichetei și cea a pictogramelor trebuie să rămână
proporționale cu mărimea ambalajului.
O pictogramă care ocupă a cincisprezecea parte din suprafața minimă, obținută prin
înmulțirea dimensiunilor definite în tabelul 1.3 din anexa I la CLP, este considerată
lizibilă. Dimensiunea pictogramei trebuie mărită în toate cazurile în care ocupă mai puțin
de a cincisprezecea parte din suprafața de etichetă dedicată informațiilor de etichetare
obligatorii. La ambalajele mici, a cincisprezecea parte din dimensiunea minimă a
etichetei înseamnă 16 mm x 16 mm. Însă uneori nu se pot aplica nici măcar etichete de
dimensiune minimă, sau eticheta de dimensiune minimă poate conține doar pictograme
de 10 mm x 10 mm (de exemplu pentru că există mai multe pictograme). Pictogramele
de 1 cm2 sunt cele mai mici permise și pot fi utilizate numai dacă nu există spațiu pentru
unele mai mari. Dacă este posibil, trebuie utilizată întotdeauna o pictogramă de cel puțin
16 mm x 16 mm. Expresia „dacă este posibil” se referă la dimensiunea etichetei, deci
dacă dimensiunea etichetei permite o pictogramă mai mare, atunci aceasta este cea care
trebuie utilizată. În schimb, dacă furnizorul alege să utilizeze o etichetă mai mare decât
dimensiunile minime pentru o anumită capacitate a ambalajului, nu trebuie mărită și
pictograma dacă aceasta ocupă a cincisprezecea parte din dimensiunile minime
relevante.
Exemplu:
Pentru un recipient cu capacitatea > 50 de litri, dar ≤ 500 de litri, dimensiunea
minimă a unei pictograme trebuie să fie 32 mm x 32 mm, adică a cincisprezecea
parte din suprafața obținută prin înmulțirea dimensiunilor minime (105 mm x 148
mm). [105 mm x 148 mm = 10,5 cm x 14,8 cm = 155,5 cm2. Apoi 1/15 din 155
cm2 = 10,36 cm2; √10,36 cm2 = 3,22 cm = 32,2 mm (rotunjit la 32 mm) pentru
fiecare dimensiune a fiecărei pictograme]. Dacă dimensiunea etichetei crește, în
timp ce capacitatea recipientului rămâne aceeași (> 50 de litri, dar ≤ 500 de litri),
dimensiunea minimă a fiecărei pictograme trebuie să fie cel puțin egală cu a
cincisprezecea parte din suprafața destinată informațiilor obligatorii prevăzute la
articolul 17 din CLP, și anume 32 mm x 32 mm.
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În principiu, o etichetă care respectă dimensiunile minime de mai sus trebuie să fie
suficient de mare încât să cuprindă toate elementele de etichetare definite la articolul 17
din CLP, rămânând totuși lizibilă. Trebuie să se acorde prioritate elementelor de
etichetare obligatorii și oricăror informații suplimentare obligatorii prevăzute de CLP și de
alte acte legislative ale UE. În cazul în care furnizorul decide să adauge elemente de
etichetare suplimentare neobligatorii, lizibilitatea poate fi afectată dacă se adaugă mai
multe asemenea informații. Pentru cantități mai mari de informații neobligatorii,
furnizorul trebuie să ia în considerare restrângerea lor sau creșterea dimensiunii
etichetei. Când se mărește dimensiunea etichetei, furnizorul trebuie să ia în considerare
și creșterea mărimii diferitelor elemente de etichetare obligatorii. Aceasta are scopul de a
facilita identificarea lor și de a menține lizibilitatea.
Orice suprafață suplimentară obținută prin mărirea etichetei poate fi folosită pentru alte
informații pe care furnizorul le consideră importante. Acest lucru trebuie însă ponderat
cu cerința de la articolul 25 alineatul (3) din CLP, conform căreia informațiile
suplimentare neobligatorii nu trebuie să îngreuneze identificarea elementelor de
etichetare obligatorii.

5.3 Derogări de la cerințele de etichetare și ambalare
Nu toate ambalajele permit expunerea informațiilor de etichetare necesare pe etichetă
sau pe ambalaj în conformitate cu cerințele articolului 31 din CLP.
Articolul 29 alineatul (1) din CLP și secțiunea 1.5.1 din anexa I la CLP prevăd derogări
pentru ambalajele care sunt atât de mici sau au o asemenea formă încât este imposibil
să îndeplinească cerințele articolului 31 din CLP.
În cazul în care dispozițiile articolului 29 alineatul (1) nu pot fi aplicate, articolul 29
alineatul (2) din CLP și secțiunea 1.5.2 din anexa I la CLP permit omiterea anumitor
elemente de etichetare (vezi secțiunea 5.3.2 din acest ghid).

5.3.1 Utilizarea etichetelor pliabile, a etichetelor detașabile și a
ambalajului exterior
Ambalajul unei substanțe sau al unui amestec poate fi atât de mic sau poate avea o
astfel de formă încât este imposibil de expus elementele de etichetare în conformitate cu
articolul 31 din CLP. Motivul poate fi că trebuie incluse mai multe limbi pe etichetă în
statul membru unde se introduce pe piață substanța sau amestecul sau pur și simplu că
ambalajul este atât de mic sau dificil de etichetat din cauza formei, încât nu se pot
expune toate elementele de etichetare, nici măcar într-o singură limbă.
De exemplu, poate fi imposibilă citirea etichetei pe orizontală atunci când ambalajul este
așezat normal sau elementele etichetei au o dimensiune și o spațiere care nu permit
citirea cu ușurință.
În această situație, elementele etichetei definite la articolul 17 din CLP pot fi prezentate
pe:


etichete pliabile; sau



etichete detașabile; sau



pe ambalajul exterior.

Atunci când se utilizează una dintre variantele menționate, eticheta de pe orice ambalaj
interior sau partea etichetei pliabile care este atașată direct pe ambalaj trebuie să
conțină cel puțin: pictograma (pictogramele) de pericol, identificatorul de produs
menționat la articolul 18 din CLP și numele și numărul de telefon al furnizorului
substanței sau amestecului. În acest caz, se pot omite cuvântul de avertizare, frazele de
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pericol și de precauție, precum și informațiile de etichetare suplimentare 42. Totuși,
trebuie menționat că aceste alternative nu se pot folosi atunci când o etichetă devine
ilizibilă doar pentru că furnizorul a hotărât includerea pe etichetă a mai multor limbi
decât cele solicitate de statul membru unde se introduce pe piață substanța sau
amestecul.

5.3.1.1 Etichete pliabile și etichete detașabile
În cazul în care un furnizor constată că este necesară utilizarea etichetelor pliabile sau
detașabile, trebuie să ia în considerare următoarele aspecte:
Cerințe generale pentru etichetele pliabile și detașabile
Regulamentul CLP nu prevede dispoziții separate pentru etichetele pliabile sau
detașabile. Ambele tipuri de etichete trebuie să îndeplinească aceleași standarde de
performanță ca orice altă etichetă „normală”, și anume:
 elementele de etichetare (inclusiv UFI, după caz) trebuie să fie rezistente la
ștergere, ușor de citit și să se distingă clar pe fundal;
 dimensiunea pictogramelor trebuie să fie aceeași cu a pictogramelor de pe
eticheta normală echivalentă.
Eticheta pliabilă sau detașabilă trebuie să fie bine fixată pe ambalaj, adică să
rămână atașată de ambalaj în timpul activităților rezonabile preconizate de
manevrare a pachetului.
Pe recipientul care conține direct substanța trebuie să existe cel puțin următoarele
informații impuse de CLP:
 pictogramele de pericol;
 identificatorul de produs; și
 numele și numărul de telefon al furnizorului substanței sau al amestecului.
În comparație cu etichetele detașabile, utilizarea etichetelor pliabile va fi probabil
opțiunea preferată, deoarece oferă cel mai mult spațiu pentru elementele de etichetare
în numeroase cazuri. Mai jos sunt prezentate câteva informații cu privire la conținutul,
calitatea și aspectul unei etichete pliabile. Vezi și exemplul 6 din acest ghid, în care se
prezintă o etichetă multilingvă, pliabilă, pentru un amestec destinat furnizării și utilizării.
Etichetele pliabile pot fi o opțiune (și chiar sunt utilizate frecvent) atunci când cantitatea
de informații suplimentare prevăzute de alte acte legislative ar avea ca rezultat o
etichetă prea mare pentru ambalaj. Etichetele pliabile pot ajuta la structurarea clară a
informațiilor de etichetare, utilizându-se pagini diferite pentru tipuri de informații diferite
(vezi mai jos).
Conținutul, calitatea și aspectul unei etichete pliabile
Conținut
O etichetă pliabilă cuprinde în general trei părți: prima pagină (de deasupra), pagina sau
paginile interioare și ultima pagină (bine fixată de ambalaj).
Elementele și informațiile de etichetare prevăzute la articolul 17 și la articolul 32
alineatul (6) din CLP trebuie să fie incluse pe eticheta pliabilă în modul descris mai jos.
Rețineți că în prezent se discută la nivelul CARACAL posibilitatea de a plasa UFI pe ambalajul
interior atunci când ambalajul este prea mic sau are o formă care nu permite respectarea cerințelor
de la articolul 31 din CLP.
42
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În conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din CLP, informațiile de etichetare pot fi
furnizate prin utilizarea etichetelor pliabile numai dacă este imposibil să se îndeplinească
cerințele prevăzute la articolul 31 din CLP pentru o etichetă în limbile statului membru în
care substanța sau amestecul în cauză se introduce pe piață.






Prima pagină trebuie să conțină cel puțin:
o

identificatorul de produs [articolul 18 alineatul (2) din CLP pentru
substanțe, articolul 18 alineatul (3) litera (a) din CLP pentru amestecuri];
rețineți că, în cazul amestecurilor, identificatorul de produs de pe prima și
ultima pagină nu trebuie să specifice neapărat toate componentele care
contribuie la clasificarea amestecului;

o

pictograma (pictogramele) de pericol [articolul 17 alineatul (1) litera (d)
din CLP];

o

cuvintele de avertizare, în toate limbile etichetei [articolul 17 alineatul (1)
litera (e) din CLP];

o

cantitatea nominală (pachetul pus la dispoziția publicului larg, cu excepția
cazului în care această cantitate este specificată în altă parte pe ambalaj)
[articolul 17 alineatul (1) litera (b) din CLP];

o

datele de contact ale furnizorului sau furnizorilor (numele, adresa și
numărul de telefon) [articolul 17 alineatul (1) litera (a) din CLP];

o

o trimitere la informațiile de siguranță complete din interiorul etichetei
pliabile, de exemplu: „A se vedea informații privind siguranța în interior” în
toate limbile etichetei, sau un simbol pentru a informa utilizatorul că
eticheta poate fi deschisă și pentru a ilustra faptul că sunt disponibile
informații suplimentare pe paginile interioare [nu la articolul 17
alineatul (1) din CLP];

o

o abreviere a limbii (codul țării sau codul limbii) pentru toate limbile
utilizate în paginile interioare; pentru a evita abrevierile non-standard sau
confuze, se recomandă să se utilizeze codul limbii, de exemplu în
conformitate cu ISO 639-1;

o

diversele coduri UFI ale amestecului, după caz, utilizate pentru fiecare
limbă sau pentru fiecare zonă de piață, cu toate că nu se recomandă să se
folosească UFI diferite.

Pagina sau paginile interioare trebuie să conțină:
o

informații complete de etichetare (cu excepția pictogramei de pericol și a
datelor de identificare a furnizorului), în conformitate cu articolul 17
alineatul (1) din CLP (inclusiv informațiile suplimentare) pentru fiecare
limbă menționată pe prima pagină, grupate în funcție de limbă – de
exemplu, câte o limbă pe fiecare pagină;

o

codul UFI al amestecului, dacă este cazul și dacă se utilizează UFI diferite
pentru fiecare limbă sau pentru fiecare zonă de piață, cu toate că nu se
recomandă să se folosească UFI diferite;

o

o abreviere a limbii, prezentată în partea de sus a fiecărei pagini interioare
(codul țării sau codul limbii).

Ultima pagină trebuie să repete informațiile furnizate pe prima pagină, cu
excepția indicării diferitelor limbi din paginile interioare.
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Calitate și aspect
În CLP nu se specifică niciun standard pentru materialele din care trebuie să fie fabricate
etichetele pliabile sau modul de deschidere a acestora. Totuși, trebuie asigurată o
calitate adecvată a etichetei pliabile.
Modul exact în care se asigură această calitate rămâne la latitudinea furnizorului, dar
trebuie acordată atenție următoarelor aspecte:


Durabilitate
Luând în considerare diferitele situații care pot apărea în timpul manevrării și
utilizării normale a ambalajului (conținutul pachetului poate dizolva cerneala sau
utilizatorii pot citi eticheta de mai multe ori), este clar că eticheta pliabilă trebuie
să fie suficient de rezistentă pentru a-și păstra funcționalitatea în condiții de
utilizare repetată (după caz) pe întreaga durată de viață a produsului. Acest lucru
poate fi realizat, de exemplu, prin acoperirea etichetei cu un strat de protecție și
prin folosirea de pagini plastifiate.
Ultima pagină a etichetei pliabile trebuie să fie bine fixată pe ambalaj, pentru a
rezista manevrării și utilizării normale. Paginile trebuie să nu se poată desprinde
ușor una de alta.



Lizibilitate
Informațiile de pe eticheta pliabilă trebuie să fie ușor de citit (vezi secțiunea 5.2
din acest ghid). În cazul broșurilor, se poate avea în vedere numerotarea
paginilor. Limbile trebuie să fie ordonate în mod logic, de exemplu alfabetic.



Acces ușor la informații
Informațiile de pe eticheta pliabilă trebuie să fie ușor accesibile prin deschiderea
și reînchiderea ușoară a etichetei de către utilizator. Acest lucru poate fi asigurat,
de exemplu, prin utilizarea unei „urechi”, adică o mică zonă a etichetei, care
permite ridicarea sa facilă de pe pagina de suport. Accesul ușor la informații (și
lizibilitatea) poate fi îmbunătățit și prin gruparea informațiilor într-o singură limbă
pe fiecare pagină interioară a etichetei pliabile.

5.3.1.2 Ambalaj exterior
Dacă ambalajul este prea mic sau are o formă care nu permite respectarea cerințelor de
la articolul 31 din CLP, una dintre opțiunile prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din CLP
este de a furniza mai puține informații de etichetare pe ambalajul interior (adică,
conform secțiunii 1.5.1.2 din anexa I la CLP, cel puțin pictogramele de pericol,
identificatorul de produs, numele și numărul de telefon al furnizorului substanței sau
amestecului), precizând informațiile de etichetare complete pe ambalajul exterior43.
Acest lucru poate fi util în cazul mai multor unități mici împachetate într-un singur
ambalaj exterior. În asemenea cazuri, cerințele care se aplică în mod normal etichetelor
(vezi articolele 31 și 32 din CLP) se vor aplica și pentru suprafața de etichetare de pe
ambalajul exterior. Când folosește un ambalaj exterior, distribuitorul sau comerciantul cu
amănuntul trebuie să aibă grijă ca toate elementele de etichetare prevăzute de
Regulamentul CLP să fie disponibile și în momentul punerii pe piață a unităților

Rețineți că în prezent se discută la nivelul CARACAL posibilitatea de a plasa UFI pe ambalajul
interior atunci când ambalajul este prea mic sau are o formă care nu permite respectarea cerințelor
de la articolul 31 din CLP.
43
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individuale.

5.3.2 Omiterea anumitor elemente de etichetare
În situațiile în care cerințele de etichetare prevăzute la articolul 31 din CLP sunt imposibil
de îndeplinit (din cauza dimensiunii mici sau a formei), iar informațiile de etichetare
complete44 nu pot fi incluse nici pe etichete pliabile, detașabile sau pe un ambalaj
exterior, informațiile de etichetare pot fi reduse, sub rezerva anumitor condiții
specificate în secțiunea 1.5.2 din anexa I la CLP. Aceasta se poate întâmpla în
următoarele situații:


pachetele al căror conținut nu depășește 125 ml de substanță sau amestec
clasificat într-una din categoriile de pericol enumerate în tabelul 7 de mai jos –
valabil și în cazul substanțelor sau al amestecurilor reambalate în flacoane cu
volum mic (125 ml sau mai puțin) care sunt apoi comercializate sau în cazul în
care flacoanele cu volum mic (125 ml sau mai puțin) nu se mai vând în ambalajul
exterior, ci individual (vezi și secțiunea 5.3.2.1 din acest ghid);



ambalajele solubile de unică folosință al căror conținut nu depășește 25 ml (vezi și
secțiunea 5.3.2.2 din acest ghid).

Informațiile de etichetare pot fi, de asemenea, adaptate în cazul următoarelor:


ambalajul intern al substanțelor și al amestecurilor destinate activităților de
cercetare și dezvoltare științifică sau analizei controlului calității, al cărui conținut
nu depășește 10 ml (vezi și secțiunea 5.3.2.3 din acest ghid);



substanțele sau amestecurile periculoase neambalate furnizate publicului larg (vezi
și secțiunea 5.3.2.4 din acest ghid);



etichetarea referitoare la mediu (vezi și secțiunea 5.3.2.5 din acest ghid).

5.3.2.1 Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml
Elementele de etichetare menționate în coloana a 2-a din tabelul 7 pot fi omise de pe
eticheta pachetelor cu capacitate de maximum 125 ml în cazul în care substanța sau
amestecul este clasificat pentru clasele sau categoriile de pericol enumerate în coloana
1.
Dacă însă substanța sau amestecul se încadrează și în alte clase de pericol în afara celor
din coloana a 2-a din tabelul 7, elementele de etichetare asociate acestor clase
suplimentare de pericol trebuie incluse. Vezi și secțiunea 1.5.2.1 din anexa I la
Regulamentul CLP.
Trebuie precizat că în cazul generatoarelor de aerosoli se aplică derogările pentru
etichetarea ambalajelor mici de aerosoli clasificați ca inflamabili (Directiva
75/324/CEE45).

44

Adică informațiile impuse de articolul 17 din CLP.

Directiva 75/324/CEE a Consiliului din 20 mai 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre
referitoare la generatoarele de aerosolii, cu modificările ulterioare.
45
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Tabelul 7: Derogări de la obligațiile de etichetare pentru pachetele cu o
capacitate de 125 ml sau mai mică
Clasificarea substanței sau a amestecului

Gaze oxidante cat. 1 (H270)
Gaze sub presiune (H280, H281)
Lichide inflamabile cat. 2 sau 3 (H224, H225)
Solide inflamabile cat. 1 sau 2 (H228)
Substanțe și amestecuri autoreactive, tipurile C, D, E sau F
(H242)

Omisiuni permise în conformitate
cu secțiunea 1.5.2 din anexa I la
CLP
frazele de pericol și de precauție
pentru clasele de pericol enumerate
în coloana 1
observație: pictograma de pericol și
cuvântul de avertizare sunt
obligatorii pentru categoriile de
pericol desemnate

Substanțe sau amestecuri care se autoîncălzesc, cat. 2 (H252)
Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze
inflamabile, cat. 1, 2 sau 3 (H260, H261)
Lichide oxidante cat. 2 sau 3 (H272)
Solide oxidante cat. 2 sau 3 (H272)
Peroxizi organici, tipurile C, D, E sau F (H242)
Toxicitate acută cat. 4 (H302, H312, H332)
(dacă substanța sau amestecul nu se furnizează publicului larg)
Iritarea pielii cat. 2 (H315)
Iritarea ochilor cat. 2 (H319)
STOT SE cat. 2 sau 3 (H371, H335, H336)
(dacă substanța sau amestecul nu se furnizează publicului larg)
STOT RE cat. 2 (H373)
(dacă substanța sau amestecul nu se furnizează publicului larg)
Periculos pentru mediul acvatic – pericol pe termen scurt (acut)
pentru mediul acvatic, cat. Acute 1 (H400)
Periculos pentru mediul acvatic – pericol pe termen lung (cronic)
pentru mediul acvatic, cat. Chronic 1 sau 2 (H410 sau H411)
Gaze inflamabile cat. 2 (H221)
Toxicitate pentru reproducere: efecte asupra alăptării sau prin
intermediul alăptării (H362)
Periculos pentru mediul acvatic – pericol pe termen lung (cronic)
pentru mediul acvatic, categoria Chronic 3 sau 4 (H412 sau H413)

Corosiv pentru metale (H290)

frazele de precauție pentru clasele
de pericol enumerate în coloana 1
observație: frazele de pericol și
cuvântul de avertizare trebuie
furnizate, deoarece pictogramele de
pericol nu sunt obligatorii pentru
categoriile de pericol desemnate
pictograma de pericol, cuvântul de
avertizare, frazele de pericol și de
precauție pentru această clasă de
pericol
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5.3.2.2 Etichetarea ambalajului solubil de unică folosință care nu
depășește un volum de 25 ml
Această derogare se aplică în cazul în care conținutul ambalajului solubil nu depășește
un volum de 25 ml. Pentru astfel de ambalaje, elementele de etichetare prevăzute la
articolul 17 din CLP pot fi omise cu condiția ca ambalajele să fie destinate unei singure
utilizări și să fie închise într-un ambalaj exterior care să conțină toate elementele de
etichetare prevăzute la articolul 17 din CLP.
Derogarea se aplică în cazurile în care substanța sau amestecul conținut este clasificat
exclusiv pentru una sau mai multe dintre categoriile de pericole enumerate în secțiunea
1.5.2.1.1 litera (b), în secțiunea 1.5.2.1.2 litera (b) sau în secțiunea 1.5.2.1.3 litera (b)
din anexa I la CLP (vezi tabelul 7 de mai sus). Această derogare nu se aplică însă în
cazul substanțelor și amestecurilor vizate de Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 (pentru
produse fitosanitare) sau de Regulamentul (UE) nr. 528/2012 (pentru produse biocide).

5.3.2.3 Etichetarea ambalajelor interioare al căror conținut nu depășește
10 ml
Elementele de etichetare CLP prevăzute la articolul 17 din CLP pot fi omise de pe
ambalajul interior cu condiția să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
 conținutul ambalajului interior nu depășește un volum de 10 ml;
 substanța sau amestecul se introduce pe piață pentru a fi furnizat unui distribuitor
sau utilizator din aval pentru activități de cercetare și dezvoltare științifică
(SR&D)46 sau pentru analiză în vederea controlului calității; și
 ambalajul interior este conținut într-un ambalaj exterior care cuprinde toate
elementele de etichetare prevăzute la articolul 17 din CLP.
Trebuie precizat însă că eticheta de pe ambalajul interior trebuie să conțină
identificatorul de produs și (dacă este cazul) pictogramele de pericol GHS01, GHS05,
GHS06 și/sau GHS08. În cazul în care se atribuie mai mult de două pictograme, GHS06
și GHS08 pot avea prioritate față de GHS01 și GHS05.
Această derogare nu se aplică în cazul substanțelor și al amestecurilor vizate de
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 (pentru produse fitosanitare) sau de Regulamentul
(UE) nr. 528/2012 (pentru produse biocide).

5.3.2.4 Substanțe sau amestecuri periculoase neambalate furnizate
publicului larg
În cazul produselor chimice neambalate vândute publicului larg, clientului trebuie să i se
pună la dispoziție informațiile de etichetare, de exemplu pe o factură [vezi articolul 29
alineatul (3) din CLP]. Dacă achiziționarea acestor substanțe sau amestecuri are loc la un
moment diferit de livrarea lor către client, se poate lua în considerare alternativa de a
prezenta un pliant care conține informațiile de etichetare relevante odată cu livrarea
substanței sau a amestecului sau de a trimite informațiile prin e-mail, în avans sau la
livrare. Dispozițiile articolului 29 alineatul (3) din CLP se aplică substanțelor enumerate
în partea 5 din anexa II la CLP.

Pentru informații suplimentare privind substanțele produse, importate sau utilizate în cercetarea
și dezvoltarea științifică (SR&D), consultați Ghidul ECHA privind cercetarea și dezvoltarea științifică
(SR&D) și activitățile de cercetare și dezvoltare orientate spre produse și procese (PPORD).
46
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5.3.2.5 Etichetarea referitoare la mediu
CLP prevede posibilitatea de a introduce derogări de la etichetarea privind mediul pentru
anumite amestecuri clasificate drept periculoase pentru mediu, în cazurile în care se
poate demonstra că ar exista o diminuare a impactului asupra mediului [vezi articolul 29
alineatul (4) din CLP]. Până în prezent nu s-a convenit însă asupra unei astfel de
derogări sau dispoziții specifice. După ce vor fi stabilite în conformitate cu procedura
menționată la articolele 53 și 54 din CLP, aceste derogări sau dispoziții specifice vor fi
definite în partea 2 din anexa II la CLP.

5.4 Interacțiunea dintre CLP și normele de etichetare pentru
transport
5.4.1 Reguli specifice pentru etichetarea ambalajului exterior, a
ambalajului interior și a ambalajului unic
Articolul 33 din CLP stabilește reguli specifice pentru situațiile în care ambalarea
substanțelor și a amestecurilor periculoase trebuie să respecte și dispozițiile referitoare
la etichetare din normele privind transportul mărfurilor periculoase. Majoritatea
dispozițiilor privind etichetarea transporturilor sunt stabilite în Recomandările ONU
privind transportul mărfurilor periculoase – „Reglementările model”. Etichetarea pentru
transport menționată la articolul 33 din CLP include toate etichetele și semnele
prevăzute, de exemplu, de Directiva 2008/68/CE47 – cum ar fi semnul pentru substanțe
periculoase pentru mediu, semnele pentru temperaturi mari și semnele pentru cantități
limitate/exceptate. Un principiu de bază al Regulamentului CLP este acela că nu trebuie
înlocuite elementele de etichetare prevăzute de normele privind transportul, dar în
același timp trebuie menținute informațiile esențiale privind pericolele pe straturile
relevante ale ambalajului.
În mod obișnuit, etichetarea conform CLP este obligatorie pe fiecare strat al unui
ambalaj destinat furnizării și utilizării.
Elementele de etichetare pentru transport trebuie să apară pe ambalajul exterior al
substanțelor și amestecurilor periculoase dacă acestea sunt „mărfuri periculoase” în
conformitate cu normele privind transportul mărfurilor periculoase. În astfel de cazuri,
o etichetă CLP poate apărea și pe ambalajul exterior.
Ambalajele unice trebuie să conțină atât elementele de etichetare prevăzute de CLP,
cât și pe cele pentru transport. Dacă o pictogramă de pericol CLP de pe ambalajul unic
sau de pe ambalajul exterior indică un pericol prevăzut și în normele privind
transportul mărfurilor periculoase, pictograma CLP poate fi omisă pentru a se evita
dubla etichetare inutilă.
În cazul în care un pachet este format dintr-un ambalaj exterior și un ambalaj interior,
împreună cu orice fel de ambalaj intermediar, iar ambalajul exterior respectă dispozițiile
de etichetare prevăzute de normele privind transportul mărfurilor periculoase, nu este
necesar ca pictogramele de pericol prevăzute de Regulamentul CLP să apară pe
ambalajul exterior. După cum s-a menționat mai sus, semnele pentru cantități
limitate/exceptate sunt considerate elemente de etichetare pentru transport. Prin
urmare, nu este necesară o etichetă CLP când există astfel de semne pe ambalajul
exterior. Totuși, dacă se dorește, se pot utiliza etichete CLP, în conformitate cu
articolul 33 alineatul (1) din CLP.

47
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Dacă ambalajul exterior este transparent, se pot omite toate elementele de etichetare
CLP de pe el, cu condiția ca eticheta CLP de sub stratul transparent să fie clar vizibilă
[articolul 33 alineatul (2) din CLP].
Cerințele juridice prevăzute la articolul 33 din CLP și deciziile implicate în abordarea lor
sunt descrise în figura 3.
Ambalaj interior și exterior
(și orice ambalaj
intermediar)

Ambalaj unic

Nu

Etichetă CLP

Trebuie
etichetă pt.
transport?

Transport

Trebuie
etichetă pt.
transport?

Nu
Da

Etichetă pentru
transport și
etichetă CLP
Pictogramele
CLP pentru care
există o
pictogramă de
transport
echivalentă pot fi
omise.

Nu

Ambalaj
exterior
transparent?

Etichetă CLP pe
ambalajul
interior (și pe
orice ambalaj
intermediar) și
pe ambalajul
exterior (vezi și
secțiunea 5.4.2
de mai jos).

Da

Etichetă CLP pe
ambalajul
interior (și pe
orice ambalaj
intermediar)
Eticheta CLP de
pe ambalajul
exterior poate fi
omisă.

Da

Etichetă de transport pe
ambalajul exterior;
etichetă CLP pe cel
interior (și pe orice
ambalaj intermediar)
Ambalajul exterior
poate fi etichetat și
conform CLP. În acest
caz, pictogramele CLP
pentru care există o
pictogramă de transport
echivalentă pot fi omise.

Figura 3: Diagramă de decizie pentru aplicarea elementelor de etichetare CLP și
de transport pe ambalajul unic (stânga) și mixt (dreapta)

5.4.2 Ambalajul utilizat pentru consolidarea pachetelor destinate
furnizării în timpul transportului
Regulamentul CLP stabilește standarde generale privind ambalajele pentru a se asigura
livrarea în condiții de siguranță a substanțelor și a amestecurilor periculoase de către
furnizori.
Termenul „ambalaj” este definit în Regulamentul CLP drept „unul sau mai multe
receptoare și orice alte componente sau materiale necesare pentru ca receptoarele să își
poată îndeplini funcția de conținere sau alte funcții de securitate”. Aceasta înseamnă că
ambalajul unei substanțe sau al unui amestec poate cuprinde mai multe straturi, de
exemplu un flacon și o cutie.
Normele CLP se aplică tuturor straturilor de ambalaje utilizate în scopul furnizării
produselor. Orice ambalaj suplimentar poate intra sub incidența definiției din legislația
privind transporturile: „protecția exterioară a unui ambalaj compus sau mixt împreună
cu orice material absorbant, element de amortizare și orice alt component necesar
pentru a conține și a proteja recipientele interioare sau ambalajul interior”. Funcția
ambalajului exterior care respectă această definiție va rămâne aceeași, indiferent dacă
este sau nu aplicată o etichetă de transport.
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Articolul 33 alineatul (2) din CLP trebuie interpretat în sensul că etichetarea în
conformitate cu CLP este necesară pentru ultimul strat exterior al ambalajului care
rămâne după îndepărtarea ambalajului folosit la transport (și, după caz, pe ambalajul
interior și cel intermediar). Acest tip de ambalaj „exterior” [ilustrația (b) din figura 4]
necesită o etichetă CLP (vezi și secțiunea 5.3.1.2 și secțiunea 5.4.1 din acest ghid).

(a)

(b)

(c)

ambalaj interior
destinat furnizării

ambalaj exterior
destinat furnizării

ambalaj pentru
transport

Figura 4: Aplicarea
transportului

etichetei

CLP

pe

ambalajele

destinate

furnizării

și

În mod normal, furnizorii, inclusiv distribuitorii, utilizează cel puțin un strat suplimentar de
ambalare (de obicei, mai multe) pentru a ușura transportul mai multor produse chimice și
pentru a se asigura că la fiecare destinație sunt livrate produsele corespunzătoare, în stare
bună. Aceste ambalaje pentru transport [ilustrația (c) din figura 4], utilizate:


pentru protejarea ambalajelor destinate furnizării în timpul transportului și al
manipulării; și/sau



pentru consolidare (prin combinarea mai multor pachete destinate furnizării întrun singur ambalaj mai mare destinat transportului),

sunt deci în afara domeniului de aplicare al Regulamentului CLP și nu necesită o
etichetă CLP.
În cazul în care substanțele sau amestecurile sunt depozitate într-un loc fără a fi scoase
din ambalajul pentru transport, deoarece urmează să fie transportate mai departe,
este posibil să se aplice în continuare alte obligații de etichetare, care nu intră în sfera de
aplicare a CLP și a legislației în domeniul transporturilor – de exemplu, o evaluare a
riscurilor de la locul de muncă în temeiul Directivei-cadru privind protecția lucrătorilor
(89/391/CEE) și a directivelor individuale asociate, printre care Directiva privind agenții
chimici (98/24/CE48), Directiva privind agenții cancerigeni sau mutageni (2004/37/CE49)

Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă (JO L 131,
5.5.1998, p. 11-23), modificată prin Directiva 2007/308/CE și prin Directiva 2014/27/UE.
48

Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la
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și, după caz, semnele de siguranță și/sau de sănătate prevăzute de Directiva
92/58/CE50. Însă după ce substanțele sau amestecurile nu mai sunt transportate,
trebuie scoase din ambalajul pentru transport pentru ca eticheta CLP să devină clar
vizibilă sau trebuie adăugată o etichetă CLP la ceea ce anterior constituia ambalajul
pentru transport.

6. Exemple de etichete
În această secțiune sunt prezentate 13 exemple care ilustrează diferitele situații ce pot fi
întâlnite la conceperea etichetelor.
Rețineți că toate etichetele de mai jos constituie doar exemple de organizare a
elementelor pe o etichetă într-o situație dată. Exemplele prezentate nu sunt
exhaustive și nici obligatorii în toate aspectele și nu reflectă utilizările specifice.
Dimensiunile etichetelor și ale elementelor de etichetare prezentate mai jos nu sunt
neapărat dimensiunile reale.

Exemplul 1: Etichetă monolingvă pentru o substanță (nedestinată
publicului larg)
Acest exemplu prezintă o etichetă simplă pentru o substanță destinată furnizării și
utilizării, care ia în considerare numai elementele de etichetare CLP. Exemplul prezintă
terminologia și pictogramele CLP în conformitate cu articolul 17 literele (a) și (c)-(g) din
CLP, și anume identificatorii de produs, identitatea furnizorului, cuvântul de avertizare,
pictogramele de pericol, frazele de pericol și de precauție. Deoarece substanța nu este
pusă la dispoziția publicului larg, nu este obligatoriu să se menționeze pe ambalaj
cantitatea nominală de substanță conținută în pachet.

locul de muncă (JO L 158, 30.4.2004, p. 50), modificată prin Directiva 2007/308/CE și prin Directiva
2014/27/UE.
Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea
de securitate și sănătate la locul de muncă (JO L 245, 26.8.1992, p.23), modificată prin Directiva
2007/308/CE și prin Directiva 2014/27/UE.
50
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Pictograme de
pericol

Identificatorii
produsului

Identitatea
furnizorului

Cuvânt de avertizare

Lichid și vapori foarte inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghițire
și de pătrundere în căile respiratorii. Provoacă iritarea pielii. Poate
provoca somnolență sau amețeală. Foarte toxic pentru mediul
acvatic cu efecte pe termen lung.
A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți,
scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
Păstrați recipientul închis etanș. A se depozita într-un spațiu bine
ventilat. Evitați să inspirați ceața/vaporii. Purtați mănuși de
protecție și echipament de protecție a ochilor și a feței. ÎN CAZ DE
INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o
poziție confortabilă pentru respirație. Evitați dispersarea în mediu.

Fraze de pericol

Fraze de precauție

Având în vedere utilizarea industrială/profesională, fraza combinată P301 + P310 a fost
omisă de pe etichetă. Pentru a reduce și mai mult numărul de fraze P și cantitatea de
informații asimilabile de pe etichetă, și fraza P391 a fost omisă de pe etichetă, deoarece
frazele de prevenire referitoare la pericolele fizice și la adresa sănătății par să conțină
sfaturi mai imperioase pentru etichetă. Selecția finală a frazelor P a avut ca rezultat șase
fraze P, față de cele opt inițiale.
Frazele P selectate trebuie să fie incluse și în FDS, la secțiunea 2.2 („Elemente pentru
etichetă”). Frazele care nu au fost folosite pe etichetă pot fi incluse în secțiunile
corespunzătoare din FDS, pentru ca utilizatorul industrial sau profesional să aibă
informații suficiente pentru a manipula substanța în siguranță.
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Exemplul 2: Etichetă multilingvă pentru o substanță (nedestinată
publicului larg), care conține informații suplimentare neobligatorii
Exemplul de mai jos prezintă o etichetă multilingvă pentru furnizare și utilizare. Aceasta
prezintă în patru limbi terminologia și pictogramele CLP prevăzute la articolul 17 literele
(a) și (c)-(h) din CLP, și anume identificatorii de produs, identitatea furnizorului,
pictogramele de pericol, cuvintele de avertizare și frazele de pericol și de precauție.
Deoarece substanța nu este pusă la dispoziția publicului larg, nu este obligatoriu să se
menționeze pe ambalaj cantitatea nominală de substanță conținută în pachet.
În conformitate cu articolul 32 alineatul (3) din CLP, frazele de pericol și de precauție
sunt grupate pe etichetă în funcție de limbă. În partea stângă a etichetei este inclusă o
secțiune pentru elementele suplimentare, care conține informații de etichetare
suplimentare neobligatorii.
În ceea ce privește configurația etichetei, modelul prezentat este o etichetă autentică
concepută pentru un flacon de 2,5 litri. Având în vedere că dimensiunile reale sunt puțin
mai mari decât cele prezentate aici, structurarea informațiilor poate fi îmbunătățită, de
exemplu prin amplasarea mai proeminentă a cuvântului de avertizare sau prin folosirea
unor litere mai mari pentru frazele H și P. Pe baza dimensiunilor minime ale suprafeței
etichetei, care ar fi minimum 52 mm x 74 mm, se presupune că dimensiunea fiecărei
pictograme ar fi de minimum 257 mm2, corespunzător unei lungimi de 16 mm a laturilor
pe eticheta reală (vezi secțiunea 5.2 din acest ghid).
Dacă se mărește conținutul secțiunii destinate elementelor de etichetare suplimentare
(de exemplu, pentru a include informații privind utilizarea substanței), trebuie mărită și
suprafața totală a etichetei, precum și dimensiunea elementelor – în special mărimea
literelor cuvintelor de avertizare, a frazelor de pericol și de precauție. Aceasta ar
îmbunătăți lizibilitatea informațiilor de etichetare obligatorii care apar în mai multe limbi.
În acest caz, poate fi indicat să se mărească și dimensiunea pictogramelor.
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Fraze de pericol și
de precauție,
grupate după limbă

Cuvânt de avertizare

Pictograme de
pericol

Identificatorii
produsului
Identitatea
furnizorului

Secțiunea
informațiilor de
etichetare
suplimentare
(neobligatorii)
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Exemplul 3: Etichetă monolingvă pentru un amestec (furnizat
publicului larg) care conține atât informații suplimentare
obligatorii, cât și neobligatorii
Exemplul de mai jos ilustrează eticheta unui produs de consum tipic (detergent) destinat
furnizării și utilizării.
Sunt prezente toate informațiile de etichetare obligatorii, și anume identificatorii de
produs (denumirea comercială și denumirea amestecului; una singură ar fi fost
suficientă), identitatea furnizorului, cuvântul de avertizare, frazele de pericol și de
precauție și informațiile suplimentare obligatorii, în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 648/2004 privind detergenții, inclusiv codul UFI. Rețineți că informațiile de etichetare
suplimentare prevăzute de CLP sunt grupate laolaltă, în timp ce restul informațiilor
suplimentare (în acest caz, codul de bare) sunt amplasate în alt loc.
Nu sunt incluse fraze P referitoare la eliminare, deoarece nu sunt necesare pentru un
amestec clasificat drept iritant pentru ochi.
Deoarece produsul este livrat publicului larg, pe eticheta este prezentată și cantitatea
nominală. În plus față de informațiile suplimentare obligatorii, sunt prezentate și câteva
informații suplimentare neobligatorii.
Această etichetă separă clar informațiile obligatorii prevăzute de Regulamentul CLP și de
alte dispoziții legislative ale Uniunii de elementele neobligatorii. Informațiile obligatorii
sunt delimitate prin două casete de text, „caseta CLP” fiind amplasată pe etichetă în
poziție centrală, care atrage privirea. Elementele neobligatorii se află în partea inferioară
a etichetei și în partea superioară, sub titlul „instrucțiuni de utilizare”.
Eticheta prezentată aici are dimensiunea reală de 165 mm x 72 mm; suprafața care
conține elementele de etichetare obligatorii, adică cele două casete de text și cantitatea
nominală, este de aproximativ 98 mm x 72 mm. În principiu, trebuie scăzută suprafața
ocupată de blocul de text „Pentru informații suplimentare, vizitați …”; pe de altă parte,
trebuie adăugată o suprafață aproximativ egală cu cea ocupată de rândul „denumire
comercială”, deci per ansamblu suprafața nu se modifică.
Eticheta este mai mare decât dimensiunile minime prevăzute de Regulamentul CLP, și
anume de cel puțin 52 mm x 74 mm pentru un flacon de 500 ml. Pictograma respectă
suprafața minimă de referință de 16 x 16 mm.
Eticheta prezentată este proiectată în primul rând pentru ambalaje interioare. Dacă
produsul chimic este conținut într-un ambalaj mixt (= interior + exterior), aceleași
informații trebuie să apară și pe ambalajul exterior, cu excepția cazului în care pot fi
văzute prin ambalajul exterior.
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Identificatorii
produsului
(denumirea comercială
și destinația
amestecului)
Informații
suplimentare
neobligatorii
(aici: utilizările
identificate)
Informații
suplimentare
obligatorii

UFI: VDU1-4147-1003-1862

Codul UFI
Identificatorul
produsului
(destinația
amestecului)
Cuvânt de avertizare
Frază de pericol
Pictogramă de
pericol

Fraze de precauție

Identitatea
furnizorului

Cantitatea nominală

Informații
suplimentare
neobligatorii
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Exemplul 4: Etichetă monolingvă pentru o substanță (nedestinată
publicului larg) care conține fraze de pericol suplimentare
Exemplul de mai jos ilustrează o etichetă pentru o substanță destinată furnizării și
utilizării. Clasificarea armonizată (Water-react cat. 1, Skin corr. cat. 1B) și fraza de
pericol suplimentară EUH014 sunt atribuite conform anexei VI la CLP. Nu s-au găsit alte
informații de încredere disponibile care să identifice pericole suplimentare. Substanța nu
este destinată utilizării de către publicul larg; se livrează în ambalaj de 1 litru.
Sunt prezente toate informațiile de etichetare obligatorii, și anume identificatorii de
produs, identitatea furnizorului, pictogramele de pericol, cuvântul de avertizare, pericolul
și fraza de pericol suplimentară EUH014, în conformitate cu tabelul 3 din anexa VI la
CLP. Deși se presupune că fraza EUH014 reprezintă doar o informație suplimentară, ea
este plasată intenționat aproape de frazele de pericol CLP obișnuite, pentru a le
intensifica mesajul.

Identificatorii
produsului

Substanța Z
Nr. CE 123-123-1

Pictograme de
pericol

Cuvânt de avertizare

Pericol
Reacționează violent în contact cu
apa.
În contact cu apa degajă gaze
inflamabile care se pot aprinde
spontan.

Fraza suplimentară
de pericol EUH014

Fraze de pericol

Provoacă arsuri grave ale pielii și
lezarea ochilor.
Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a feței.
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Îndepărtați particulele depuse pe piele. Introduceți în
apă rece. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați voma. Sunați imediat la un
CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. ÎN CAZ DE CONTACT CU
PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea
cu apă sau faceți duș. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de
mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se
poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
Întreprinderea X, strada Y, ORAȘUL ABC,
telefon: +49 (0) 0000 00 00 00.

Fraze de precauție

Identitatea
furnizorului
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Exemplul 5: Etichetă multilingvă pentru un amestec (furnizat
publicului larg) care conține atât informații suplimentare
obligatorii, cât și neobligatorii
Exemplul 5 prezintă un proiect de etichetă multilingvă pentru un produs chimic de
consum tipic (vopsea decorativă) destinat furnizării și utilizării.
Sunt prezente toate informațiile de etichetare obligatorii, și anume identificatorii de
produs, identitatea furnizorului, cuvântul de avertizare, frazele de pericol și de precauție
și informațiile suplimentare obligatorii, în special informațiile prevăzute de Directiva
2004/42/CE privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) cauzate de
utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a
vehiculelor, inclusiv codul UFI.
În conformitate cu articolul 32 alineatul (3) din CLP, frazele de pericol și de precauție
sunt grupate pe etichetă în funcție de limbă. Deoarece produsul chimic este livrat
publicului larg, pe etichetă este prezentată și cantitatea nominală. În afară de
informațiile suplimentare obligatorii, sunt prezentate și informații suplimentare
neobligatorii.
Acest exemplu de etichetă separă elementele de etichetare CLP de informațiile
suplimentare. Elementele prevăzute de CLP sunt amplasate pe etichetă într-o poziție
care atrage privirea, informațiile suplimentare aflându-se mai mult către margini. Textele
care conțin informațiile suplimentare sunt redactate cu litere puțin mai mici decât
elementele de etichetare CLP.
Dimensiunea acestei etichete este proiectată să fie de 125 mm x 150 mm când este
aplicată pe ambalaj. Aceasta înseamnă că eticheta reală va fi mult mai mare decât
dimensiunea minimă impusă de Regulamentul CLP pentru un ambalaj de 1 l (52 x 74
mm). Dimensiunea pictogramei, de 19 x 19 mm, este mai mică de 1/15 din suprafața
întregii etichete, dar mai mare de 1/15 din suprafața dedicată informațiilor prevăzute la
articolul 17 din CLP.
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Identificatorii
produsului

Codul UFI
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Pictogramă de
pericol

Informații
suplimentare
neobligatorii

UFI: VDU1-414F-1003-1862
Cuvânt de avertizare
Identitatea
furnizorului

Cuvânt de
avertizare, fraze de
pericol și de
precauție în trei
limbi

00000 00000
00

Informații suplimentare
obligatorii conform
Directivei COV

Informații
suplimentare
neobligatorii

Cantitatea nominală
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Exemplul 6: Etichetă pliabilă pentru un amestec (furnizat
publicului larg)
Exemplul de mai jos prezintă eticheta multilingvă pliabilă a unui amestec destinat
furnizării și utilizării de către publicul larg.
Eticheta acestui amestec trebuie să conțină un număr mare de elemente obligatorii de
etichetare CLP, și anume trei pictograme de pericol, trei fraze de pericol și numeroase
fraze de precauție care trebuie să respecte principiile de prioritate. A fost imposibil să se
aplice toate aceste elemente de etichetare pe recipientul care conține direct substanța,
din cauza formei și a dimensiunii lui (recipient din plastic cu o capacitate de 100 ml).
Furnizorul nu poate include pe o etichetă standard informațiile obligatorii în limba oficială
a statului membru în care este introdus pe piață produsul (Polonia). Prin urmare, el a
ales să utilizeze o etichetă pliabilă. Astfel, furnizorul poate să includă și alte două limbi
pe care le consideră necesare în acest caz. Elementele de etichetare sunt amplasate pe
etichetă în felul următor:
Prima pagină


denumirea comercială sau destinația;



pictogramele de pericol;



cuvintele de avertizare în toate limbile etichetei;



cantitatea nominală, deoarece amestecul este pus la dispoziția publicului larg;



datele de contact ale furnizorului;



o trimitere la informațiile de siguranță complete aflate pe paginile interioare (în
acest caz, prima pagină conține simbolul unei săgeți pentru a ilustra faptul că
paginile din interior conțin informațiile de siguranță complete);



codurile de țară care indică limbile în care este redactată eticheta;



codul UFI.

Paginile interioare


identificatorul complet al produsului (inclusiv compușii periculoși A, B și C în acest
caz particular);



cuvântul de avertizare;



frazele de pericol;



frazele de precauție.

Informațiile de siguranță complete de pe paginile interioare sunt redactate în fiecare
dintre limbile menționate pe prima pagină și, de asemenea, sunt grupate în funcție
de limbă. Codurile țărilor sunt prezentate în partea de sus a fiecărei pagini interioare,
pentru a permite utilizatorului să identifice rapid limba sa.
Ultima pagină (atașată la recipientul care conține direct substanța)


denumirea comercială sau destinația;



pictogramele de pericol;



cuvântul de avertizare;



cantitatea nominală;



datele de contact ale furnizorului;



codul UFI.
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Denumirea
comercială

Codul UFI
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Cuvânt de
avertizare

Cuvânt de
avertizare în
toate limbile
etichetei

Codul UFI

Identificatorul de
produs, inclusiv cele
trei componente
periculoase care
contribuie la
clasificarea amestecului

Pagini
interioare

Prima pagină,
înfășurată în
jurul
recipientului

Codul limbii

UFI: VDU1-414F-1003-1862

UFI: VDU1-414F-1003-1862

Pictograme
de pericol

Identitatea
furnizorului

Ultima
pagină, bine
fixată pe
recipientul
care conține
direct
substanța

Cantitatea
nominală

Fraze de
precauție

Fraze de
pericol

Coduri de limbă
pentru
indicarea
limbilor în care
este redactată
eticheta

Simbol care
informează
utilizatorul că eticheta
poate fi deschisă și că
sunt disponibile
informații
suplimentare pe
paginile interioare
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6.1 Ambalaje mici sau dificil de etichetat
Etichetele prezentate ca exemplu în această secțiune sunt reale; ele sunt aplicate numai
pe ambalajul interior, deoarece pachetul este transportat în ambalaje mai mari cu
etichetare exterioară specifică normelor privind transportul de mărfuri periculoase.
Rețineți că derogările de la obligația de etichetare se aplică numai în cazul în care
etichetarea alternativă pe etichete pliabile, detașabile sau pe ambalajul exterior nu este
realizabilă din punct de vedere tehnic.

Exemplul 7: Substanță într-un flacon de 8 ml (nedestinată publicului
larg)
Exemplul de mai jos prezintă eticheta bilingvă, în finlandeză și suedeză, a unui ambalaj
mic pentru substanță. Ambele limbi sunt obligatorii în Finlanda. Conform anexei VI la
CLP, substanța este încadrată în următoarele categorii:
Flam. Liq. 2

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili

Repr. 2

H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului (indicați
efectul specific, dacă este cunoscut) (indicați calea de
expunere, dacă există probe concludente că nicio altă
cale de expunere nu provoacă acest pericol)

Asp. Tox. 1

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în
căile respiratorii

STOT RE 2

H373 Poate provoca leziuni ale organelor (sau indicați toate
organele afectate, dacă sunt cunoscute) în caz de
expunere prelungită sau repetată (indicați calea de
expunere, dacă există probe concludente că nicio altă
cale de expunere nu provoacă acest pericol)

Skin Irrit. 2

H315 Provoacă iritarea pielii

STOT SE 3

H336 Poate provoca somnolență sau amețeală

Aquatic Chronic 2

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Conform articolului 17 din CLP, vor fi necesare multe elemente de etichetare. Flaconul
care conține substanța este introdus pe piață în mod individual. Întrucât în acest
exemplu se presupune că nu există destul loc pentru informațiile de etichetare pe o
etichetă pliabilă, pe o etichetă detașabilă sau pe un ambalaj exterior, furnizorului i se
permite să folosească derogările pentru ambalaje mici prezentate la secțiunea 1.5.2 din
anexa I la CLP.
Prin urmare, frazele de pericol și de precauție referitoare la următoarele clase și categorii
de pericol:
Flam. Liq. 2, STOT RE 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 și Aquatic Chronic 2
pot fi omise de pe etichetă. În schimb, în conformitate cu CLP, pictogramele de pericol
GHS02, GHS07, GHS08 și GHS09
au fost păstrate pentru aceste pericole.
Nu se aplică derogări pentru ambalajele mici ale substanțelor din următoarele clase și
categorii de pericole: Repr. 2 și Asp. Tox. 1. Aceasta înseamnă că pictogramele și frazele
de pericol și de precauție referitoare la aceste clase și categorii de pericol au fost
păstrate.
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Frazele de precauție au fost evident reduse, conform articolelor 22 și 28 din CLP. De
exemplu, fraza P501 („Eliminați conținutul/recipientul la …”) a fost omisă, deoarece
substanța nu este furnizată publicului larg și nici nu există cerințe specifice de eliminare
în plus față de condițiile obișnuite de eliminare a produselor chimice (vezi și secțiunea 7
din acest ghid). Din cele 20 de fraze de pericol diferite cuprinse în setul inițial, pe
etichetă rămâne în final o singură frază (combinată), și anume P301+P310+P331 („ÎN
CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un
medic. NU provocați voma”).
Conform articolului 32 alineatul (3) din CLP, frazele de pericol și, respectiv, cele de
precauție scrise în aceeași limbă se amplasează laolaltă pe etichetă. În sfârșit, a fost
selectat cuvântul de avertizare „Pericol” (în finlandeză: „Vaara”; în suedeză: „Fara”),
conform regulii de prioritate aplicabile.

Fără omisiuni – întregul set de
pictograme de pericol.

Derogări pentru ambalajele mici: set
redus de fraze de pericol și de
precauție, grupate laolaltă pe
etichetă în funcție de limbă

Dacă dimensiunile reale ale etichetei sunt de 32 x 95 mm, există loc pentru patru
pictograme cu dimensiunea minimă obligatorie de 1 cm2. Acest lucru nu este întotdeauna

Din cauza limitărilor de spațiu de pe
ambalajele cu volum mic, nu pot fi aplicate
întotdeauna pictograme cu dimensiunea
minimă de 1 cm2. În acest caz, trebuie să
se mărească fie dimensiunea etichetei, fie
volumul flaconului.
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posibil în cazul ambalajelor cu volum și mai mic, de exemplu flacoanele cu volumul de
4 ml (vezi mai jos). În aceste cazuri, pentru a păstra dimensiunea minimă necesară de
1 cm2 a pictogramelor de pericol, trebuie să se mărească fie dimensiunea etichetei, fie
volumul flaconului. Nu este oportună micșorarea literelor textului, deoarece aceasta va
duce foarte probabil la reducerea lizibilității.
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Exemplul 8: Substanță solidă periculoasă într-un flacon de 100 ml
(nedestinată publicului larg)
Acest exemplu ilustrează o etichetă monolingvă pentru ambalajul mic al unei substanțe
solide Y, încadrată în următoarele clasificări:
Ox. Sol. 2

H272 Poate agrava un incendiu; oxidant

Carc. 1B

H350 Poate provoca cancer (indicați calea de expunere,
dacă există probe concludente că nicio altă cale de
expunere nu provoacă acest pericol)

Muta 1B

H340 Poate provoca anomalii genetice (indicați calea de
expunere, dacă există probe concludente că nicio
altă cale de expunere nu provoacă acest pericol)

Repr. 1B

H360 Poate dăuna fertilității sau fătului (indicați efectul
specific, dacă este cunoscut) (indicați calea de
expunere, dacă există probe concludente că nicio
altă cale de expunere nu provoacă acest pericol)

Acute Tox. 2 (inhalare)

H330 Mortal în caz de inhalare

Acute Tox. 3 (orală)

H301 Toxic în caz de înghițire

STOT RE 1

H372 Provoacă leziuni ale organelor (sau indicați toate
organele afectate, dacă sunt cunoscute) în caz de
expunere prelungită sau repetată (indicați calea de
expunere, dacă există probe concludente că nicio
altă cale de expunere nu provoacă acest pericol)

Acute Tox. 4 (dermică)

H312 Nociv în contact cu pielea

Skin Corr. 1B

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor

Resp. sens. 1

H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau
dificultăți de respirație în caz de inhalare

Skin sens. 1

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii

Aquatic Acute 1

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic

Aquatic Chronic 1

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe
termen lung

În conformitate cu articolul 17 din CLP, ar fi necesare multe informații de etichetare.
Similar exemplului anterior, se pleacă de la ipoteza că furnizorului i se permite să
utilizeze derogările pentru ambalaje mici prezentate în secțiunea 1.5.2 din anexa I la
CLP.
Se presupune că substanța Y nu este menționată nici în anexa VI la CLP, nici în
inventarul de clasificare și etichetare. Prin urmare, trebuie prezentați doar identificatorii
de produs menționați la articolul 18 alineatul (2) litera (c) din CLP, și anume numărul
CAS [dacă există; vezi articolul 18 alineatul (2) litera (d) din CLP] și denumirea IUPAC
sau altă denumire internațională.
În conformitate cu derogările pentru ambalaje mici prezentate în secțiunea 1.5.2 din
anexa I la CLP, doar frazele de pericol și de precauție care țin de următoarele clase și
categorii de pericole:
Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1 și Aquatic Chronic 1
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pot fi omise de pe etichetă. Aceasta înseamnă că, pentru toate celelalte pericole
enumerate mai sus, pe etichetă trebuie să apară toate elementele de etichetare
prevăzute la titlul II din CLP.
Frazele de precauție de pe eticheta de mai jos încep cu „Procurați instrucțiuni speciale
înainte de utilizare.” Pe baza articolelor 22 și 28 din CLP, s-a obținut o reducere
semnificativă a frazelor de precauție. După aplicarea derogărilor pentru ambalaje mici și
selectarea celui mai potrivit set de fraze de precauție, au fost alese pentru etichetă doar
cinci fraze (combinate) din cele aproximativ 30 de fraze de precauție.
Pe lângă frazele de pericol și de precauție, sunt necesare cinci pictograme diferite de
pericol, și anume GHS03, GHS05, GHS06, GHS08 și GHS09.

Din cauza gravității pericolelor, nu este
posibilă reducerea substanțială a frazelor
de pericol.
Numărul frazelor de precauție a fost însă
redus substanțial.
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Exemplul 9: Etichetă pentru furnizarea și transportul unui singur
ambalaj (nedestinat publicului larg)
Acest exemplu ilustrează dispozițiile articolului 33 alineatul (3) din CLP și prezintă
eticheta unui amestec periculos încadrat în următoarele clasificări:
Flam. Liq. 2

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili

Acute Tox. 3 (dermică)

H311 Toxic în contact cu pielea

Skin Irrit. 2

H315 Provoacă iritarea pielii

STOT SE 3

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii

STOT SE 3

H336 Poate provoca somnolență sau amețeală

STOT RE 2

H373 Poate provoca leziuni ale organelor (sau indicați toate
organele afectate, dacă sunt cunoscute) în caz de
expunere prelungită sau repetată (indicați calea de
expunere, dacă există probe concludente că nicio altă
cale de expunere nu provoacă acest pericol)

Asp. Tox. 1

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în
căile respiratorii

Aquatic Acute 1

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic

Aquatic Chronic 1

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen
lung

Amestecul este destinat furnizării într-un ambalaj unic, de exemplu într-un butoi de 200
de litri. Aceasta înseamnă că pe ambalaj trebuie indicate atât elementele de etichetare
CLP, cât și cele de transport. Amestecul este destinat utilizatorilor profesionali, nu
publicului larg.
În acest caz, furnizorul a ales să includă elementele și semnele de etichetare pentru
transport pe o etichetă comună cu elementele de etichetare CLP. Această etichetă
comună și dimensiunea fontului utilizat ar fi suficient de mari pentru a fi conforme cu
specificațiile stabilite în Acordul european referitor la transportul rutier internațional al
mărfurilor periculoase (ADR), care a fost pus în aplicare în cadrul UE prin Directiva
2008/68/CE.
Dintre pictogramele de pericol CLP GHS06,GHS07 și GHS09, doar GHS06 trebuie să
apară, în conformitate cu regula de prioritate prevăzută la articolul 26 alineatul (1)
litera (b) din CLP. Furnizorul a omis însă pictogramele de pericol CLP GHS06, GHS09 și
GHS02, deoarece clasele și categoriile de pericol care stau la baza lor sunt deja indicate
de pictogramele de transport corespunzătoare.
În acest exemplu, UFI este indicat pe etichetă. Totuși, în cazul amestecurilor periculoase
pentru care trebuie transmise informații în temeiul articolului 45 din CLP și care sunt
destinate utilizării industriale, există posibilitatea alternativă ca UFI să fie indicat numai
în FDS.

Ghid privind etichetarea și ambalarea
76

Versiunea 4.0 – martie 2019

Identificatorul
produsului
Identificator
de produs
care
menționează
substanțele
care
contribuie la
clasificarea
amestecului
ca toxic acut,
STOT RE și
toxic prin
aspirare

Cuvânt de
avertizare

Fraze de
pericol

Fraze de
precauție

Spațiu pentru
informații
suplimentare
(ex.
instrucțiuni
de utilizare)

Codul UFI

Pictogramă de
pericol CLP

Elemente de
etichetare
pentru
transport

TOXIFLAM
(Conține X, Y)
UFI: VDU1-414F-1003-1862

Pericol
Lichid și vapori foarte inflamabili.
Toxic în contact cu pielea.
Provoacă iritarea pielii.
Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
Poate provoca leziuni la nivelul ficatului și al testiculelor
prin expunere prelungită sau repetată.
Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile
respiratorii.
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen
lung.
Poate provoca somnolență sau amețeală.
A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți,
scântei, flăcări și alte surse de aprindere.
Fumatul interzis.
Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție și
echipament de protecție a ochilor.
ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
NU provocați voma.
Evitați dispersarea în mediu.
Eliminați recipientul la punctul de colectare municipal.

Pentru informații suplimentare privind utilizarea în siguranță,
consultați fișa cu date de securitate.

UNXXXX
[denumire corectă pentru
expediție]

Produs de
Identitatea
furnizorului

Întreprinderea X,
Strada Y,
Orașul Z
Cod 00000,
Tel: +49(0)0000000000
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Exemplul 10: Etichetarea unui amestec transportat pe căi terestre întrun ambalaj exterior și interior (nedestinat publicului larg)
Acest exemplu ilustrează etichetarea unui amestec transportat, clasificat drept:
Flam. Liq. 3

H226 Lichid și vapori inflamabili

Acute Tox. 4

H312 Nociv în contact cu pielea

Acute Tox. 4

H332 Nociv în caz de inhalare

Skin Irrit. 2

H315 Provoacă iritarea pielii

Amestecul este închis într-un ambalaj interior (flacoane) care este închis, la rândul lui,
într-un ambalaj exterior netransparent (cutie). Amestecul este destinat utilizatorilor
profesionali, nu publicului larg.
Ambalaj
interior

Pictograme
de pericol CLP

Identificatoru
l produsului

UFI: VDU1-414F
1003-1862

Codul UFI

Cuvânt de
avertizare

Ambalaj
exterior

Fraze de
pericol

Fraze de
precauție

Identitatea
furnizorului

Pe ambalajul exterior este
obligatorie numai eticheta de
transport (etichetare CLP
opțională).
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Exemplul 11: Etichetarea unui amestec transportat pe căi terestre întrun ambalaj unic (nedestinat publicului larg)
Acest exemplu ilustrează dispozițiile privind etichetarea ambalajului unic de la
articolul 33 alineatul (3) din CLP. Este un exemplu de amestec clasificat și etichetat
conform normelor privind transportul mărfurilor periculoase și conform Regulamentului
CLP. Amestecul este transportat pe căi terestre în ambalaj unic (butoi). Nu este destinat
utilizării de către publicul larg.
În acest exemplu, toate informațiile de etichetare CLP sunt prezentate pe o etichetă
separată, în plus față de informațiile de etichetare pentru transport (versiunea 1).
Pictograma de pericol CLP GHS09 poate fi omisă de pe ambalaj, deoarece se referă la
aceleași pericole ca semnul de transport „copac mort – pește mort” (versiunea 2).
Deoarece amestecul este periculos doar pentru mediu, nu este necesar un UFI.
Versiunea 1:

Ambalaj unic cu
elementele de etichetare
pentru transport …

U

1A2/Y1.2/100/08/NL/TDV441

N
UN 3082 SUBSTANȚĂ
PERICULOASĂ PENTRU MEDIU,
LICHID, NEINCLUSĂ ÎN ALTĂ
CATEGORIE
(Conține X)

… și informațiile de
etichetare CLP

Amestec Z
(Conține X)

Atenție
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte
pe termen lung
Evitați dispersarea în mediu. Colectați
scurgerile de produs. Eliminați
conținutul/recipientul la societatea locală de
eliminare a deșeurilor.
Conținut COV: Limita UE pentru acest produs este
(cat. A/d): 300 g/l. Acest produs conține maximum
299 g/l COV.

Informații suplimentare
obligatorii conform
Directivei COV

Întreprinderea X, strada Y, orașul Z,
Cod 00000,
Tel: +49(0)0000000000
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Versiunea 2:

Ambalaj unic cu
elementele de etichetare
pentru transport …

U
N

… și informațiile de
etichetare CLP fără
pictograma CLP GHS09
pentru pericole acvatice

1A2/Y1.2/100/08/NL/TDV
441

Amestec Z
(Conține X)

UN 3082 SUBSTANȚĂ
PERICULOASĂ PENTRU MEDIU,
LICHID, NEINCLUSĂ ÎN ALTĂ
CATEGORIE
(Conține X)

Atenție
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu
efecte pe termen lung
Evitați dispersarea în mediu. Colectați
scurgerile de produs. Eliminați
conținutul/recipientul la societatea locală de
eliminare a deșeurilor.
Conținut COV: Limita UE pentru acest produs
este (cat. A/d): 300 g/l. Acest produs conține
maximum 299 g/l COV.

Informații suplimentare
obligatorii conform
Directivei COV

Întreprinderea X, strada Y, orașul Z,
Cod 00000,
Tel: +49(0)0000000000
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6.2 Caz specific: etichetarea produselor formate din două
componente
În anumite cazuri, ambalajul unui produs poate fi atât de specific, încât este dificil să
îndeplinească cerințele de etichetare din CLP. În continuare se prezintă exemple de
asemenea situații. Rețineți că exemplele ilustrează numai aspectele generale de
etichetare a produselor formate din două componente și nu au scopul de a prezenta
alegerea corectă a elementelor de etichetare corespunzătoare.
De reținut:
Pentru ambalajele unice similare, cerințele privind etichetarea se vor stabili de la caz
la caz. Informațiile nu trebuie să creeze confuzie în mintea utilizatorului, iar eticheta
trebuie să fie ușor de înțeles.

Exemplul 12: Etichetarea unui adeziv cu două componente, vândut sub
formă de set
În figura de mai jos se prezintă un exemplu de adeziv popular compus din două
componente, vândut sub formă de set, format din două amestecuri, și anume o rășină
epoxidică (partea A) și un întăritor (partea B). Cele două amestecuri sunt ambalate în
recipiente separate, care sunt fixate unul de altul și vândute sub formă de set într-un
ambalaj exterior transparent. La momentul utilizării, conținutul celor două recipiente se
amestecă după sau în timpul extrudării. Partea A și partea B reacționează, producând un

UFI: E600-30P1-S00Y-5079

UFI: VDU1-414F-1003-1862

amestec final care poate fi folosit ca adeziv pentru o gamă largă de materiale.
Într-o astfel de situație, pe recipiente trebuie aplicate două etichete separate [câte o
etichetă pentru fiecare amestec (din fiecare recipient)]. Informațiile de pericol furnizate
pe etichete trebuie să se refere la forma/starea fizică în care se introduc pe piață cele
două amestecuri (partea A și partea B). Nu trebuie etichetat și ambalajul exterior al
setului, deoarece este transparent și permite vizualizarea clară a ambalajului interior
(ambele recipiente).
Dacă produsul format în timpul utilizării finale este periculos (cu proprietăți diferite de
cele ale amestecurilor din recipiente), utilizatorul trebuie să primească instrucțiuni
suficiente pentru a-l putea folosi în siguranță. Instrucțiunile pot fi furnizate, de exemplu,
pe etichetă sau pe o foaie separată introdusă în ambalaj.
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Dacă un astfel de produs nu este destinat publicului larg, trebuie furnizate două FDS
separate, pentru a permite utilizatorilor să-și îndeplinească responsabilitățile de
administrare a riscurilor care decurg din utilizarea produsului de reacție și care apar la
utilizarea finală a celor două amestecuri (adică a adezivului).
Deoarece și adezivul din exemplu este clasificat drept periculos, în FDS trebuie furnizate
informații relevante despre măsurile de administrare a riscurilor.

81

Ghid privind etichetarea și ambalarea
82

Versiunea 4.0 – martie 2019

Exemplul 13: Etichetarea unui cartuș coaxial
Un cartuș coaxial este format dintr-un tub central înconjurat de un tub inelar exterior,
pentru o distribuire uniformă a două componente într-o anumită proporție a
componentelor (vezi figurile de mai jos). În mod normal, cele două secțiuni ale cartușului
au propriile pistoane turnate. Când se apasă ambele pistoane, cele două componente
sunt împinse împreună pentru a se amesteca și a intra în reacție printr-o duză de
amestecare statică. O supapă de control situată la capăt previne contaminarea
încrucișată. O placă separatoare menține componentele separate până ajung la capătul
duzei.

Componenta A
Pistoane

Componenta B

Tub central

Corpul cartușului

Capăt coaxial

Cartuș coaxial

Duză de
amestecare
statică

În cazul unui cartuș coaxial, există un ambalaj exterior – un recipient unic, vizibil
utilizatorului. Pentru utilizarea în condiții de siguranță a produsului cu două componente
din cartuș, acesta trebuie etichetat cu o singură etichetă CLP fizică, în care elementele
de etichetare pentru fiecare amestec component să fie separate în mod clar, pentru a
putea fi diferențiate.
Următoarele elemente obligatorii ale etichetei CLP trebuie prezentate (unde este cazul)
separat pentru fiecare dintre amestecurile componente:


identificatorul de produs al fiecărui amestec component;



pictogramele de pericol;



cuvântul de avertizare;



frazele de pericol;



frazele de precauție;



codul UFI.

Alte elemente obligatorii ale etichetei CLP, cum ar fi identificarea furnizorului, denumirea
comercială și anumite informații suplimentare, pot fi indicate o singură dată pe etichetă.
Dacă amestecul combinat final nu este clasificat ca periculos, nu trebuie incluse
informații suplimentare în instrucțiunile de utilizare.
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Dacă amestecul combinat final este mai periculos decât amestecurile componente
individuale sau dacă prezintă pericole care nu sunt deja indicate pe etichetă, atunci
informațiile referitoare la acest aspect trebuie incluse în instrucțiunile de utilizare (de
exemplu, pe etichetă sau în interiorul ambalajului exterior) și în secțiunea 2.3 din FDS.

83

Ghid privind etichetarea și ambalarea
84

Versiunea 4.0 – martie 2019

Denumirea
comercială

Denumirea comercială

Tipul
produsului

ADEZIV DE FIXARE CU ÎNTĂRIRE RAPIDĂ
Componenta A

Cuvânt de
avertizare pentru
amestecul
component A

Pericol

Pictograme de
pericol pentru
amestecul
component A

Codul UFI al
amestecului
component A

UFI: E600-30P1-S00Y-5079

Cuvânt de
avertizare pentru
amestecul
component B

Componenta B
Atenție

Pictograme de
pericol pentru
amestecul
component B

Codul UFI al
amestecului
component B

UFI: VDU1-414F-1003-1862

Conține: Substanța X. Lichid și vapori
inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghițire și de
pătrundere în căile respiratorii. Provoacă iritarea
pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor.
A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe
fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere.
Fumatul
interzis.
Purtați
mănuși
de
protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament
de protecție a feței. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați
imediat
la
un
CENTRU
DE
INFORMARE
TOXICOLOGICĂ/medic. ÎN CAZ DE CONTACT CU
PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată
îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă sau
faceți duș. NU provocați voma. În caz de incendiu: A se
utiliza nisip uscat, spumă chimică uscată sau spumă
rezistentă la alcool pentru a stinge.

Conține: Substanța Y. Poate provoca o reacție
alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe
termen lung.
Evitați
să
inspirați
praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Evitați
dispersarea în mediu. Purtați mănuși de
protecție/echipament
de
protecție
a
ochilor/echipament de protecție a feței. În caz de
iritare a pielii sau de erupție cutanată: Consultați
medicul. Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați
medicul. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și
spălați-o înainte de reutilizare.

Fraze de pericol
pentru
amestecul
component A

Fraze de
precauție
pentru
amestecul
component A

Fraze de pericol
pentru
amestecul
component B

Fraze de
precauție
pentru
amestecul
component B

Înainte de orice utilizare, consultați cea mai
recentă versiune a fișei cu date despre produs și
a fișelor cu date de securitate.
Temperatura
+30 °C
+25 °C – +30 °C
+20 °C – +25 °C
+10 °C – +20 °C
+5 °C – +10 °C
+5 °C
–10 °C 1

Identitatea
furnizorului

Cantitatea
nominală

Spațiu pentru
informații
suplimentare
(ex. instrucțiuni
de utilizare)

Timpul de întărire
35 min
40 min
50 min
85 min
145 min
145 min
24 h

Temperatura minimă a cartușului: +5 °C

Întreprinderea X
Strada Y
Orașul Z
Cod 01234
Țara
Tel: +01(0)234567890
www.companyx.com

300 ml
500 g
A se utiliza înainte de sfârșitul lunii XX/2019

00000 00000

1

Timpul de gelifiere
4 min
4 min
5 min
6 min
10 min
18 min
30 min
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7. Orientări privind alegerea frazelor de precauție pentru
eticheta de pericol CLP
7.1 Introducere
Pe baza GHS al ONU, Regulamentul CLP atribuie fraze de precauție tuturor claselor de
pericol pentru a asigura furnizarea și utilizarea în condiții de siguranță a substanței sau a
amestecului. În conformitate cu articolul 4 din CLP, furnizorii trebuie să selecteze
anumite fraze de precauție pentru eticheta de pericol CLP.
Furnizorii pot fi:






producători sau importatori de substanțe;
importatori de amestecuri;
utilizatori din aval de substanțe sau amestecuri (inclusiv formulatori);
distribuitori de substanțe sau amestecuri (inclusiv comercianți cu amănuntul); și
fabricanți sau importatori de articole explozive, definite în secțiunea 2.1 din anexa
I la CLP.

Alegerea frazelor de precauție trebuie făcută pe baza articolelor 22 și 28 din CLP și a anexei
IV la CLP:
Articolul 22
Fraze de precauție
1. Eticheta include frazele de precauție relevante.
2. Frazele de precauție sunt selectate dintre cele prevăzute în tabelele din părțile 2-5
din anexa I, în care se indică elementele de etichetare pentru fiecare clasă de
pericol.
3. Frazele de precauție sunt selectate în conformitate cu criteriile stabilite în partea 1
din anexa IV, în care se indică frazele de pericol și utilizarea sau utilizările
intenționate sau identificate ale substanței sau amestecului.
4. Textul frazelor de precauție este în conformitate cu partea 2 din anexa IV.
Articolul 28
Principiile de prioritate pentru frazele de precauție
1. În cazul în care atribuirea frazelor de precauție are ca rezultat anumite fraze de
precauție care sunt clar redundante sau inutile, având în vedere substanța,
amestecul sau ambalajul în cauză, astfel de fraze sunt omise de pe etichetă.
2. În cazul în care substanța sau amestecul este livrată (livrat) publicului larg, apare
pe etichetă o frază de precauție referitoare la eliminarea substanței sau amestecului,
precum și la eliminarea ambalajului în cauză, cu excepția cazului în care acest lucru
nu este necesar în conformitate cu articolul 22. În toate celelalte cazuri, nu este
necesară o frază de precauție referitoare la eliminare, în cazul în care este clar că
eliminarea substanței, amestecului sau ambalajului nu prezintă un pericol pentru
sănătatea umană sau pentru mediu.
3. Pe etichetă apar cel mult șase fraze de precauție, dacă nu este altfel necesar, pentru
a reflecta natura și gravitatea pericolelor.
Anexa IV
„La selectarea frazelor de precauție, în conformitate cu articolul 22 și cu articolul 28
alineatul (3), furnizorii pot combina frazele de precauție din tabelul [din anexa IV],
având în vedere să se asigure claritatea și înțelegerea recomandărilor de precauție.
[…].”
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Nici GHS al ONU, nici Regulamentul CLP nu prevăd norme clare cu privire la modul de
selectare a frazelor de precauție pentru etichetă (în afară de dispozițiile articolelor 22 și
28 din CLP și de instrucțiunile de bază prezentate în coloanele care precizează condițiile
de utilizare din tabelele 6.1-6.5 din anexa IV la CLP).
Pe de altă parte, numărul frazelor de precauție prevăzute în Regulamentul CLP/GHS al
ONU a crescut de peste două ori în comparație cu numărul frazelor S prevăzute în DSD.
Dacă nu ar exista reguli de selecție, eticheta unei substanțe periculoase de nivel mediu
menționate în anexa VI la CLP ar putea conține cu ușurință, în funcție de pericolele
prezentate de substanță, peste 20 de fraze de precauție (vezi secțiunea 3.4 din acest
ghid). CLP prevede că, în mod normal, pe etichetă nu trebuie să apară mai mult de șase
fraze de precauție, cu excepția cazului în care este necesar pentru a reflecta natura și
gravitatea pericolelor. Prin urmare, numărul frazelor de precauție trebuie redus
substanțial, pe baza unor reguli de selecție eficace.

7.2 Metodologie
Selectarea frazelor de precauție din Regulamentul CLP se bazează pe:


dispozițiile articolelor 22 și 28 din CLP; și



instrucțiunile de bază prezentate în coloanele care conțin condițiile de utilizare din
tabelele 6.1-6.5 din anexa IV la CLP; și



instrucțiunile menționate direct sub frazele de precauție din tabelele de selecție
(vezi secțiunea 7.3 din acest ghid).

Pentru selectarea frazelor de precauție menționate în Regulamentul CLP a fost aleasă
abordarea următoare:


Frazele P51 trebuie selectate în conformitate cu normele prevăzute la articolul 28
din CLP și în partea 1 a anexei IV la CLP.



Selecția frazelor P trebuie să țină seama de pericolele subiacente și de condițiile
de utilizare identificate sau prevăzute pentru substanță sau amestec.



În cazul în care conținutul a două fraze P reprezintă o duplicare evidentă, trebuie
selectată doar fraza cea mai relevantă.



Atribuirea frazelor P se face în funcție de un sistem de tip „semafor”. Condițiile de
utilizare descrise în acest ghid fac distincție între frazele de precauție „foarte
recomandate”, „recomandate”, „opționale” și care „nu trebuie utilizate” pe
eticheta de pericol.



Fiecare recomandare trebuie analizată prin prisma condițiilor inițiale de utilizare
din CLP, specificate sub fraza de precauție relevantă din tabelele de selecție.



Regulamentul CLP menționează două grupuri țintă: publicul larg și utilizatorii
industriali/profesionali. Dacă nu se menționează explicit grupul țintă, condițiile de
utilizare se aplică atât publicului larg, cât și utilizatorilor industriali/profesionali.



Dacă utilizarea unei anumite fraze de precauție este (foarte) recomandată, dar se
indică unele excepții (condiția „cu excepția cazului în care”), substanța nu trebuie
utilizată dacă se aplică condiția respectivă:

Corespunzătoare, dar nu întotdeauna identice cu fostele fraze de siguranță (fraze S) prevăzute în
DSD.
51
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De exemplu:
Fraza P264 („Spălați-vă … bine după utilizare”) pentru clasa de pericol
„corodarea pielii” categoria 1 nu trebuie folosită în cazul utilizatorilor
industriali/profesionali dacă pentru eticheta de pericol a substanței sau a
amestecului s-a selectat deja fraza P280 („Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a feței”).
Acest lucru este valabil și invers: în cazul în care o frază de precauție este
opțională, aceasta trebuie utilizată dacă se aplică condițiile specificate în clauza
„cu excepția cazului în care”:
De exemplu:
Fraza P410 („A se proteja de lumina soarelui”) pentru clasa de pericol
„gaze sub presiune” trebuie aplicată în cazul în care gazele descrise
suferă un proces de descompunere sau polimerizare (lentă).


Similar punctului anterior: în cazul în care utilizarea unei anumite fraze de
precauție este (foarte) recomandată numai în anumite condiții, ea nu trebuie
utilizată dacă nu se aplică condițiile respective:
De exemplu:
Fraza P260 (Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul) nu
este recomandată pentru substanțele sau amestecurile corosive pentru
piele dacă este puțin probabil să aibă loc inhalarea (de exemplu, în cazul
substanțelor/amestecurilor care nu sunt volatile și dacă în timpul utilizării
nu apar particule care pot fi inhalate sau ceață).



Pentru anumite pericole, în mod normal trebuie recomandată utilizarea mai
multor fraze de precauție specifice. Prin urmare, este ușor ca numărul frazelor de
precauție de pe etichetă să depășească numărul de șase propus, chiar și în cazul
substanțelor simple.
Pe de altă parte, spre deosebire de fișa cu date de securitate, eticheta nu este
întotdeauna modul cel mai adecvat de a transmite un mesaj utilizatorilor
industriali/profesionali, de exemplu în cazul frazei P241 („Utilizați echipamente
electrice/de ventilare/de iluminat/…/antideflagrante”). În asemenea cazuri, ghidul
face referire și la fișa cu date de securitate, de obicei prin formularea unei
recomandări pentru etichetă și a alteia pentru FDS. În acest caz, recomandarea
concepută pentru etichetă este „mai slabă” decât cea pentru FDS; vezi, de
exemplu, fraza P241 pentru lichide sau fraza P373 („NU încercați să stingeți
incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi”) pentru pericolele de explozie.
Uneori, este chiar recomandat ca frazele de precauție relevante să apară numai
în secțiunea relevantă din FDS.



Referitor la pericolele fizice, trebuie verificat întotdeauna dacă substanțele sau
amestecurile care prezintă aceste pericole sunt furnizate publicului larg sau
manipulate de publicul larg. Dacă nu este cazul, utilizarea frazelor de precauție
suplimentare poate să nu mai reprezinte o prioritate (recomandare „mai slabă”).



Pentru anumite clase de pericol enumerate în tabelul 6.5 din anexa IV,
Regulamentul CLP prevede cel puțin o frază de precauție referitoare la eliminarea
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substanțelor sau a amestecurilor furnizate publicului larg, în conformitate cu
articolul 28 alineatul (2) din CLP.


În cazul în care se propune să se combine două sau mai multe fraze de precauție
care pot fi utilizate și individual, la condițiile de utilizare trebuie să se specifice
„(foarte) recomandat, în combinație cu Pxxx”:
De exemplu:
„Foarte recomandat, în combinație cu P302 + P352 („ÎN CAZ DE CONTACT CU
PIELEA: spălați cu multă apă/…”) pentru P310 („Sunați imediat la un CENTRU
DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…”) în cazul clasei de pericol Acute
Tox. 1 și 2 (dermică).
Astfel de fraze combinate trebuie socotite ca o singură frază P.



Se oferă îndrumări suplimentare pentru aplicarea frazelor de precauție P101
(„Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau
eticheta produsului”), P102 („A nu se lăsa la îndemâna copiilor”) și P103 („Citiți
eticheta înainte de utilizare”) în cazul substanțelor și amestecurilor periculoase
furnizate publicului larg (vezi tabelul de la secțiunea 7.3.1 din acest ghid).

Trebuie precizat că, pentru substanțele și amestecurile clasificate ca prezentând pericole
fizice, pentru sănătate și pentru mediu, chiar și un set final selectat pe baza regulilor
specificate în acest ghid poate să depășească semnificativ numărul propus de șase fraze
pe etichetă (vezi exemplul C din secțiunea 7.4 a acestui ghid). Deși acest lucru poate fi
în principiu justificat prin articolul 28 alineatul (3) din CLP, rămâne întrebarea dacă
nivelul de informații de etichetare este în continuare asimilabil, în special în cazul în care
apar fraze combinate lungi.
Prin urmare, la verificarea setului de fraze P selectate pe baza acestui ghid, propunem să
se ia în considerare următoarele principii:


anumite fraze care indică măsuri de prevenire și de intervenție prezintă
recomandări mai urgente decât altele, deoarece acționarea rapidă poate fi
crucială. Prin urmare, în cazul în care existența a diferite pericole face să se
atribuie fraze P similare, dar cu prioritate diferită, trebuie selectă fraza P cea mai
stringentă. Această apreciere trebuie făcută separat în fiecare caz în parte și
depinde mult de pericolele implicate:

De exemplu:
Pentru o substanță încadrată în categoriile de toxicitate acută și cancerigenitate,
măsurile de prim ajutor pentru toxicitatea acută vor avea prioritate asupra
efectelor pe termen lung, adică fraza P310 („Sunați imediat la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…”) va avea prioritate asupra frazelor
P311 („Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic…”),
P312 („Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/… dacă
nu vă simțiți bine”) și P313 („Consultați medicul”).


eliminarea de pe etichetă a frazelor care par mai puțin urgente și includerea lor în
FDS ar fi o opțiune mai bună;
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pentru a reduce numărul de fraze P, se poate lua în considerare și conținutul
frazelor de pericol:

De exemplu:
Fraza P222 („A nu se lăsa în contact cu aerul”) se poate omite pentru clasele de
pericol Lichide piroforice și Solide piroforice, deoarece se folosește fraza de pericol
H250 („Se aprinde spontan, în contact cu aerul”).
În cazul în care trebuie întocmită o fișă cu date de securitate, frazele de precauție
selectate pentru eticheta de pericol CLP trebuie incluse în FDS la secțiunea 2.2
(„Elemente pentru etichetă”); vezi Ghidul de redactare a fișelor cu date de securitate.
Frazele eliminate de pe etichetă pot fi incluse în schimb în secțiunile corespunzătoare din
FDS, pentru a-i oferi utilizatorului industrial sau profesional suficiente informații încât să
manipuleze în siguranță substanța sau amestecul.

7.3 Tabele de selecție
Tabelele de selecție de mai jos (secțiunile 7.3.1-7.3.5 din acest ghid) urmează formatul
prezentat în secțiunea 3 din anexa 3 la GHS al ONU. Tabelele sunt organizate în funcție
de clasa și categoria de pericol, după caz.
Prezentul ghid se bazează pe dispozițiile cu caracter general ale articolelor 22 și 28 din
CLP, precum și pe instrucțiunile de bază prezentate în coloanele care conțin condițiile de
utilizare din tabelele 6.1-6.5 din anexa IV la CLP. Sunt luate în considerare, printre altele,
utilizările prevăzute și proprietățile fizice ale substanței sau amestecului.
În tabelele de selecție de mai jos, condițiile inițiale de utilizare din CLP sunt prezentate
cu culoare neagră sub frazele de precauție corespunzătoare. În schimb, condițiile care
constituie orientări ale UE sunt marcate cu asterisc () și redactate cu albastru,
pentru a se deosebi de condițiile de utilizare inițiale din CLP (vezi și coloanele care conțin
condițiile de utilizare din tabelele 6.1-6.5 din anexa IV la CLP).
Când în textul unei fraze de precauție apare bara oblică sau linia diagonală „/”,
aceasta indică faptul că trebuie făcută o alegere între elementele pe care le separă:
De exemplu:
P280 („Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de
protecție a ochilor/echipament de protecție a feței”) se poate transforma în
„Purtați echipament de protecție a ochilor” sau în „Purtați echipament de
protecție a ochilor și echipament de protecție a feței”.
Când în textul frazei de precauție apar trei puncte „…”, acestea indică faptul că nu sunt
enumerate toate condițiile aplicabile. Prin urmare, producătorul sau furnizorul trebuie să
adauge informațiile necesare în fiecare caz.
De exemplu:
În cadrul frazei P312 („Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un
medic/… dacă nu vă simțiți bine”), utilizarea semnului „…” indică faptul că
producătorul sau furnizorul trebuie să specifice eventualele alte opțiuni.
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Dacă se folosesc paranteze pătrate „[…]” în jurul unui text dintr-o frază de precauție,
acest lucru indică faptul că textul din paranteză nu este adecvat în toate situațiile și
trebuie utilizat numai în anumite circumstanțe. În aceste cazuri, se includ condițiile de
utilizare care explică când trebuie folosit textul:
De exemplu:
Fraza P284: „[În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați
echipament de protecție respiratorie.” Această frază P este însoțită de
următoarea condiție de utilizare: „- textul între paranteze pătrate se poate
utiliza dacă există informații suplimentare furnizate împreună cu substanța
chimică la punctul de utilizare, care explică ce tip de ventilare este adecvat
pentru utilizarea în condiții de siguranță.” Aplicarea acestei condiții trebuie
interpretată după cum urmează: dacă împreună cu substanța chimică se
furnizează informații suplimentare care explică ce tip de ventilare ar fi adecvată
pentru utilizarea în condiții de siguranță, atunci textul din paranteza pătrată
poate fi folosit. În acest caz, fraza P284 devine: „În cazul în care ventilarea este
necorespunzătoare purtați echipament de protecție respiratorie.” În schimb,
dacă substanța chimică este furnizată fără astfel de informații, textul din
paranteza pătrată nu trebuie utilizat, iar fraza P284 devine: „Purtați echipament
de protecție respiratorie.”
La selectarea frazelor de precauție în conformitate cu condițiile de utilizare prezentate în
tabele, furnizorii pot combina aceste fraze cu scopul de a asigura claritatea și înțelegerea
recomandărilor de precauție. În acest caz, formularea specifică a frazelor componente
trebuie păstrată în frazele combinate. Tabelele de selecție sunt urmate de patru exemple
de substanțe (A, B, C și D), pentru care se ilustrează modul de selectare a frazelor de
precauție pentru etichetă (vezi secțiunea 7.4 din acest ghid).
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7.3.1 Fraze de precauție generale

Frază de precauție
P101
Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta
produsului.
- Produse de consum
 Foarte recomandată pentru toate substanțele și amestecurile clasificate pentru pericole
pentru sănătate care sunt vândute publicului larg
P102
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Produse de consum
 Foarte recomandată pentru substanțe și amestecuri vândute publicului larg, cu excepția
celor clasificate ca periculoase doar pentru mediu
 Se aplică și în cazul ambalajelor care urmează să fie prevăzute cu sisteme de închidere
rezistente la deschiderea lor de către copii (secțiunea 3.1.1.1 din anexa II)
P103
Citiți eticheta înainte de utilizare.
- Produse de consum
 Opțională, dar poate fi impusă de alte legi ale Uniunii Europene
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7.3.2 Fraze de precauție specifice pentru pericolele fizice

7.3.2.1 Explozivi
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

Exploziv instabil

Pericol

H200 Exploziv instabil

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P201

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Procurați instrucțiuni speciale
înainte de utilizare.

În caz de incendiu:
Risc de explozie.
Evacuați zona. NU încercați să
stingeți incendiul atunci când focul
a ajuns la explozivi.

A se depozita în conformitate
cu…

Eliminați
conținutul/recipientul la …

… Producătorul/furnizorul
menționează reglementările
locale/regionale/naționale/intern
aționale, după caz.

… în conformitate cu
reglementările
locale/regionale/naționale/intern
aționale (precizați)

Foarte recomandată pentru
includerea în fișa cu date de
securitate. Precizați
reglementarea aplicabilă.

Producătorul/furnizorul
precizează dacă cerințele privind
eliminarea se aplică în cazul
conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.



Foarte recomandată

P250
A nu supune la
abraziuni/șocuri/frecare/... .
 dacă explozivul este sensibil la
acțiuni mecanice
… Producătorul/furnizorul precizează
condițiile de manipulare aplicabile.
 Foarte recomandată dacă explozivul
este sensibil la acțiuni mecanice


Opțională dacă explozivul nu este
sensibil la acțiuni mecanice



Foarte recomandată





Recomandată pentru
includerea în fișa cu date de
securitate dacă există cerințe
specifice privind eliminarea,
mai stricte decât așteptările
normale referitoare la
eliminarea produselor
chimice
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P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție
a ochilor/echipament de protecție
a feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul
de echipament adecvat.
 Foarte recomandat să se aplice
textul integral al P280
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7.3.2.1 Explozivi (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

Diviziunea 1.1

Pericol

H201 Exploziv; pericol de explozie în masă

Diviziunea 1.2

Pericol

H202 Exploziv; pericol grav de proiectare

Diviziunea 1.3

Pericol

H203 Exploziv; pericol
proiectare

de

incendiu,

detonare

sau

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

A se păstra departe de surse de
căldură, suprafețe fierbinți, scântei,
flăcări și alte surse de aprindere.
Fumatul interzis.

În caz de incendiu:
Risc de explozie.
Evacuați zona. NU încercați să
stingeți incendiul atunci când focul
a ajuns la explozivi.

A se depozita în
conformitate cu…

Eliminați conținutul/recipientul
la …

… Producătorul/furnizorul
menționează reglementările
locale/regionale/naționale/inter
naționale, după caz.

… în conformitate cu
reglementările
locale/regionale/naționale/internați
onale (precizați)

 Foarte recomandată


P230
A se păstra umezit cu…
- pentru substanțele și amestecurile
care sunt umidificate, diluate,
dizolvate sau păstrate în suspensie cu
un flegmatizant în scopul de a le
reduce sau de a le suprima
proprietățile explozive (explozivi
desensibilizați)
… Producătorul/furnizorul precizează
materialul adecvat.

Foarte recomandată



Foarte recomandată pentru
includerea în fișa cu date de
securitate. Precizați
reglementarea aplicabilă.

Producătorul/furnizorul precizează
dacă cerințele privind eliminarea
se aplică în cazul conținutului,
containerului sau în ambele cazuri.


Recomandată pentru
includerea în fișa cu date de
securitate dacă există cerințe
specifice privind eliminarea,
mai stricte decât așteptările
normale referitoare la
eliminarea produselor chimice.
Precizați reglementarea
aplicabilă.
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 Foarte recomandată
P234
A se păstra numai în ambalajul
original.
 Foarte recomandată
P240
Legătură la pământ și conexiune
echipotențială cu recipientul și cu
echipamentul de recepție.
- dacă explozivul este sensibil din punct
de vedere electrostatic
 Opțională dacă nu există alte condiții
care să impună folosirea sa
 Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate
P250
A nu supune la
abraziuni/șocuri/frecare/... .
 dacă explozivul este sensibil la
acțiuni mecanice
… Producătorul/furnizorul precizează
condițiile de manipulare aplicabile.
 Foarte recomandată dacă explozivul
este sensibil la acțiuni mecanice
 Opțională dacă explozivul nu este
sensibil la acțiuni mecanice
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Obligatorie atunci când se
furnizează publicului larg (dacă
statele membre permit o astfel
de furnizare)
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P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție
a ochilor/echipament de protecție a
feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul
de echipament adecvat.
 Mănușile de
protecție/îmbrăcămintea de
protecție/echipamentul de protecție
a ochilor sunt foarte recomandate
pentru utilizatorii
industriali/profesionali
 Echipamentul de protecție a feței
este foarte recomandat pentru
utilizatorii industriali/profesionali
dacă articolele pot forma fragmente
periculoase
 Recomandată pentru explozivii
furnizați publicului larg (dacă
statele membre permit o astfel de
furnizare)
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7.3.2.1 Explozivi (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

Diviziunea 1.4

Atenție

H204 Pericol de incendiu sau proiectare

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

A se păstra departe de surse de căldură,
suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte
surse de aprindere. Fumatul interzis.

În caz de incendiu:
Risc de explozie.
Evacuați zona. NU încercați să
stingeți incendiul atunci când
focul a ajuns la explozivi.

A se depozita în
conformitate cu…

Eliminați conținutul/recipientul
la …

… Producătorul/furnizorul
menționează
reglementările
locale/regionale/naționale/i
nternaționale, după caz.

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internațio
nale (precizați)

 Foarte recomandată
P234
A se păstra numai în ambalajul original.
 Foarte recomandată
P240
Legătură la pământ și conexiune
echipotențială cu recipientul și cu
echipamentul de recepție.
- dacă explozivul este sensibil din punct de
vedere electrostatic
 Opțională dacă nu există alte condiții care
să impună folosirea sa
 Recomandată pentru includerea în fișa cu
date de securitate

- cu excepția explozivilor din
diviziunea 1.4 (grupul de
compatibilitate S) ambalați
pentru transport


Foarte recomandată

P370 + P380 + P375
În caz de incendiu: evacuați
zona. Stingeți incendiul de la
distanță, din cauza pericolului
de explozie.
- pentru explozivii din diviziunea
1.4 (grupul de compatibilitate S)
ambalați pentru transport


Foarte recomandată



Foarte recomandată
pentru includerea în
fișa cu date de
securitate. Precizați
reglementarea
aplicabilă.

Producătorul/furnizorul precizează
dacă cerințele privind eliminarea se
aplică în cazul conținutului,
containerului sau în ambele cazuri.


Recomandată pentru includerea
în fișa cu date de securitate
dacă există cerințe specifice
privind eliminarea, mai stricte
decât așteptările normale
referitoare la eliminarea
produselor chimice. Precizați
reglementarea aplicabilă.



Obligatorie atunci când se
furnizează publicului larg (dacă
statele membre permit o astfel
de furnizare)
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P250
A nu supune la
abraziuni/șocuri/frecare/... .
 dacă explozivul este sensibil la acțiuni
mecanice
… Producătorul/furnizorul precizează
condițiile de manipulare aplicabile.
 Foarte recomandată dacă explozivul este
sensibil la acțiuni mecanice
 Opțională dacă explozivul nu este sensibil
la acțiuni mecanice
P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul de
echipament adecvat.
 Mănușile de protecție/îmbrăcămintea de
protecție/echipamentul de protecție a
ochilor sunt foarte recomandate pentru
utilizatorii industriali/profesionali
 Echipamentul de protecție a feței este
foarte recomandat pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă articolele pot
forma fragmente periculoase
 Recomandată pentru explozivii furnizați
publicului larg (dacă statele membre
permit o astfel de furnizare)
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7.3.2.1 Explozivi (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

Diviziunea 1.1

Atenție

H205 Pericol de explozie în masă în caz de incendiu

Fără
pictograme
de pericol
suplimentare

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

A se păstra departe de surse de căldură,
suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte
surse de aprindere. Fumatul interzis.

În caz de incendiu:
Risc de explozie.
Evacuați zona. NU încercați
să stingeți incendiul atunci
când focul a ajuns la
explozivi.

A se depozita în
conformitate cu…

Eliminați
conținutul/recipientul la …

… Producătorul/furnizorul
menționează reglementările
locale/regionale/naționale/inter
naționale, după caz.

… în conformitate cu
reglementările
locale/regionale/naționale/intern
aționale (precizați)

 Foarte recomandată
P230
A se păstra umezit cu…
- pentru substanțele și amestecurile care sunt
umidificate, diluate, dizolvate sau păstrate în
suspensie cu un flegmatizant în scopul de a
le reduce sau de a le suprima proprietățile
explozive (explozivi desensibilizați)



Foarte recomandată



Foarte recomandată pentru
includerea în fișa cu date de
securitate. Precizați
reglementarea aplicabilă.

Producătorul/furnizorul
precizează dacă cerințele privind
eliminarea se aplică în cazul
conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Recomandată pentru
includerea în fișa cu date de
securitate dacă există cerințe
specifice privind eliminarea,
mai stricte decât așteptările
normale referitoare la
eliminarea produselor
chimice. Precizați
reglementarea aplicabilă.



Obligatorie atunci când se
furnizează publicului larg
(dacă statele membre permit
o astfel de furnizare)

… Producătorul/furnizorul precizează materialul
adecvat.
 Foarte recomandată
P234
A se păstra numai în ambalajul original.
 Foarte recomandată
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P240
Legătură la pământ și conexiune
echipotențială cu recipientul și cu
echipamentul de recepție.
- dacă explozivul este sensibil din punct de
vedere electrostatic
 Opțională dacă nu există alte condiții care
să impună folosirea sa
 Recomandată pentru includerea în fișa cu
date de securitate
P250
A nu supune la
abraziuni/șocuri/frecare/... .
- dacă explozivul este sensibil la acțiuni
mecanice
… Producătorul/furnizorul precizează condițiile
de manipulare aplicabile.
 Foarte recomandată dacă explozivul este
sensibil la acțiuni mecanice
 Opțională dacă explozivul nu este sensibil la
acțiuni mecanice
P280
Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte
de protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul de
echipament adecvat.
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 Mănușile de protecție/îmbrăcămintea de
protecție/echipamentul de protecție a
ochilor sunt foarte recomandate pentru
utilizatorii industriali/profesionali
 Echipamentul de protecție a feței este
foarte recomandat pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă articolele pot
forma fragmente periculoase
 Recomandată pentru explozivii furnizați
publicului larg (dacă statele membre
permit o astfel de furnizare)

Note privind etichetarea explozivilor
1) Explozivii neambalați sau explozivii reambalați în alte ambalaje decât ambalajul original sau unul similar trebuie să prezinte toate elementele de
etichetare următoare:
a) pictograma: bombă care explodează;
b) cuvântul de avertizare „Pericol”; și
c) fraza de pericol: „Exploziv; pericol de explozie în masă”
dacă nu se arată că pericolul corespunde uneia dintre categoriile de pericol enumerate în tabelul 2.1.2 din anexa I la CLP, caz în care trebuie să
se atribuie simbolul, cuvântul de avertizare și/sau fraza de pericol corespunzătoare.

2) Substanțele și amestecurile furnizate care au înregistrat un rezultat pozitiv la seria de teste 2 din partea I secțiunea 12 din RTDG ale ONU,
Manualul de teste și criterii și care sunt exceptate de la clasificarea ca explozivi (pe baza unui rezultat negativ la seria de teste 6 din partea I
secțiunea 16 din RTDG ale ONU, Manualul de teste și criterii) au totuși proprietăți explozive. Utilizatorul trebuie să fie informat cu privire la
aceste proprietăți explozive intrinsece, deoarece ele trebuie luate în considerare la manipulare – în special dacă substanța sau amestecul se
îndepărtează din ambalaj sau se reambalează – și la momentul depozitării. Din acest motiv, proprietățile explozive ale substanței sau
amestecului trebuie comunicate în secțiunile 2 și 9 din fișa cu date de securitate și în alte secțiuni ale fișei cu date de securitate, după caz.
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7.3.2.2 Gaze inflamabile (inclusiv gaze instabile chimic)
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

1

Pericol

H220 Gaz extrem de inflamabil

2

Atenție

H221 Gaz inflamabil

Pictogramă
numai
pentru
categoria
de pericol
1.

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

P210

P377

P403

A se păstra departe de surse de
căldură, suprafețe fierbinți, scântei,
flăcări și alte surse de aprindere.
Fumatul interzis.

Incendiu cauzat de o scurgere de gaz:
nu încercați să stingeți, decât dacă
scurgerea poate fi oprită în siguranță.

A se depozita într-un spațiu
bine ventilat.



Foarte recomandată

 Foarte recomandată
P381
În caz de scurgeri, eliminați toate
sursele de aprindere.


Recomandată



Foarte recomandată

Eliminare
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7.3.2.2 Gaze inflamabile (inclusiv gaze instabile chimic) (continuare)

Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

A

Fără cuvinte de avertizareH230 Pericol de explozie, chiar și în absenta aerului
suplimentare

B

Fără cuvinte de avertizareH231 Pericol de explozie, chiar și în absența aerului la
suplimentare
presiune și/sau temperatură ridicată

Fără
pictograme
de pericol
suplimentare

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P202
A nu se manipula decât după ce au
fost citite și înțelese toate măsurile
de securitate.
 Foarte recomandată

Notă: Tabelul menționează numai fraza de precauție care se atribuie din cauza instabilității chimice a gazului. Pentru alte fraze de
precauție, care se atribuie din cauza inflamabilității, vezi tabelul pentru gaze inflamabile (categoriile 1 și 2) de pe pagina
anterioară.
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7.3.2.3 Aerosoli
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

1

Pericol

H222 Aerosol extrem de inflamabil
H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este
încălzit

2

Atenție

H223 Aerosol inflamabil
H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este
încălzit

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

P210

P410 + P412

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe
fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de
aprindere. Fumatul interzis.

A se proteja de lumina soarelui. Nu
expuneți
la
temperaturi
care
depășesc 50 ºC / 122 ºF.



Atribuită în conformitate cu Directiva 75/324/CEE

P211
Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau
unei alte surse de aprindere.


Atribuită în conformitate cu Directiva 75/324/CEE

P251
Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.


Atribuită în conformitate cu Directiva 75/324/CEE

Producătorul/furnizorul utilizează scara
de temperatură aplicabilă.


Atribuită în conformitate cu
Directiva 75/324/CEE

Eliminare
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Fără
pictograme de
pericol
suplimentare

7.3.2.3 Aerosoli (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

3

Atenție

H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este
încălzit

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

P210

P410 + P412

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe
fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de
aprindere. Fumatul interzis.

A se proteja de lumina soarelui. Nu
expuneți
la
temperaturi
care
depășesc 50 ºC /122 ºF.

Atribuită în conformitate cu Directiva 75/324/CEE

Producătorul/furnizorul utilizează scara
de temperatură aplicabilă.



P251
Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.


Atribuită în conformitate cu Directiva 75/324/CEE



Atribuită în conformitate cu
Directiva 75/324/CEE

Eliminare
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7.3.2.4 Gaze oxidante
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

1

Pericol

H270 Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

P220

P370 + P376

P403

A se păstra departe de îmbrăcăminte și
de alte materiale combustibile.

În caz de incendiu: opriți scurgerea,
dacă acest lucru se poate face în
siguranță.

A se depozita într-un
spațiu bine ventilat.



Foarte recomandată

P244
Feriți valvele și racordurile de ulei și
grăsime.


Foarte recomandată



Opțională



Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate



Foarte recomandată

Eliminare
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7.3.2.5 Gaze sub presiune
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

Gaz comprimat

Atenție

H280 Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în
caz de încălzire

Gaz lichefiat

Atenție

H280 Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în
caz de încălzire

Gaz dizolvat

Atenție

H280 Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în
caz de încălzire

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare
P410 + P403
A se proteja de lumina soarelui. A se
depozita într-un spațiu bine ventilat.
- P410 se poate omite pentru gazele
conținute de butelii de gaz transportabile,
în conformitate cu instrucțiunea de
ambalare P200 din Recomandările ONU
privind transportul mărfurilor periculoase,
cu excepția cazurilor în care gazele
respective prezintă o descompunere
(lentă) sau polimerizare


Opțională

Eliminare
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7.3.2.5 Gaze sub presiune (continuare)

Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

Gaz lichefiat răcit

Atenție

deFrază de pericol
H281 Conține un gaz răcit; poate cauza arsuri sau leziuni criogenice

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

P282

P336 + P315

P403

Purtați mănuși izolante împotriva
frigului și echipament de protecție a
feței sau a ochilor.

Dezghețați părțile degerate cu apă
călduță. Nu frecați zona afectată.
Consultați imediat medicul.

A se depozita într-un
spațiu bine ventilat.



Foarte recomandată în cazul în care
se pot produce împroșcări cu lichid,
de exemplu la transferul lichidelor
criogenice. În acest caz, în fișa cu
date de securitate trebuie să se indice
utilizarea ochelarilor de protecție cu
protecții laterale și a echipamentului
de protecție a feței.



Recomandată



Opțională

Eliminare
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7.3.2.6 Lichide inflamabile
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

1

Pericol

H224 Lichid și vapori extrem de inflamabili

2

Pericol

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili

3

Atenție

H226 Lichid și vapori inflamabili

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P210

P303 + P361 + P353

P403 + P235

P501

A se păstra departe de surse de căldură,
suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte
surse de aprindere. Fumatul interzis.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA
(sau cu părul): Scoateți imediat
toată îmbrăcămintea contaminată.
Clătiți pielea cu apă [sau faceți
duș].

A se depozita întrun spațiu bine
ventilat. A se
păstra la rece.

Eliminați conținutul/recipientul la
…



Foarte recomandată

P233
Păstrați recipientul închis etanș.
- dacă lichidul este volatil și poate genera o
atmosferă explozivă
 Foarte recomandată pentru categoria 1,
dacă nu a fost deja atribuită fraza P404
 Recomandată pentru categoria 2, dacă nu
a fost deja atribuită fraza P404
 Opțională pentru categoria 3
P235
A se păstra la rece.

- textul între paranteze pătrate
trebuie inclus atunci când
producătorul/furnizorul consideră că
este adecvat pentru produsul chimic
respectiv


Opțională, cu excepția cazului în
care este considerată necesară –
de exemplu, din cauza riscului de
generare a unei atmosfere
potențial explozive

P370 + P378
În caz de incendiu: a se utiliza ...
pentru a stinge.
- dacă apa agravează riscul

Depozitare

- pentru lichidele
inflamabile din
categoria 1 și alte
lichide inflamabile
care sunt volatile și
pot genera o
atmosferă explozivă


Foarte
recomandată

Eliminare

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul
legislației privind deșeurile
periculoase. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu
este necesară o trimitere la
legislația aplicabilă.

 Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există
cerințe specifice privind eliminarea,
mai stricte decât așteptările
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- pentru lichidele inflamabile din categoria 1
și alte lichide inflamabile care sunt volatile și
pot genera o atmosferă explozivă
 Foarte recomandată, cu excepția cazului
în care se atribuie P403 + P235
P240
Legătură la pământ și conexiune
echipotențială cu recipientul și cu
echipamentul de recepție.
- dacă lichidul este volatil și poate genera o
atmosferă explozivă
 Opțională dacă nu există alte condiții care
să impună folosirea sa
 Recomandată pentru includerea în fișa cu
date de securitate
P241
Utilizați echipamente [electrice/de
ventilare/de iluminat/…]
antideflagrante.
- dacă lichidul este volatil și poate genera o
atmosferă explozivă
- textul între paranteze pătrate poate fi
utilizat pentru a specifica tipul specific de
echipamente electrice, de ventilare sau de
iluminat sau alte echipamente, dacă este
necesar și după caz
 Opțională dacă nu există alte condiții care
să impună folosirea sa
 Recomandată pentru includerea în fișa cu
date de securitate

Versiunea 4.0 – martie 2019
… Producătorul/furnizorul precizează
mijloacele adecvate.


Foarte recomandată dacă sunt
necesare sau adecvate mijloace
de stingere specifice

normale referitoare la eliminarea
produselor chimice.
Se recomandă să se specifice locul
de eliminare, dar nu este necesară
o trimitere la legislația aplicabilă.
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P242
Nu utilizați unelte care produc scântei.
- dacă lichidul este volatil și poate genera o
atmosferă explozivă, iar energia minimă de
aprindere este foarte mică (această cerință
se aplică substanțelor și amestecurilor cu
energie de aprindere < 0,1 mJ, de exemplu
disulfura de carbon)
 Opțională dacă nu există alte condiții care
să impună folosirea sa
 Recomandată pentru includerea în fișa cu
date de securitate
P243
Luați măsuri de precauție împotriva
descărcărilor electrostatice.
- dacă lichidul este volatil și poate genera o
atmosferă explozivă
 Opțională dacă nu există alte condiții care
să impună folosirea sa
 Recomandată pentru includerea în fișa cu
date de securitate
P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul de
echipament adecvat.


Opțională
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7.3.2.7 Solide inflamabile
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

1

Pericol

H228 Solid inflamabil

2

Atenție

H228 Solid inflamabil

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P210

P370 + P378

A se păstra departe de surse de căldură,
suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte
surse de aprindere. Fumatul interzis.

În caz de incendiu: a se utiliza ...
pentru a stinge.



Foarte recomandată

P240
Legătură la pământ și conexiune
echipotențială cu recipientul și cu
echipamentul de recepție.
- dacă solidul este sensibil din punct de vedere
electrostatic
 Opțională dacă nu există alte condiții care să
impună folosirea sa
 Recomandată pentru includerea în fișa cu date
de securitate

- dacă apa agravează riscul
… Producătorul/furnizorul precizează
mijloacele adecvate.


Foarte recomandată dacă sunt
necesare sau adecvate mijloace de
stingere specifice

Depozitare

Eliminare
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P241
Utilizați echipamente [electrice/de
ventilare/de iluminat/…] antideflagrante.
- dacă se pot forma nori de praf
- textul între paranteze pătrate poate fi utilizat
pentru a specifica tipul specific de echipamente
electrice, de ventilare sau de iluminat sau alte
echipamente, dacă este necesar și după caz
 Opțională dacă nu există alte condiții care să
impună folosirea sa
 Recomandată pentru includerea în fișa cu date
de securitate
P280
Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul de
echipament adecvat.


Opțională
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7.3.2.8 Substanțe și amestecuri autoreactive
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

Tipul A

Pericol

H240 Pericol de explozie în caz de încălzire

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P403

P501

A se păstra departe de surse de
căldură, suprafețe fierbinți, scântei,
flăcări și alte surse de aprindere.
Fumatul interzis.

În caz de incendiu:
Risc de explozie. Evacuați zona. NU
încercați să stingeți incendiul atunci
când focul a ajuns la explozivi.

A se depozita într-un spațiu
bine ventilat.

Eliminați
conținutul/recipientul la …

- cu excepția substanțelor
și amestecurilor
autoreactive controlate prin
temperatură sau a
peroxizilor organici,
deoarece poate avea loc
condensarea și, în
consecință, înghețarea

… în conformitate cu
reglementările
locale/regionale/naționale/inter
naționale (precizați)



Foarte recomandată

P234
A se păstra numai în ambalajul
original.


Foarte recomandată dacă recipientul
este important pentru prevenirea sau
suprimarea efectului de reacții
periculoase sau de explozie

P235
A se păstra la rece.
- se poate omite dacă P411 figurează pe
etichetă
 Recomandată



Foarte recomandată



Foarte recomandată

P411
A se depozita la
temperaturi care să nu
depășească …°C/…°F.
- dacă este necesar controlul
temperaturii (în conformitate
cu secțiunea 2.8.2.4 sau
2.15.2.3 din anexa I la CLP)

Producătorul/furnizorul
precizează dacă cerințele
privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului,
containerului sau în ambele
cazuri.

 Recomandată pentru

includerea în fișa cu date
de securitate dacă există
cerințe specifice privind
eliminarea, mai stricte
decât așteptările normale
referitoare la eliminarea
produselor chimice.
Precizați reglementarea
aplicabilă.
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P240
Legătură la pământ și conexiune
echipotențială cu recipientul și cu
echipamentul de recepție.
- dacă este sensibil din punct de vedere
electrostatic și poate genera o atmosferă
explozivă
 Opțională dacă nu există alte condiții
care să impună folosirea sa
 Recomandată pentru includerea în fișa
cu date de securitate
P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a
feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul de
echipament adecvat.


Foarte recomandată

115
sau dacă se consideră că este
necesar din alte motive
… Producătorul/furnizorul
precizează temperatura
folosind scara de temperatură
aplicabilă.


Foarte recomandată

P420
A se depozita separat.


Se recomandă în cazul în
care există probabilitatea
ca materialele
incompatibile să producă
un anumit risc. Dacă se
folosește această frază,
trebuie adăugate informații
suplimentare pentru a
preciza materialele
incompatibile.
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7.3.2.8 Substanțe și amestecuri autoreactive (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare Frază de pericol

Tipul B

Pericol

H241 Pericol de incendiu sau de explozie în caz
de încălzire

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P210

P370 + P380 + P375 [+ P378]52

P403

P501

A se păstra departe de surse de căldură,
suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte
surse de aprindere. Fumatul interzis.

În caz de incendiu: Evacuați zona.
Stingeți incendiul de la distanță
din cauza pericolului de explozie.
[Utilizați … pentru stingere.]

A se depozita într-un spațiu
bine ventilat.

Eliminați
conținutul/recipientul la
…



Foarte recomandată

P234
A se păstra numai în ambalajul original.

- textul între paranteze pătrate trebuie
utilizat în cazul în care apa agravează
riscul

 Foarte recomandată

… Producătorul/furnizorul precizează
mijloacele adecvate.

P235



Foarte recomandată

A se păstra la rece.



Textul între paranteze pătrate este
foarte recomandat dacă sunt
necesare sau adecvate mijloace de
stingere specifice.

- se poate omite dacă P411 figurează pe
etichetă
 Recomandată

52

Utilizarea parantezelor pătrate este explicată în secțiunea 7.3 din acest ghid.

- cu excepția substanțelor și
amestecurilor autoreactive
controlate prin temperatură sau
a peroxizilor organici, deoarece
poate avea loc condensarea și, în
consecință, înghețarea


Foarte recomandată

P411
A se depozita la temperaturi
care să nu depășească
…°C/…°F.
- dacă este necesar controlul
temperaturii (în conformitate cu
secțiunea 2.8.2.4 sau 2.15.2.3
din anexa I la CLP) sau dacă se

… în conformitate cu
reglementările
locale/regionale/naționale/i
nternaționale (precizați)
Producătorul/furnizorul
precizează dacă cerințele
privind eliminarea se aplică
în cazul conținutului,
containerului sau în ambele
cazuri.


Obligatorie pentru
publicul larg dacă
substanța/amestecul
face obiectul legislației
privind deșeurile
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P240

consideră că este necesar din
alte motive

Legătură la pământ și conexiune
echipotențială cu recipientul și cu
echipamentul de recepție.

… Producătorul/furnizorul
precizează temperatura.

- dacă este sensibil din punct de vedere
electrostatic și poate genera o atmosferă
explozivă
 Opțională dacă nu există alte condiții care
să impună folosirea sa
 Recomandată pentru includerea în fișa cu
date de securitate
P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul de
echipament adecvat.


Foarte recomandată



Foarte recomandată

P420
A se depozita separat.


periculoase. Se
recomandă să se
specifice locul de
eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la
legislația aplicabilă.

Recomandată în cazul în care
există probabilitatea ca
materialele incompatibile să
producă un anumit risc.
Dacă se folosește această
frază, trebuie adăugate
informații suplimentare
pentru a clarifica materialele
incompatibile.



Recomandată pentru
includerea în fișa cu
date de securitate dacă
există cerințe specifice
privind eliminarea, mai
stricte decât așteptările
normale referitoare la
eliminarea produselor
chimice. Precizați
reglementarea
aplicabilă.
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7.3.2.8 Substanțe și amestecuri autoreactive (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare Frază de pericol

Tipul C

Pericol

H242 Pericol de incendiu în caz de încălzire

Tipul D

Pericol

H242 Pericol de incendiu în caz de încălzire

Tipul E

Atenție

H242 Pericol de incendiu în caz de încălzire

Tipul F

Atenție

H242 Pericol de incendiu în caz de încălzire

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P210

P370 + P378

P403

P501

A se păstra departe de surse de
căldură, suprafețe fierbinți, scântei,
flăcări și alte surse de aprindere.
Fumatul interzis.

În caz de incendiu: a se utiliza ...
pentru a stinge.

A se depozita într-un
spațiu bine ventilat.

Eliminați conținutul/recipientul la
…

- dacă apa agravează riscul

- cu excepția
substanțelor și
amestecurilor
autoreactive controlate
prin temperatură sau a
peroxizilor organici,
deoarece poate avea loc
condensarea și, în
consecință, înghețarea

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)



Foarte recomandată

P234
A se păstra numai în ambalajul
original.
 Foarte recomandată
P235

Producătorul/furnizorul precizează
mijloacele adecvate.


Foarte recomandată dacă sunt
necesare sau adecvate mijloace
de stingere specifice



Foarte recomandată

A se păstra la rece.

P411

- se poate omite dacă P411 figurează
pe etichetă

A se depozita la
temperaturi care să nu
depășească …°C/…°F.



Recomandată

Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.
 Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul
legislației privind deșeurile
periculoase. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu
este necesară o trimitere la
legislația aplicabilă.


Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate dacă
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P240
Legătură la pământ și conexiune
echipotențială cu recipientul și cu
echipamentul de recepție.
- dacă este sensibil din punct de vedere
electrostatic și poate genera o
atmosferă explozivă
 Opțională dacă nu există alte condiții
care să impună folosirea sa
 Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate

119
- dacă este necesar
controlul temperaturii (în
conformitate cu secțiunea
2.8.2.4 sau 2.15.2.3 din
anexa I la CLP) sau dacă se
consideră că este necesar
din alte motive
… Producătorul/furnizorul
precizează temperatura.


Foarte recomandată

P420
A se depozita separat.

P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție
a ochilor/echipament de protecție a
feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul
de echipament adecvat.


Foarte recomandată



Recomandată în cazul în
care există
probabilitatea ca
materialele
incompatibile să
producă un anumit risc.
Dacă se folosește
această frază, trebuie
adăugate informații
suplimentare pentru a
clarifica materialele
incompatibile.

există cerințe specifice privind
eliminarea, mai stricte decât
așteptările normale referitoare la
eliminarea produselor chimice.
Precizați reglementarea aplicabilă.
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7.3.2.9 Lichide piroforice
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare Frază de pericol

1

Pericol

H250 Se aprinde spontan, în contact cu aerul

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P210

P302 + P334

A se păstra departe de surse de căldură,
suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte
surse de aprindere. Fumatul interzis.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Introduceți
în apă rece sau acoperiți cu o compresă
umedă.



Foarte recomandată



Foarte recomandată

P222

P370 + P378

A nu se lăsa în contact cu aerul.

În caz de incendiu: a se utiliza ... pentru a
stinge.

dacă se consideră necesară accentuarea frazei
de pericol


Opțională

P231 + P232
A se manipula și a se depozita conținutul
sub un gaz inert/…
A se proteja de umiditate.
… Producătorul/furnizorul precizează lichidul sau
gazul adecvat dacă termenul „gaz inert” nu este
adecvat.


Recomandată

- dacă apa agravează riscul
… Producătorul/furnizorul precizează mijloacele
adecvate.


Foarte recomandată dacă sunt necesare sau
adecvate mijloace de stingere specifice

Depozitare

Eliminare
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Foarte recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate

P233
Păstrați recipientul închis etanș.


Foarte recomandată

P280
Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte
de protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul de
echipament adecvat.


Foarte recomandată
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7.3.2.10 Solide piroforice
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare Frază de pericol

1

Pericol

H250 Se aprinde spontan, în contact cu aerul

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P210

P302 + P335 + P334

A se păstra departe de surse de căldură,
suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte
surse de aprindere. Fumatul interzis.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:
Îndepărtați particulele depuse pe piele.
Introduceți în apă rece sau acoperiți cu o
compresă umedă.



Foarte recomandată

P222



Foarte recomandată

A nu se lăsa în contact cu aerul.
- dacă se consideră necesară accentuarea frazei
de pericol


Opțională

P370 + P378
În caz de incendiu: a se utiliza ... pentru a
stinge.
- dacă apa agravează riscul

P231 + P232
A se manipula și a se depozita conținutul
sub un gaz inert/…
A se proteja de umiditate.
… Producătorul/furnizorul precizează lichidul sau
gazul adecvat dacă termenul „gaz inert” nu este
adecvat.


Recomandată

… Producătorul/furnizorul precizează mijloacele
adecvate.


Foarte recomandată dacă sunt necesare
sau adecvate mijloace de stingere specifice

Depozitare

Eliminare
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Foarte recomandată pentru includerea în fișa
cu date de securitate

P233
Păstrați recipientul închis etanș.


Foarte recomandată

P280
Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte
de protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul de
echipament adecvat.


Foarte recomandată
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7.3.2.11 Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

1

Pericol

H251 Se autoîncălzește, pericol de aprindere.

2

Atenție

H252 Se autoîncălzește
aprindere.

în

cantități

mari;

pericol

de

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

P235

P407

A se păstra la rece.

Păstrați un spațiu gol între stive sau paleți.

- se poate omite dacă P413 figurează pe
etichetă





Foarte recomandată pentru publicul
larg

P280

Foarte recomandată

P413
Depozitați cantitățile în vrac mai mari de … kg/…
lbs la temperaturi care să nu depășească
…°C/…°F.

Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a
feței.

… Producătorul/furnizorul precizează cantitatea și
temperatura utilizând scara aplicabilă.

Producătorul/furnizorul precizează tipul de
echipament adecvat.

P420



Opțională



Foarte recomandată dacă producătorul are
informații specifice

A se depozita separat.


Recomandată în cazul în care există probabilitatea
ca materialele incompatibile să producă un anumit
risc. Dacă se folosește această frază, trebuie
adăugate informații suplimentare pentru a clarifica
materialele incompatibile.

Eliminare
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7.3.2.12 Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile

Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

deFrază de pericol

1

Pericol

H260 În contact cu apa degajă gaze inflamabile care se pot aprinde
spontan.

2

Pericol

H261 Se autoîncălzește în cantități mari; pericol de aprindere.

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P223

P302 + P335 + P334

P402 + P404

P501

A nu se lăsa în contact cu apa.

ÎN CAZ DE CONTACT CU
PIELEA: Îndepărtați
particulele depuse pe piele.
Introduceți în apă rece.

A se depozita într-un loc
uscat, într-un recipient
închis.

Eliminați conținutul/recipientul la
…

- dacă se consideră necesară accentuarea
frazei de pericol


Opțională

P231 + P232
A se manipula și a se depozita
conținutul sub un gaz inert/… A se
proteja de umiditate.
- dacă substanța sau amestecul
reacționează ușor cu umiditatea din aer.
… Producătorul/furnizorul precizează
lichidul sau gazul adecvat dacă termenul
„gaz inert” nu este adecvat.


Foarte recomandată în cazul în care
este necesară o accentuare specială





Foarte recomandată

P370 + P378
În caz de incendiu: a se utiliza
... pentru a stinge.
- dacă apa agravează riscul



Recomandată, cu
excepția cazului în care
a fost deja atribuită
fraza P231
Foarte recomandată
pentru includerea în fișa
cu date de securitate

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul
legislației privind deșeurile
periculoase. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu
este necesară o trimitere la
legislația aplicabilă.



Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate dacă

… Producătorul/furnizorul
precizează mijloacele adecvate.



Foarte recomandată dacă
sunt necesare sau adecvate
mijloace de stingere specifice
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P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a
feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul de
echipament adecvat.


Recomandată

există cerințe specifice privind
eliminarea, mai stricte decât
așteptările normale referitoare la
eliminarea produselor chimice.
Precizați reglementarea aplicabilă.
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7.3.2.12 Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

3

Atenție

deFrază de pericol
H261 În contact cu apa degajă gaze inflamabile

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P231 + P232

P370 + P378

P402 + P404

P501

A se manipula și a se depozita
conținutul sub un gaz inert/…
A se proteja de umiditate.

În caz de incendiu: a se
utiliza ... pentru a stinge.

A se depozita într-un loc
uscat, într-un recipient
închis.

Eliminați conținutul/recipientul la
…

- dacă substanța sau amestecul
reacționează ușor cu umiditatea din
aer
… Producătorul/furnizorul precizează
lichidul sau gazul adecvat dacă termenul
„gaz inert” nu este adecvat.
 Foarte recomandată în cazul în care
este necesară o accentuare specială
P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a
feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul
de echipament adecvat.

 Recomandată

- dacă apa agravează riscul
… Producătorul/furnizorul
precizează mijloacele adecvate.


Foarte recomandată dacă
sunt necesare sau adecvate
mijloace de stingere
specifice



Recomandată, cu excepția
cazului în care a fost deja
atribuită fraza P231



Foarte recomandată pentru
includerea în fișa cu date de
securitate

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul
legislației privind deșeurile
periculoase. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu
este necesară o trimitere la
legislația aplicabilă.

 Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate dacă
există cerințe specifice privind
eliminarea, mai stricte decât
așteptările normale referitoare la
eliminarea produselor chimice.
Precizați reglementarea aplicabilă.
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7.3.2.13 Lichide oxidante
Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

1

Pericol

deFrază de pericol
H271 Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P210

P306 + P360

A se păstra departe de surse de
căldură, suprafețe fierbinți,
scântei, flăcări și alte surse de
aprindere. Fumatul interzis.

ÎN CAZ DE CONTACT CU
ÎMBRĂCĂMINTEA: clătiți imediat
îmbrăcămintea contaminată și
pielea cu multă apă, înainte de
scoaterea îmbrăcămintei.



Foarte recomandată



Depozitare
P420
A se depozita separat.


Recomandată

P220
A se păstra departe de
îmbrăcăminte și de alte
materiale combustibile.
 Foarte recomandată
P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de
protecție a ochilor/echipament
de protecție a feței.
Producătorul/furnizorul precizează
tipul de echipament adecvat.


Recomandată

P371 + P380 + P375
În caz de incendiu de proporții și
de cantități mari de produs:
evacuați zona. Stingeți incendiul
de la distanță din cauza
pericolului de explozie.


Eliminare



Recomandată în cazul în
care există probabilitatea
ca materialele
incompatibile să producă
un anumit risc. Dacă se
folosește această frază,
trebuie adăugate
informații suplimentare
pentru a clarifica
materialele incompatibile.

P501
Eliminați conținutul/recipientul la
…
… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul
legislației privind deșeurile
periculoase. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu
este necesară o trimitere la
legislația aplicabilă.



Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate dacă
există cerințe specifice privind
eliminarea, mai stricte decât
așteptările normale referitoare la
eliminarea produselor chimice.

Opțională dacă s-a
atribuit deja fraza P220

Foarte recomandată

P370 + P378
În caz de incendiu: a se utiliza ...
pentru a stinge.
- dacă apa agravează riscul
… Producătorul/furnizorul precizează
mijloacele adecvate.
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P283
Purtați îmbrăcăminte rezistentă
la foc sau ignifugă.


Recomandată pentru includerea
în fișa cu date de securitate

129


Foarte recomandată dacă sunt
necesare sau adecvate mijloace
de stingere specifice
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130

Versiunea 4.0 – martie 2019

7.3.2.13 Lichide oxidante (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

deFrază de pericol

2

Pericol

H272 Poate agrava un incendiu; oxidant.

3

Atenție

H272 Poate agrava un incendiu; oxidant.

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P210

P370 + P378

P501

A se păstra departe de surse de căldură,
suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte
surse de aprindere. Fumatul interzis.

În caz de incendiu: a se
utiliza ... pentru a stinge.

Eliminați conținutul/recipientul la …



Foarte recomandată

P220
A se păstra departe de îmbrăcăminte și de
alte materiale combustibile.
 Foarte recomandată

- dacă apa agravează riscul
… Producătorul/furnizorul
precizează mijloacele adecvate.


Foarte recomandată dacă
sunt necesare sau adecvate
mijloace de stingere
specifice

Depozitare

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul
legislației privind deșeurile periculoase.
Se recomandă să se specifice locul de
eliminare, dar nu este necesară o
trimitere la legislația aplicabilă.



Recomandată pentru includerea în fișa
cu date de securitate dacă există
cerințe specifice privind eliminarea, mai
stricte decât așteptările normale
referitoare la eliminarea produselor
chimice. Precizați reglementarea
aplicabilă.

P280
Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte
de protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul de
echipament adecvat.


Recomandată
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7.3.2.14 Solide oxidante
Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

1

Pericol

deFrază de pericol
H271 Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P210

P306 + P360

P501

A se păstra departe de surse de căldură,
suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte
surse de aprindere. Fumatul interzis.

ÎN CAZ DE CONTACT CU
ÎMBRĂCĂMINTEA: clătiți imediat
îmbrăcămintea contaminată și
pielea cu multă apă, înainte de
scoaterea îmbrăcămintei.

Eliminați conținutul/recipientul la
…



Foarte recomandată

Recomandată

P220



A se păstra departe de îmbrăcăminte și de
alte materiale combustibile.

P371 + P380 + P375

 Foarte recomandată
P280
Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul de
echipament adecvat.


Recomandată

P283
Purtați îmbrăcăminte rezistentă la foc sau
ignifugă.

În caz de incendiu de proporții și
de cantități mari de produs:
evacuați zona. Stingeți incendiul
de la distanță din cauza
pericolului de explozie.


Depozitare

Eliminare

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul
legislației privind deșeurile
periculoase. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu
este necesară o trimitere la
legislația aplicabilă.



Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate dacă
există cerințe specifice privind
eliminarea, mai stricte decât
așteptările normale referitoare la
eliminarea produselor chimice.
Precizați reglementarea aplicabilă.

Foarte recomandată

P370 + P378
În caz de incendiu: a se utiliza ...
pentru a stinge.
- dacă apa agravează riscul
… Producătorul/furnizorul precizează
mijloacele adecvate.

Ghid privind etichetarea și ambalarea
132


Versiunea 4.0 – martie 2019
Recomandată pentru includerea în fișa cu date
de securitate



Foarte recomandată dacă sunt
necesare sau adecvate mijloace
de stingere specifice
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7.3.2.14 Solide oxidante (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

deFrază de pericol

2

Pericol

H272 Poate agrava un incendiu; oxidant.

3

Atenție

H272 Poate agrava un incendiu; oxidant.

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P210

P370 + P378

P501

A se păstra departe de surse de
căldură, suprafețe fierbinți, scântei,
flăcări și alte surse de aprindere.
Fumatul interzis.

În caz de incendiu: a se utiliza ...
pentru a stinge.

Eliminați conținutul/recipientul la …



Foarte recomandată

P220
A se păstra departe de îmbrăcăminte și
de alte materiale combustibile.
 Foarte recomandată
P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a
feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul de
echipament adecvat.


Recomandată

- dacă apa agravează riscul
… Producătorul/furnizorul precizează
mijloacele adecvate.


Foarte recomandată dacă sunt
necesare sau adecvate mijloace
de stingere specifice

Depozitare

Eliminare

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul
legislației privind deșeurile periculoase.
Se recomandă să se specifice locul de
eliminare, dar nu este necesară o
trimitere la legislația aplicabilă.

 Recomandată pentru includerea în fișa

cu date de securitate dacă există
cerințe specifice privind eliminarea, mai
stricte decât așteptările normale
referitoare la eliminarea produselor
chimice. Precizați reglementarea
aplicabilă.
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7.3.2.15 Peroxizi organici
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

Tipul A

Pericol

H240 Pericol de explozie în caz de încălzire

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P210

P370 + P372 + P380 + P373

A se păstra departe de surse de
căldură, suprafețe fierbinți,
scântei, flăcări și alte surse de
aprindere. Fumatul interzis.

În caz de incendiu:
Risc de explozie.
Evacuați zona. NU încercați
să stingeți incendiul atunci
când focul a ajuns la
explozivi.



Foarte recomandată

P234
A se păstra numai în ambalajul
original.


Foarte recomandată dacă
recipientul este important pentru
prevenirea sau suprimarea
efectului de reacții periculoase
sau de explozie



Foarte recomandată

Depozitare
P403
A se depozita într-un spațiu bine
ventilat.
- cu excepția substanțelor și
amestecurilor autoreactive controlate
prin temperatură sau a peroxizilor
organici, deoarece poate avea loc
condensarea și, în consecință,
înghețarea


P410
A se proteja de lumina soarelui.


P235

Foarte recomandată, în
combinație cu P411 sau P235

Opțională dacă a fost deja
atribuită fraza P411 sau P235

A se păstra la rece.

P411

- se poate omite dacă P411 figurează
pe etichetă

A se depozita la temperaturi care
să nu depășească …°C/…°F.



Opțională

- dacă este necesar controlul
temperaturii (în conformitate cu

Eliminare
P501
Eliminați conținutul/recipientul la
…
… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate dacă
există cerințe specifice privind
eliminarea, mai stricte decât
așteptările normale referitoare la
eliminarea produselor chimice.
Precizați reglementarea aplicabilă.
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P240
Legătură la pământ și conexiune
echipotențială cu recipientul și cu
echipamentul de recepție.
- dacă este sensibil din punct de
vedere electrostatic și poate genera
o atmosferă explozivă
 Opțională dacă nu există alte
condiții care să impună folosirea
sa
 Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate
P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de
protecție a ochilor/echipament
de protecție a feței.
Producătorul/furnizorul precizează
tipul de echipament adecvat.


Foarte recomandată
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secțiunea 2.15.2.3 din anexa I la
CLP) sau dacă se consideră că este
necesar din alte motive
… Producătorul/furnizorul precizează
temperatura folosind scara de
temperatură aplicabilă.


Foarte recomandată

P420
A se depozita separat.


Recomandată în cazul în care
există probabilitatea ca
materialele incompatibile să
producă un anumit risc. Dacă se
folosește această frază, trebuie
adăugate informații suplimentare
pentru a clarifica materialele
incompatibile.
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7.3.2.15 Peroxizi organici (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

Tipul B

Pericol

deFrază de pericol
H241 Pericol de incendiu sau de explozie în
caz de încălzire

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

P210

P370 + P380 + P375 [+ P378]

P403

P501

A se păstra departe de surse de
căldură, suprafețe fierbinți, scântei,
flăcări și alte surse de aprindere.
Fumatul interzis.

În caz de incendiu: Evacuați zona.
Stingeți incendiul de la distanță
din cauza pericolului de explozie.
[Utilizați … pentru stingere.]

A se depozita într-un spațiu bine
ventilat.

Eliminați
conținutul/recipientul la …

- cu excepția substanțelor și
amestecurilor autoreactive
controlate prin temperatură sau a
peroxizilor organici, deoarece poate
avea loc condensarea și, în
consecință, înghețarea

… în conformitate cu
reglementările
locale/regionale/naționale/inte
rnaționale (precizați)



Foarte recomandată

P234

… Producătorul/furnizorul precizează
mijloacele adecvate.

A se păstra numai în ambalajul
original.

- textul între paranteze pătrate
trebuie utilizat în cazul în care apa
agravează riscul

 Foarte recomandată



P235
A se păstra la rece.
- se poate omite dacă P411 figurează pe
etichetă


Opțională

Eliminare

P410

Producătorul/furnizorul
precizează dacă cerințele
privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului,
containerului sau în ambele
cazuri.

A se proteja de lumina soarelui.





Foarte recomandată



Foarte recomandată, în
combinație cu P411 sau P235

Opțională dacă a fost deja
atribuită fraza P411 sau P235

P411

Obligatorie pentru publicul
larg dacă
substanța/amestecul face
obiectul legislației privind
deșeurile periculoase. Se
recomandă să se specifice
locul de eliminare, dar nu
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P240
Legătură la pământ și conexiune
echipotențială cu recipientul și cu
echipamentul de recepție.
- dacă este sensibil din punct de vedere
electrostatic și poate genera o atmosferă
explozivă
 Opțională dacă nu există alte condiții
care să impună folosirea sa
 Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate
P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a
feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul
de echipament adecvat.


Foarte recomandată
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A se depozita la temperaturi
care să nu depășească
…°C/…°F.
- dacă este necesar controlul
temperaturii (în conformitate cu
secțiunea 2.15.2.3 din anexa I la
CLP) sau dacă se consideră că este
necesar din alte motive
… Producătorul/furnizorul precizează
temperatura folosind scara de
temperatură aplicabilă.


Foarte recomandată

P420
A se depozita separat.


Recomandată în cazul în care
există probabilitatea ca
materialele incompatibile să
producă un anumit risc. Dacă se
folosește această frază, trebuie
adăugate informații
suplimentare pentru a clarifica
materialele incompatibile.

este necesară o trimitere
la legislația aplicabilă.


Recomandată pentru
includerea în fișa cu date
de securitate dacă există
cerințe specifice privind
eliminarea, mai stricte
decât așteptările normale
referitoare la eliminarea
produselor chimice.
Precizați reglementarea
aplicabilă.
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7.3.2.15 Peroxizi organici (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

Tipul C

Pericol

H242 Pericol de incendiu în caz de
încălzire

Tipul D

Pericol

H242 Pericol de incendiu în caz de
încălzire

Tipul E

Atenție

H242 Pericol de incendiu în caz de
încălzire

Tipul F

Atenție

H242 Pericol de incendiu în caz de
încălzire

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P210

P370 + P378

A se păstra departe de surse de
căldură, suprafețe fierbinți,
scântei, flăcări și alte surse de
aprindere. Fumatul interzis.

În caz de incendiu: a se
utiliza ... pentru a
stinge.



Foarte recomandată

P234
A se păstra numai în ambalajul
original.
 Foarte recomandată

- dacă apa agravează riscul
… Producătorul/furnizorul
precizează mijloacele
adecvate.


Foarte recomandată
dacă sunt necesare
sau adecvate mijloace
de stingere specifice

Depozitare
P403
A se depozita într-un spațiu bine
ventilat.
- cu excepția substanțelor și amestecurilor
autoreactive controlate prin temperatură
sau a peroxizilor organici, deoarece poate
avea loc condensarea și, în consecință,
înghețarea


Foarte recomandată, în combinație cu
P411 sau P235

P410

P235

A se proteja de lumina soarelui.

A se păstra la rece.



Opțională dacă a fost deja atribuită
fraza P411 sau P235

Eliminare
P501
Eliminați conținutul/recipientul la
…
… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internațional
e (precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg
dacă substanța/amestecul face
obiectul legislației privind deșeurile
periculoase. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu

Ghid privind etichetarea și ambalarea
Versiunea 4.0 – martie 2019
- se poate omite dacă P411
figurează pe etichetă


Opțională

139
P411
A se depozita la temperaturi care să
nu depășească …°C/…°F.
- dacă este necesar controlul temperaturii
(în conformitate cu secțiunea 2.15.2.3 din
anexa I la CLP) sau dacă se consideră că
este necesar din alte motive

P240
Legătură la pământ și conexiune
echipotențială cu recipientul și
cu echipamentul de recepție.
- dacă este sensibil din punct de
vedere electrostatic și poate genera
o atmosferă explozivă
 Opțională dacă nu există alte
condiții care să impună folosirea
sa
 Recomandată pentru includerea
în fișa cu date de securitate
P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de
protecție a ochilor/echipament
de protecție a feței.
Producătorul/furnizorul precizează
tipul de echipament adecvat.


Foarte recomandată

… Producătorul/furnizorul precizează
temperatura folosind scara de temperatură
aplicabilă.


Foarte recomandată

P420
A se depozita separat.


Recomandată în cazul în care există
probabilitatea ca materialele
incompatibile să producă un anumit
risc. Dacă se folosește această frază,
trebuie adăugate informații
suplimentare pentru a clarifica
materialele incompatibile.

este necesară o trimitere la
legislația aplicabilă.


Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate dacă
există cerințe specifice privind
eliminarea, mai stricte decât
așteptările normale referitoare la
eliminarea produselor chimice.
Precizați reglementarea aplicabilă.
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7.3.2.16 Corosive pentru metale
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

1

Atenție

H290 Poate fi corosiv pentru
metale

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

P234

P390

P406

A se păstra numai în ambalajul
original.

Absorbiți scurgerile de
produs, pentru a nu afecta
materialele din apropiere.

A se depozita într-un recipient
rezistent la coroziune/recipient
din… cu dublură interioară
rezistentă la coroziune.

 Recomandată pentru publicul larg


Opțională pentru utilizatorii
industriali/profesionali

 Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate



Recomandată

- se poate omite dacă P234 figurează
pe etichetă
… Producătorul/furnizorul precizează
alte materiale compatibile.


Opțională



A nu se utiliza dacă a fost deja
atribuită fraza P234

Eliminare

Ghid privind etichetarea și ambalarea
Versiunea 4.0 – martie 2019

141

7.3.3 Fraze de precauție specifice pentru pericolele pentru sănătate
7.3.3.1 Toxicitate acută – orală
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

1

Pericol

H300 Mortal în caz de înghițire

2

Pericol

H300 Mortal în caz de înghițire

3

Pericol

H301 Toxic în caz de înghițire

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

P264

P301 + P310

P405

P501

Spălați-vă … bine după utilizare.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați
imediat la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un
medic/…

A se depozita sub cheie.

Eliminați conținutul/recipientul la
…

… Producătorul/furnizorul
precizează sursa adecvată de
informații medicale în caz de
urgență.



… Producătorul/furnizorul precizează
părțile corpului care trebuie spălate
după utilizare.




Foarte recomandată pentru
publicul larg
Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali



Foarte recomandată

P270

P321

A nu mânca, bea sau fuma în
timpul utilizării produsului.

Tratament specific (a se vedea
… de pe această etichetă).



Foarte recomandată pentru
publicul larg în cazul categoriilor 1
și 2

- dacă este necesară administrarea
imediată a unui antidot.



Foarte recomandată pentru
publicul larg
Opțională pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă
nu există alte condiții (în
legislația statelor membre)
care să impună folosirea sa

Eliminare

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul
legislației privind deșeurile
periculoase. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu
este necesară o trimitere la
legislația aplicabilă.

 Recomandată pentru utilizatorii
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Recomandată pentru publicul larg
în cazul categoriei 3

… Trimitere la instrucțiunile
suplimentare de prim ajutor



Opțională pentru utilizatorii
industriali/profesionali



 Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate

Foarte recomandată doar în
cazurile excepționale în care se
cunoaște și este necesar un
tratament specific

P330 în combinație cu P301
Clătiți gura.


Foarte recomandată pentru
publicul larg în cazul
categoriilor 1 și 2, cu excepția
cazului în care se atribuie
P301+P330+P331



Recomandată pentru publicul
larg în cazul categoriei 3, cu
excepția cazului în care se
atribuie P301+P330+P331



Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali în cazul
categoriilor 1 și 2, cu excepția
cazului în care se atribuie
P301+P330+P331



Opțională pentru utilizatorii
industriali/profesionali în cazul
categoriei 3

industriali/profesionali dacă există
cerințe specifice privind eliminarea,
mai stricte decât așteptările
normale referitoare la eliminarea
produselor chimice. Se recomandă
să se specifice locul de eliminare,
dar nu este necesară o trimitere la
legislația aplicabilă.
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7.3.3.1 Toxicitate acută – orală (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

4

Atenție

H302 Nociv în caz de înghițire

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P264

P301 + P312

P501

Spălați-vă … bine după utilizare.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați
la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ/un medic/…
dacă nu vă simțiți bine.

Eliminați conținutul/recipientul la …

… Producătorul/furnizorul precizează
părțile corpului care trebuie spălate după
utilizare.


Recomandată

P270
A nu mânca, bea sau fuma în timpul
utilizării produsului.

… Producătorul/furnizorul
precizează sursa adecvată de
informații medicale în caz de
urgență.


Opțională



Recomandată pentru publicul larg

P330



Opțională pentru utilizatorii
industriali/profesionali

Clătiți gura.



Recomandată pentru includerea în fișa
cu date de securitate



Depozitare

Eliminare

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă cerințele
privind eliminarea se aplică în cazul conținutului,
containerului sau în ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul legislației
privind deșeurile periculoase. Se recomandă
să se specifice locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația aplicabilă.

Opțională
 Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există cerințe
specifice privind eliminarea, mai stricte decât
așteptările normale referitoare la eliminarea
produselor chimice. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația aplicabilă.

Ghid privind etichetarea și ambalarea
144

Versiunea 4.0 – martie 2019

7.3.3.1 Toxicitate acută – dermică
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

1

Pericol

H310 Mortal în contact cu pielea

2

Pericol

H310 Mortal în contact cu pielea

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P262

P302 + P352

P405

P501

Evitați orice contact cu ochii, pielea
sau îmbrăcămintea.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:
spălați cu multă apă/…

A se depozita sub
cheie.

Eliminați conținutul/recipientul la …

… Producătorul/furnizorul poate
specifica un agent de curățare dacă
este cazul, sau poate recomanda un
agent alternativ în cazurile
excepționale în care apa este în mod
clar inadecvată.



Foarte recomandată
pentru publicul larg



Opțională pentru
utilizatorii
industriali/profesion
ali dacă nu există
alte condiții (în
legislația statelor
membre) care să
impună folosirea sa



Foarte recomandată

P264
Spălați-vă … bine după utilizare.
… Producătorul/furnizorul precizează
părțile corpului care trebuie spălate după
utilizare.


Foarte recomandată



Recomandată pentru publicul larg



Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate

P270

P310

A nu mânca, bea sau fuma în timpul
utilizării produsului.

Sunați imediat la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un
medic/…



Foarte recomandată pentru publicul
larg



Opțională pentru utilizatorii
industriali/profesionali



Recomandată pentru includerea în fișa
cu date de securitate

… Producătorul/furnizorul precizează
sursa adecvată de informații medicale
în caz de urgență.


Foarte recomandată, în
combinație cu P302+P352

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul
legislației privind deșeurile
periculoase. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu
este necesară o trimitere la legislația
aplicabilă.



Recomandată pentru includerea în fișa
cu date de securitate dacă există
cerințe specifice privind eliminarea,
mai stricte decât așteptările normale
referitoare la eliminarea produselor
chimice. Precizați reglementarea
aplicabilă.
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P280

P321

Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a
feței.

Tratament specific (a se vedea …
de pe această etichetă).

- Menționați mănușile/îmbrăcămintea de
protecție
Producătorul/furnizorul poate specifica
mai detaliat tipul de echipament dacă este
cazul.

- dacă sunt recomandate măsuri
imediate, de exemplu utilizarea unui
agent de curățare specific
… Trimitere la instrucțiunile
suplimentare de prim ajutor


 Foarte recomandată

Foarte recomandată doar în
cazurile excepționale în care se
cunoaște și este necesar un
tratament specific

P361 + P364
Scoateți imediat toată
îmbrăcămintea contaminată și
spălați-o înainte de reutilizare.


Recomandată
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7.3.3.1 Toxicitate acută – dermică (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

3

Pericol

H311 Toxic în contact cu pielea

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P280

P302 + P352

P405

P501

Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de
protecție a ochilor/echipament
de protecție a feței.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:
spălați cu multă apă/…

A se depozita sub cheie.

Eliminați conținutul/recipientul la …



Foarte recomandată
pentru publicul larg



Opțională pentru
utilizatorii
industriali/profesionali
dacă nu există alte
condiții (în legislația
statelor membre) care să
impună folosirea sa

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)

- Menționați
mănușile/îmbrăcămintea de
protecție
Producătorul/furnizorul poate
specifica mai detaliat tipul de
echipament dacă este cazul.
 Foarte recomandată

… Producătorul/furnizorul poate
specifica un agent de curățare dacă
este cazul, sau poate recomanda un
agent alternativ în cazurile
excepționale în care apa este în mod
clar inadecvată.


Recomandată pentru publicul larg



Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate

P312
Sunați la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un
medic/… dacă nu vă simțiți bine.
… Producătorul/furnizorul precizează
sursa adecvată de informații medicale
în caz de urgență.


Recomandată

Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul
legislației privind deșeurile periculoase.
Se recomandă să se specifice locul de
eliminare, dar nu este necesară o
trimitere la legislația aplicabilă.

 Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există
cerințe specifice privind eliminarea, mai
stricte decât așteptările normale
referitoare la eliminarea produselor
chimice. Se recomandă să se specifice
locul de eliminare, dar nu este necesară
o trimitere la legislația aplicabilă.
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P321
Tratament specific (a se vedea …
de pe această etichetă).
- dacă sunt recomandate măsuri
imediate, de exemplu utilizarea unui
agent de curățare specific
… Trimitere la instrucțiunile
suplimentare de prim ajutor


Foarte recomandată doar în
cazurile excepționale în care se
cunoaște și este necesar un
tratament specific

P361+P364
Scoateți imediat toată
îmbrăcămintea contaminată și
spălați-o înainte de reutilizare.


Recomandată
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7.3.3.1 Toxicitate acută – dermică (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

4

Atenție

H312 Nociv în contact cu pielea

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P280

P302 + P352

P501

Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție
a ochilor/echipament de protecție
a feței.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:
spălați cu multă apă/…

Eliminați conținutul/recipientul la …

- Menționați mănușile/îmbrăcămintea
de protecție
Producătorul/furnizorul poate specifica
mai detaliat tipul de echipament dacă
este cazul.


Recomandată

… Producătorul/furnizorul poate specifica
un agent de curățare dacă este cazul, sau
poate recomanda un agent alternativ în
cazurile excepționale în care apa este în
mod clar inadecvată.


Opțională

P312
Sunați la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ/un medic/… dacă nu
vă simțiți bine.
… Producătorul/furnizorul precizează sursa
adecvată de informații medicale în caz de
urgență.


Recomandată

Depozitare

Eliminare

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în cazul
conținutului, containerului sau în ambele
cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul
legislației privind deșeurile periculoase.
Se recomandă să se specifice locul de
eliminare, dar nu este necesară o
trimitere la legislația aplicabilă.

 Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există cerințe
specifice privind eliminarea, mai stricte
decât așteptările normale referitoare la
eliminarea produselor chimice. Se
recomandă să se specifice locul de
eliminare, dar nu este necesară o
trimitere la legislația aplicabilă.
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P321
Tratament specific (a se vedea … de
pe această etichetă).
- dacă sunt recomandate măsuri imediate,
de exemplu utilizarea unui agent de
curățare specific
… Trimitere la instrucțiunile suplimentare
de prim ajutor


Foarte recomandată doar în cazurile
excepționale în care se cunoaște și
este necesar un tratament specific

P362 + P364
Scoateți îmbrăcămintea contaminată
și spălați-o înainte de reutilizare.


Opțională
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7.3.3.1 Toxicitate acută – inhalare
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

1

Pericol

H330 Mortal în caz de inhalare

2

Pericol

H330 Mortal în caz de inhalare

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P260

P304 + P340

P403 + P233

P501

Nu inspirați
praful/fumul/gazul/ceața/vapori
i/spray-ul.

ÎN CAZ DE INHALARE:
transportați persoana la aer
liber și mențineți-o într-o
poziție confortabilă pentru
respirație.

A se depozita într-un spațiu
bine ventilat. Păstrați
recipientul închis etanș.

Eliminați conținutul/recipientul la …

Producătorul/furnizorul precizează
condițiile aplicabile.


Foarte recomandată

P271
A se utiliza numai în aer liber sau
în spații bine ventilate.
 Foarte recomandată pentru
publicul larg


Opțională pentru utilizatorii
industriali/profesionali

P284
[În cazul în care ventilarea este
necorespunzătoare] purtați
echipament de protecție
respiratorie.



Foarte recomandată

P310

- dacă substanța sau amestecul
este volatil și poate genera o
atmosferă periculoasă


Sunați imediat la un CENTRU
DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ/un medic/…
… Producătorul/furnizorul
precizează sursa adecvată de
informații medicale în caz de
urgență.


Foarte recomandată, în
combinație cu P304+P340

Foarte recomandată, cu
excepția cazului în care a
fost deja atribuită deja
fraza P404

P405
A se depozita sub cheie.


Foarte recomandată pentru
publicul larg



Opțională pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă
nu există alte condiții (în
legislația statelor membre)
care să impună folosirea sa

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul
legislației privind deșeurile periculoase.
Se recomandă să se specifice locul de
eliminare, dar nu este necesară o
trimitere la legislația aplicabilă.

 Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există
cerințe specifice privind eliminarea, mai
stricte decât așteptările normale
referitoare la eliminarea produselor
chimice. Se recomandă să se specifice
locul de eliminare, dar nu este necesară
o trimitere la legislația aplicabilă.
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- textul între paranteze pătrate se
poate utiliza dacă există informații
suplimentare, furnizate împreună cu
produsul chimic la punctul de
utilizare, care explică ce tip de
ventilare este adecvat pentru
utilizarea în condiții de siguranță
Producătorul/furnizorul precizează
echipamentul.




Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali în cazurile
excepționale în care ventilația
inadecvată/măsurile
organizatorice inadecvate nu pot
preveni suficient inhalarea
Recomandată pentru includerea
în fișa cu date de securitate

151

P320
Un tratament specific este
urgent (a se vedea … de pe
această etichetă).
- dacă este necesară
administrarea imediată a unui
antidot
… Trimitere la instrucțiunile
suplimentare de prim ajutor


Foarte recomandată doar în
cazurile excepționale în care
se cunoaște și este necesar
un tratament specific
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7.3.3.1 Toxicitate acută – inhalare (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

3

Pericol

H331 Toxic în caz de inhalare

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P261

P304 + P340

P403 + P233

P501

Evitați să inspirați
praful/fumul/gazul/ceața
/vaporii/spray-ul.

ÎN CAZ DE INHALARE: transportați
persoana la aer liber și mențineți-o într-o
poziție confortabilă pentru respirație.

A se depozita într-un
spațiu bine ventilat.
Păstrați recipientul închis
etanș.

Eliminați conținutul/recipientul la …

-

se poate omite dacă P260
figurează pe etichetă

Producătorul/furnizorul
precizează condițiile
aplicabile.


Recomandată

P271
A se utiliza numai în aer
liber sau în spații bine
ventilate.


Foarte recomandată
pentru publicul larg

 Opțională pentru
utilizatorii
industriali/profesionali



Recomandată

P311
Sunați la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ/un medic/…
… Producătorul/furnizorul precizează sursa
adecvată de informații medicale în caz de
urgență.


Recomandată, în combinație cu
P304+P340

P321
Tratament specific (a se vedea … de pe
această etichetă)
-

dacă sunt necesare măsuri specifice
imediate

… Trimitere la instrucțiunile suplimentare de
prim ajutor

- dacă substanța sau
amestecul este volatil și
poate genera o atmosferă
periculoasă


Foarte recomandată

P405
A se depozita sub cheie.


Foarte recomandată
pentru publicul larg



Opțională pentru
utilizatorii
industriali/profesionali
dacă nu există alte
condiții (în legislația
statelor membre) care
să impună folosirea sa

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul
legislației privind deșeurile
periculoase. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu
este necesară o trimitere la legislația
aplicabilă.

 Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există
cerințe specifice privind eliminarea,
mai stricte decât așteptările normale
referitoare la eliminarea produselor
chimice. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu
este necesară o trimitere la legislația
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Foarte recomandată doar în cazurile
excepționale în care se cunoaște și este
necesar un tratament specific

aplicabilă.
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7.3.3.1 Toxicitate acută – inhalare (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

4

Atenție

H332 Nociv în caz de inhalare

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P261

P304 + P340

Evitați să inspirați
praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/sp
ray-ul.

ÎN CAZ DE INHALARE: transportați
persoana la aer liber și mențineți-o
într-o poziție confortabilă pentru
respirație.

-

se poate omite dacă P260 figurează
pe etichetă

Producătorul/furnizorul precizează
condițiile aplicabile.


Recomandată

P271



Opțională

P312
Sunați la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un
medic/… dacă nu vă simțiți bine.

A se utiliza numai în aer liber sau în
spații bine ventilate.

… Producătorul/furnizorul precizează
sursa adecvată de informații medicale
în caz de urgență.

 Foarte recomandată pentru publicul
larg





Opțională pentru utilizatorii
industriali/profesionali

Recomandată

Depozitare

Eliminare
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7.3.3.2 Corodarea/iritarea pielii
Categorie de pericol
Subcategoriile 1A, 1B, 1C și
categoria 1

Cuvânt
avertizare
Pericol

deFrază de pericol

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P260

P301 + P330 + P331

P405

P501

Nu inspirați
praful/fumul/gazul/ceața/
vaporii/spray-ul.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura.
NU provocați voma.

A se depozita sub cheie.

Eliminați
conținutul/recipientul la …



Producătorul/furnizorul precizează
condițiile aplicabile.
- menționați să nu se inspire praful sau
ceața
- dacă se pot forma particule inhalabile de
praf sau ceață în timpul utilizării


Foarte recomandată

P264
Spălați-vă … bine după utilizare.
… Producătorul/furnizorul precizează
părțile corpului care trebuie spălate după
utilizare.
 Foarte recomandată pentru publicul
larg, cu excepția cazului în care a fost
deja atribuită fraza P280



Foarte recomandată pentru publicul
larg, cu condiția ca informațiile
medicale să indice că fraza este
corespunzătoare
Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali, cu condiția
ca informațiile medicale să indice că
fraza este corespunzătoare

P303 + P361 + P353
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau
cu părul): Scoateți imediat toată
îmbrăcămintea contaminată. Clătiți
pielea cu apă [sau faceți duș].
- textul între paranteze pătrate trebuie
inclus atunci când
producătorul/furnizorul consideră că este




Foarte recomandată
pentru publicul larg
Opțională pentru
utilizatorii
industriali/profesionali
dacă nu există alte
condiții (în legislația
statelor membre) care să
impună folosirea sa

… în conformitate cu
reglementările
locale/regionale/naționale/inter
naționale (precizați)
Producătorul/furnizorul
precizează dacă cerințele
privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului
sau în ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul
larg dacă
substanța/amestecul face
obiectul legislației privind
deșeurile periculoase. Se
recomandă să se specifice
locul de eliminare, dar nu
este necesară o trimitere la
legislația aplicabilă.
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Foarte recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali, cu excepția
cazului în care a fost deja atribuită
fraza P280

P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a
feței.
- Menționați mănușile/îmbrăcămintea de
protecție și echipamentele de protecție
pentru ochi/față.
Producătorul/furnizorul poate specifica
mai detaliat tipul de echipament dacă este
cazul.


Foarte recomandată

adecvat pentru produsul chimic
respectiv


Foarte recomandată

P363
Spălați îmbrăcămintea contaminată,
înainte de reutilizare.


Recomandată pentru publicul larg



Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate

P304 + P340
ÎN CAZ DE INHALARE: transportați
persoana la aer liber și mențineți-o
într-o poziție confortabilă pentru
respirație.


Opțională

P310
Sunați imediat la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un
medic/…
… Producătorul/furnizorul precizează
sursa adecvată de informații medicale în
caz de urgență.


Foarte recomandată, în combinație
cu P303 + P361 + P353, cu
P305 + P351 + P338 sau cu
P301 + P330 + P331

P321
Tratament specific (a se vedea … de
pe această etichetă).

 Recomandată pentru
utilizatorii
industriali/profesionali dacă
există cerințe specifice
privind eliminarea, mai
stricte decât așteptările
normale referitoare la
eliminarea produselor
chimice. Se recomandă să
se specifice locul de
eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la
legislația aplicabilă.

Ghid privind etichetarea și ambalarea
Versiunea 4.0 – martie 2019

157
… Trimitere la instrucțiunile suplimentare
de prim ajutor
Producătorul/furnizorul poate indica un
agent de curățare dacă este cazul.


Foarte recomandată doar în cazurile
excepționale în care se cunoaște și
este necesar un tratament specific

P305 + P351 + P338
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:
Clătiți cu atenție cu apă timp de mai
multe minute. Scoateți lentilele de
contact, dacă este cazul și dacă
acest lucru se poate face cu
ușurință. Continuați să clătiți.


Foarte recomandată
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7.3.3.2 Corodarea/iritarea pielii (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

2

Atenție

deFrază de pericol
H315 Provoacă iritarea pielii

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P264

P302 + P352

Spălați-vă … bine după utilizare.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu
multă apă/…

… Producătorul/furnizorul precizează
părțile corpului care trebuie spălate
după utilizare.


Recomandată

… Producătorul/furnizorul poate specifica un agent
de curățare dacă este cazul, sau poate recomanda
un agent alternativ în cazurile excepționale în care
apa este în mod clar inadecvată.

P280



Opțională pentru publicul larg

Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de
protecție a ochilor/echipament de
protecție a feței.



Recomandată pentru includerea în fișa cu date
de securitate

P321

- Menționați mănușile de protecție.

Tratament specific (a se vedea … de pe
această etichetă).

Producătorul/furnizorul poate specifica
mai detaliat tipul de echipament dacă
este cazul.

… Trimitere la instrucțiunile suplimentare de prim
ajutor



Recomandată

Producătorul/furnizorul poate indica un agent de
curățare dacă este cazul.

Depozitare

Eliminare
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Recomandată doar în cazurile excepționale în
care se cunoaște și este necesar un tratament
specific

P332 + P313
În caz de iritare a pielii: consultați medicul.
- se poate omite dacă P333 + P313 figurează pe
etichetă.


Opțională

P362 + P364
Scoateți îmbrăcămintea contaminată și
spălați-o înainte de reutilizare.


Opțională



Recomandată pentru includerea în fișa cu date
de securitate
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7.3.3.3 Numai lezarea gravă a ochilor53
Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

1

Pericol

deFrază de pericol
H318 Provoacă leziuni oculare grave

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P280

P305 + P351 + P338

Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a
feței.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu
atenție cu apă timp de mai multe minute.
Scoateți lentilele de contact, dacă este
cazul și dacă acest lucru se poate face cu
ușurință. Continuați să clătiți.

- Menționați echipamentul de protecție a
ochilor/feței.



Producătorul/furnizorul poate specifica
mai detaliat tipul de echipament dacă
este cazul.


Foarte recomandată

Depozitare

Eliminare

Foarte recomandată

P310
Sunați imediat la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…
… Producătorul/furnizorul precizează sursa
adecvată de informații medicale în caz de
urgență.


Foarte recomandată, în combinație cu
P305 + P351 + P338

În cazul în care un produs chimic este clasificat drept corosiv pentru piele subcategoria 1A, 1B, 1C sau categoria 1, etichetarea referitoare la lezarea
gravă a ochilor/iritarea ochilor poate fi omisă, deoarece aceste informații sunt deja incluse în fraza de pericol pentru corodarea pielii categoria 1 (H314).
53
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7.3.3.3 Numai iritarea ochilor54
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

2

Atenție

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor

Fraze de precauție
Prevenire
P264
Spălați-vă … bine după utilizare.
… Producătorul/furnizorul precizează părțile corpului care
trebuie spălate după utilizare.


Opțională pentru utilizatorii industriali/profesionali



Recomandată pentru publicul larg

Intervenție

ÎN CAZ DE CONTACT CU
OCHII: Clătiți cu atenție cu
apă timp de mai multe minute.
Scoateți lentilele de contact,
dacă este cazul și dacă acest
lucru se poate face cu
ușurință. Continuați să clătiți.


Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a feței.

Recomandată pentru publicul
larg



Recomandată pentru
includerea în fișa cu date de
securitate

- Menționați echipamentul de protecție a ochilor/feței.



Recomandată

Eliminare

P305 + P351 + P338

P280

Producătorul/furnizorul poate specifica mai detaliat tipul
de echipament dacă este cazul.

Depozitare

P337 + P313
Dacă iritarea ochilor persistă:
consultați medicul.


Recomandată

În cazul în care un produs chimic este clasificat drept corosiv pentru piele subcategoria 1A, 1B, 1C sau categoria 1, etichetarea referitoare la lezarea
gravă a ochilor/iritarea ochilor poate fi omisă, deoarece aceste informații sunt deja incluse în fraza de pericol pentru corodarea pielii categoria 1 (H314).
54
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7.3.3.4 Sensibilizarea căilor respiratorii
Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

1, 1A, 1B

Pericol

deFrază de pericol
H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau
dificultăți de respirație în caz de inhalare

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P261

P304 + P340

P501

Evitați să inspirați
praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

ÎN CAZ DE INHALARE:
transportați persoana la
aer liber și mențineți-o
într-o poziție confortabilă
pentru respirație.

Eliminați conținutul/recipientul la …

-

se poate omite dacă P260 figurează pe etichetă

Producătorul/furnizorul precizează condițiile aplicabile.


Foarte recomandată



Foarte recomandată

P284

P342 + P311

[În cazul în care ventilarea este
necorespunzătoare] purtați echipament de
protecție respiratorie.

În caz de simptome
respiratorii: sunați la un
CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ/un
medic/…

-

textul între paranteze pătrate se poate utiliza dacă
există informații suplimentare, furnizate împreună
cu produsul chimic la punctul de utilizare, care
explică ce tip de ventilare este adecvat pentru
utilizarea în condiții de siguranță

Producătorul/furnizorul precizează echipamentul.


Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali în cazurile excepționale în
care ventilația inadecvată/măsurile organizatorice
inadecvate nu pot preveni suficient inhalarea



Foarte recomandată

Depozitare

Eliminare

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă cerințele
privind eliminarea se aplică în cazul conținutului,
containerului sau în ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul legislației
privind deșeurile periculoase. Se recomandă
să se specifice locul de eliminare, dar nu
este necesară o trimitere la legislația
aplicabilă.



Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există cerințe
specifice privind eliminarea, mai stricte
decât așteptările normale referitoare la
eliminarea produselor chimice. Se
recomandă să se specifice locul de eliminare,
dar nu este necesară o trimitere la legislația
aplicabilă.
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Recomandată pentru includerea în fișa cu date de
securitate
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7.3.3.4 Sensibilizarea pielii
Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

1, 1A, 1B

Atenție

deFrază de pericol
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P261

P302 + P352

P501

Evitați să inspirați
praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/sprayul.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:
spălați cu multă apă/…

Eliminați conținutul/recipientul la …

-

se poate omite dacă P260 figurează pe
etichetă

Producătorul/furnizorul precizează condițiile
aplicabile.


Recomandată

P272

… Producătorul/furnizorul poate
specifica un agent de curățare dacă
este cazul, sau poate recomanda un
agent alternativ în cazurile
excepționale în care apa este în mod
clar inadecvată.


Recomandată pentru publicul larg



Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate

Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru
contaminată în afara locului de muncă.
 Nu este destinată utilizării de către publicul
larg
 Opțională pentru utilizatorii
industriali/profesionali

P333 + P313
În caz de iritare a pielii sau de
erupție cutanată: consultați
medicul.


Recomandată

Depozitare

Eliminare

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă cerințele
privind eliminarea se aplică în cazul conținutului,
containerului sau în ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul legislației
privind deșeurile periculoase. Se recomandă
să se specifice locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația aplicabilă.

 Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există cerințe
specifice privind eliminarea, mai stricte decât
așteptările normale referitoare la eliminarea
produselor chimice. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația aplicabilă.

Ghid privind etichetarea și ambalarea
Versiunea 4.0 – martie 2019

P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a feței.
-

Menționați mănușile de protecție.

Producătorul/furnizorul poate specifica mai
detaliat tipul de echipament dacă este cazul.


Foarte recomandată

165

P321
Tratament specific (a se vedea …
de pe această etichetă)
… Trimitere la instrucțiunile
suplimentare de prim ajutor
Producătorul/furnizorul poate indica
un agent de curățare dacă este cazul.


Foarte recomandată doar în
cazurile excepționale în care se
cunoaște și este necesar un
tratament specific

P362+P364
Scoateți îmbrăcămintea
contaminată și spălați-o înainte
de reutilizare.


Recomandată
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7.3.3.5 Mutagenitatea celulelor embrionare
Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

deFrază de pericol

1, 1A, 1B

Pericol

H340 Poate provoca anomalii genetice (indicați calea de
expunere, dacă există probe concludente că nicio
altă cale de expunere nu provoacă acest pericol)

2

Atenție

H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice
(indicați calea de expunere, dacă există probe
concludente că nicio altă cale de expunere nu
provoacă acest pericol)

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P201

P308 + P313

P405

P501

Procurați instrucțiuni speciale înainte
de utilizare.

ÎN CAZ DE expunere sau de
posibilă expunere: consultați
medicul.

A se depozita sub cheie.

Eliminați conținutul/recipientul la
…




Foarte recomandată pentru
categoriile 1A și 1B



Foarte recomandată pentru
categoriile 1A și 1B



Recomandată pentru
categoria 2

Recomandată pentru categoria 2

P202
A nu se manipula decât după ce au
fost citite și înțelese toate măsurile
de securitate.




Foarte recomandată pentru
publicul larg55
Opțională pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă
nu există alte condiții (în
legislația statelor membre)
care să impună folosirea sa

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul
legislației privind deșeurile

Substanțele și amestecurile enumerate în apendicele 1-6 la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și cărora le este atribuită fraza
H340, H350 sau H360 sunt restricționate la utilizatorii industriali/profesionali și, în mod normal, nu sunt furnizate publicului larg (a se vedea punctele 28,
29 și 30 din anexa XVII la REACH, cu modificările ulterioare). Lista modificărilor ulterioare ale anexei XVII poate fi consultată la
http://echa.europa.eu/ro/regulations/reach/legislation.
55
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Opțională în cazul în care se atribuie
fraza P201

P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a
feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul
de echipament adecvat.


Foarte recomandată

167
periculoase. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu
este necesară o trimitere la
legislația aplicabilă.
 Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există
cerințe specifice privind eliminarea,
mai stricte decât așteptările
normale referitoare la eliminarea
produselor chimice. Se recomandă
să se specifice locul de eliminare,
dar nu este necesară o trimitere la
legislația aplicabilă.
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7.3.3.6 Cancerigenitate
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare Frază de pericol

1A și 1B

Pericol

H350 Poate provoca cancer (indicați calea de expunere, dacă există
probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă
acest pericol)

2

Atenție

H351 Susceptibil de a provoca cancer (indicați calea de expunere,
dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere
nu provoacă acest pericol)

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P201

P308 + P313

P405

P501

Procurați instrucțiuni speciale
înainte de utilizare.

ÎN CAZ DE expunere sau de
posibilă expunere: consultați
medicul.

A se depozita sub cheie.

Eliminați conținutul/recipientul la …




Foarte recomandată pentru
categoriile 1A și 1B



Foarte recomandată pentru
categoriile 1A și 1B



Recomandată pentru
categoria 2

Recomandată pentru categoria 2

P202
A nu se manipula decât după ce au
fost citite și înțelese toate măsurile
de securitate.



Foarte recomandată pentru
publicul larg56



Opțională pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă
nu există alte condiții (în
legislația statelor membre)
care să impună folosirea sa

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul
legislației privind deșeurile
periculoase. Se recomandă să se

Substanțele și amestecurile enumerate în apendicele 1-6 la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și cărora le este atribuită fraza
H340, H350 sau H360 sunt restricționate la utilizatorii industriali/profesionali și, în mod normal, nu sunt furnizate publicului larg (a se vedea punctele 28,
29 și 30 din anexa XVII la REACH, cu modificările ulterioare). Lista modificărilor ulterioare ale anexei XVII poate fi consultată la:
http://echa.europa.eu/ro/regulations/reach/legislation.
56
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Opțională în cazul în care se
atribuie fraza P201

specifice locul de eliminare, dar nu
este necesară o trimitere la legislația
aplicabilă.

P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție
a ochilor/echipament de protecție
a feței.
Producătorul/furnizorul precizează tipul
de echipament adecvat.


Foarte recomandată



Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există
cerințe specifice privind eliminarea,
mai stricte decât așteptările normale
referitoare la eliminarea produselor
chimice. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu
este necesară o trimitere la legislația
aplicabilă.
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7.3.3.7 Toxicitate pentru reproducere
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare Frază de pericol

1A și 1B

Pericol

H360 Poate dăuna fertilității sau fătului (indicați efectul
specific, dacă este cunoscut)
(indicați calea de expunere, dacă există probe
concludente că nicio altă cale de expunere nu
provoacă acest pericol)

2

Atenție

H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului
(indicați efectul specific, dacă este cunoscut)
(indicați calea de expunere, dacă există probe
concludente că nicio altă cale de expunere nu
provoacă acest pericol)

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P201

P308 + P313

P405

P501

Procurați instrucțiuni speciale
înainte de utilizare.

ÎN CAZ DE expunere sau de
posibilă expunere: consultați
medicul.

A se depozita sub
cheie.

Eliminați conținutul/recipientul la …




Foarte recomandată pentru
categoriile 1A și 1B



Foarte recomandată pentru
categoriile 1A și 1B



Recomandată pentru
categoria 2

Recomandată pentru categoria 2

P202



Foarte recomandată
pentru publicul larg57

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)



Opțională pentru
utilizatorii
industriali/profesionali

Producătorul/furnizorul precizează dacă cerințele
privind eliminarea se aplică în cazul conținutului,
containerului sau în ambele cazuri.

Substanțele și amestecurile enumerate în apendicele 1-6 la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și cărora le este atribuită fraza
H340, H350 sau H360 sunt restricționate la utilizatorii industriali/profesionali și, în mod normal, nu sunt furnizate publicului larg (a se vedea punctele 28,
29 și 30 din anexa XVII la REACH, cu modificările ulterioare). Lista modificărilor ulterioare ale anexei XVII poate fi consultată pe site-ul ECHA:
http://echa.europa.eu/ro/regulations/reach/legislation).
57

Ghid privind etichetarea și ambalarea
Versiunea 4.0 – martie 2019
A nu se manipula decât după ce
au fost citite și înțelese toate
măsurile de securitate.


Opțională în cazul în care se
atribuie fraza P201

P280
Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de
protecție a ochilor/echipament
de protecție a feței.
Producătorul/furnizorul precizează
tipul de echipament adecvat.


Foarte recomandată

171
dacă nu există alte
condiții (în legislația
statelor membre)
care să impună
folosirea sa



Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul legislației
privind deșeurile periculoase. Se recomandă
să se specifice locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația aplicabilă.



Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există cerințe
specifice privind eliminarea, mai stricte decât
așteptările normale referitoare la eliminarea
produselor chimice. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația aplicabilă.
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Nicio
pictogramă
de pericol

7.3.3.7 Toxicitate pentru reproducere (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

Categorie suplimentară pentru efecte
asupra alăptării sau prin intermediul
alăptării

Fără cuvinte de avertizare

H362 Poate dăuna copiilor alăptați la sân

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P201

P308 + P313

Procurați instrucțiuni speciale înainte de
utilizare.

ÎN CAZ DE expunere sau de
posibilă expunere: consultați
medicul.



Foarte recomandată


P260
Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/
vaporii/spray-ul.
Producătorul/furnizorul precizează condițiile
aplicabile.
-

Menționați să nu se inspire praful sau
ceața

-

dacă se pot forma particule de praf sau
ceață care pot fi inhalate în timpul
utilizării.



Foarte recomandată

Recomandată

Depozitare

Eliminare
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P263
Evitați contactul în timpul sarcinii și
alăptării.


Foarte recomandată

P264
Spălați-vă … bine după utilizare.
… Producătorul/furnizorul precizează părțile
corpului care trebuie spălate după utilizare.


Opțională

P270
A nu mânca, bea sau fuma în timpul
utilizării produsului.
 Recomandată pentru publicul larg


Opțională pentru utilizatorii
industriali/profesionali

 Recomandată pentru includerea în fișa cu
date de securitate
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7.3.3.8 Toxicitate asupra unui organ țintă specific în urma unei singure expuneri
Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

1

Pericol

deFrază de pericol
H370 Provoacă leziuni ale organelor (sau indicați toate organele
afectate, dacă sunt cunoscute)
(indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că
nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol)

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P260

P308 + P311

P405

P501

Nu inspirați
praful/fumul/gazul/ceața/
vaporii/spray-ul.

ÎN CAZ de expunere sau de
posibilă expunere: sunați la un
CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ/un medic/…

A se depozita sub cheie.

Eliminați conținutul/recipientul la …



Foarte recomandată
pentru publicul larg

Producătorul/furnizorul precizează
sursa adecvată de informații
medicale în caz de urgență.



Opțională pentru
utilizatorii
industriali/profesionali
dacă nu există alte
condiții (în legislația
statelor membre) care să
impună folosirea sa

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)

Producătorul/furnizorul precizează
condițiile aplicabile.


Foarte recomandată în cazul în care
substanța/amestecul este volatil
sau în stare gazoasă sau dacă este
posibilă expunerea prin inhalare, de
exemplu prin pulverizare sau praf
inhalabil sau dacă fraza H370 indică
inhalarea drept cale de expunere

P264
Spălați-vă … bine după utilizare.
… Producătorul/furnizorul precizează
părțile corpului care trebuie spălate
după utilizare.


Opțională



Foarte recomandată

P321
Tratament specific (a se vedea
… de pe această etichetă)
- dacă sunt necesare măsuri
imediate.
… Trimitere la instrucțiunile
suplimentare de prim ajutor


Foarte recomandată doar în
cazurile excepționale în care

Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul
legislației privind deșeurile
periculoase. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu
este necesară o trimitere la legislația
aplicabilă.

 Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există
cerințe specifice privind eliminarea,
mai stricte decât așteptările normale
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P270
A nu mânca, bea sau fuma în
timpul utilizării produsului.
 Recomandată pentru publicul larg


Opțională pentru utilizatorii
industriali/profesionali

 Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate

175
se cunoaște și este necesar un
tratament specific

referitoare la eliminarea produselor
chimice. Se recomandă să se specifice
locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația
aplicabilă.
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7.3.3.8 Toxicitate asupra unui organ țintă specific în urma unei singure expuneri (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

2

Atenție

deFrază de pericol
H371 Poate provoca leziuni ale organelor (sau indicați toate organele
afectate, dacă sunt cunoscute)
(indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio
altă cale de expunere nu provoacă acest pericol)

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P260

P308 + P311

P405

P501

Nu inspirați
praful/fumul/gazul/ceața/
vaporii/spray-ul.

ÎN CAZ de expunere sau de
posibilă expunere: sunați la un
CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ/un medic/…

A se depozita sub cheie.

Eliminați conținutul/recipientul la …



Foarte recomandată
pentru publicul larg

Producătorul/furnizorul precizează
sursa adecvată de informații
medicale în caz de urgență



Opțională pentru
utilizatorii
industriali/profesionali
dacă nu există alte
condiții (în legislația
statelor membre) care să
impună folosirea sa

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)

Producătorul/furnizorul precizează
condițiile aplicabile.


Foarte recomandată în cazul în care
substanța/amestecul este volatil
sau în stare gazoasă sau dacă este
posibilă expunerea prin inhalare, de
exemplu prin pulverizare sau praf
inhalabil sau dacă fraza H371 indică
inhalarea drept cale de expunere

P264
Spălați-vă … bine după utilizare.
… Producătorul/furnizorul precizează
părțile corpului care trebuie spălate
după utilizare.


Opțională



Recomandată

Producătorul/furnizorul precizează dacă
cerințele privind eliminarea se aplică în
cazul conținutului, containerului sau în
ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul
legislației privind deșeurile
periculoase. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu
este necesară o trimitere la legislația
aplicabilă.

 Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există
cerințe specifice privind eliminarea,
mai stricte decât așteptările normale
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P270
A nu mânca, bea sau fuma în
timpul utilizării produsului.
 Recomandată pentru publicul larg


Opțională pentru utilizatorii
industriali/profesionali

 Recomandată pentru includerea în
fișa cu date de securitate
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referitoare la eliminarea produselor
chimice. Se recomandă să se specifice
locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația
aplicabilă.
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7.3.3.8 Toxicitate asupra unui organ țintă specific în urma unei singure expuneri (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

3

Atenție

deFrază de pericol
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii; sau
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P261

P304 + P340

P403 + P233

P501

Evitați să inspirați
praful/fumul/gazul/ceața
/vaporii/spray-ul.

ÎN CAZ DE INHALARE:
transportați persoana la aer
liber și mențineți-o într-o
poziție confortabilă pentru
respirație.

A se depozita într-un spațiu
bine ventilat. Păstrați
recipientul închis etanș.

Eliminați conținutul/recipientul la …

- se poate omite dacă P260
figurează pe etichetă
Producătorul/furnizorul
precizează condițiile
aplicabile.


Recomandată

P271
A se utiliza numai în aer
liber sau în spații bine
ventilate.
 Foarte recomandată
pentru publicul larg


Opțională pentru
utilizatorii
industriali/profesionali



Opțională

P312
Sunați la un CENTRU DE
INFORMARE
TOXICOLOGICĂ/un medic/…
dacă nu vă simțiți bine.
… Producătorul/furnizorul
precizează sursa adecvată de
informații medicale în caz de
urgență.


Recomandată

- dacă substanța sau amestecul
este volatil și poate genera o
atmosferă periculoasă


Recomandată, cu excepția
cazului în care se atribuie
fraza P404

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă cerințele
privind eliminarea se aplică în cazul conținutului,
containerului sau în ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul legislației
privind deșeurile periculoase. Se recomandă
să se specifice locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația aplicabilă.



Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există cerințe
specifice privind eliminarea, mai stricte decât
așteptările normale referitoare la eliminarea
produselor chimice. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația aplicabilă.

P405
A se depozita sub cheie.


Foarte recomandată pentru
publicul larg



Opțională pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă
nu există alte condiții (în
legislația statelor membre)
care să impună folosirea sa
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7.3.3.9 Toxicitate asupra unui organ țintă specific în urma expunerii repetate
Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

1

Pericol

deFrază de pericol
H372 Provoacă leziuni ale organelor (sau indicați toate organele
afectate, dacă sunt cunoscute) în caz de expunere prelungită
sau repetată (indicați calea de expunere, dacă există probe
concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest
pericol)

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P260

P314

P501

Nu inspirați
praful/fumul/gazul/ceața/
vaporii/spray-ul.

Consultați medicul, dacă nu
vă simțiți bine.

Eliminați conținutul/recipientul la …

Producătorul/furnizorul precizează
condițiile aplicabile.


Foarte recomandată în cazul în care
substanța/amestecul este volatil sau
în stare gazoasă sau dacă este
posibilă expunerea prin inhalare, de
exemplu prin pulverizare sau praf
inhalabil sau dacă fraza H372 indică
inhalarea drept cale de expunere

P264
Spălați-vă … bine după utilizare.
… Producătorul/furnizorul precizează
părțile corpului care trebuie spălate după
utilizare.


Opțională



Recomandată

Depozitare

Eliminare

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă cerințele
privind eliminarea se aplică în cazul conținutului,
containerului sau în ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul legislației
privind deșeurile periculoase. Se recomandă
să se specifice locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația aplicabilă.



Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există cerințe
specifice privind eliminarea, mai stricte decât
așteptările normale referitoare la eliminarea
produselor chimice. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația aplicabilă.
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P270
A nu mânca, bea sau fuma în timpul
utilizării produsului.
 Recomandată pentru publicul larg


Opțională pentru utilizatorii
industriali/profesionali

 Recomandată pentru includerea în fișa
cu date de securitate
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7.3.3.9 Toxicitate asupra unui organ țintă specific în urma expunerii repetate (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

2

Atenție

deFrază de pericol
H373 Poate provoca leziuni ale organelor (sau indicați toate organele
afectate, dacă sunt cunoscute) în caz de expunere prelungită
sau repetată (indicați calea de expunere, dacă există probe
concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest
pericol)

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P260

P314

P501

Nu inspirați
praful/fumul/gazul/ceața/
vaporii/spray-ul.

Consultați medicul, dacă nu
vă simțiți bine.

Eliminați conținutul/recipientul la …

Producătorul/furnizorul precizează
condițiile aplicabile.


Foarte recomandată în cazul în care
substanța/amestecul este foarte
volatil sau în stare gazoasă sau dacă
este posibilă expunerea prin inhalare,
de exemplu prin pulverizare sau praf
inhalabil sau dacă H373 indică
inhalarea ca rută de expunere.



Recomandată

Depozitare

Eliminare

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă cerințele
privind eliminarea se aplică în cazul conținutului,
containerului sau în ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul legislației
privind deșeurile periculoase. Se recomandă
să se specifice locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația aplicabilă.



Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există cerințe
specifice privind eliminarea, mai stricte decât
așteptările normale referitoare la eliminarea
produselor chimice. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația aplicabilă.
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7.3.3.10 Pericol prin aspirare
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

1

Pericol

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în
căile respiratorii

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P301 + P310

P405

P501

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați
imediat la un CENTRU DE
INFORMARE
TOXICOLOGICĂ/un medic/…

A se depozita sub cheie.

Eliminați conținutul/recipientul la …



Foarte recomandată pentru
publicul larg

… Producătorul/furnizorul
precizează sursa adecvată de
informații medicale în caz de
urgență.



Opțională pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă nu
există alte condiții (în legislația
statelor membre) care să
impună folosirea sa



Foarte recomandată, în
combinație cu P331

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă cerințele
privind eliminarea se aplică în cazul conținutului,
containerului sau în ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul legislației
privind deșeurile periculoase. Se recomandă
să se specifice locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația aplicabilă.



Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există cerințe
specifice privind eliminarea, mai stricte decât
așteptările normale referitoare la eliminarea
produselor chimice. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația aplicabilă.

P331
NU provocați voma.


Foarte recomandată, în
combinație cu P301 + P310
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7.3.4 Fraze de precauție specifice pentru pericolele pentru mediu

7.3.4.1 Periculos pentru mediul acvatic – Pericol pentru mediul acvatic pe termen scurt (acut)
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

1

Atenție

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P273

P391

P501

Evitați dispersarea în mediu.

Colectați scurgerile de
produs.

Eliminați conținutul/recipientul la …

- dacă aceasta nu este utilizarea
prevăzută.


Foarte recomandată



Foarte recomandată

Depozitare

Eliminare

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale (precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă cerințele
privind eliminarea se aplică în cazul conținutului,
containerului sau în ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul legislației
privind deșeurile periculoase. Se recomandă să
se specifice locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația aplicabilă.



Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există cerințe
specifice privind eliminarea, mai stricte decât
așteptările normale referitoare la eliminarea
produselor chimice. Se recomandă să se specifice
locul de eliminare, dar nu este necesară o
trimitere la legislația aplicabilă.
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7.3.4.1 Periculos pentru mediul acvatic – Pericol pentru mediul acvatic pe termen lung (cronic)
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

1

Atenție

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe
termen lung

2

Fără cuvinte de avertizare

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen
lung

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

P273

P391

P501

Evitați dispersarea în mediu.

Colectați scurgerile de
produs.

Eliminați conținutul/recipientul la …

- dacă aceasta nu este utilizarea
prevăzută.


Foarte recomandată



Foarte recomandată

Depozitare

Eliminare

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale (precizați)
Producătorul/furnizorul precizează dacă cerințele
privind eliminarea se aplică în cazul conținutului,
containerului sau în ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul legislației
privind deșeurile periculoase. Se recomandă să
se specifice locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația aplicabilă.



Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există cerințe
specifice privind eliminarea, mai stricte decât
așteptările normale referitoare la eliminarea
produselor chimice. Se recomandă să se specifice
locul de eliminare, dar nu este necesară o
trimitere la legislația aplicabilă.
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7.3.4.1 Periculos pentru mediul acvatic – Pericol pentru mediul acvatic pe termen lung (cronic) (continuare)
Categorie de pericol

Cuvânt de avertizare

Frază de pericol

3

Fără cuvinte de avertizare

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

4

Fără cuvinte de avertizare

H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra
mediului acvatic

Nu se
folosesc
pictograme
de pericol

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare

P273

P501

Evitați dispersarea în mediu.

Eliminați conținutul/recipientul la …

- dacă aceasta nu este utilizarea
prevăzută.

… în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naționale/internaționale
(precizați)



Recomandată

Producătorul/furnizorul precizează dacă cerințele
privind eliminarea se aplică în cazul conținutului,
containerului sau în ambele cazuri.


Obligatorie pentru publicul larg dacă
substanța/amestecul face obiectul legislației
privind deșeurile periculoase. Se recomandă
să se specifice locul de eliminare, dar nu
este necesară o trimitere la legislația
aplicabilă.



Recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali dacă există cerințe
specifice privind eliminarea, mai stricte decât
așteptările normale referitoare la eliminarea
produselor chimice. Se recomandă să se
specifice locul de eliminare, dar nu este
necesară o trimitere la legislația aplicabilă.
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7.3.5 Alte pericole

7.3.5.1 Periculos pentru stratul de ozon
Categorie de pericol

Cuvânt
avertizare

1

Atenție

deFrază de pericol
H420 Dăunează sănătății publice și mediului înconjurător prin
distrugerea ozonului în atmosfera superioară

Fraze de precauție
Prevenire

Intervenție

Depozitare

Eliminare
P502
Adresați-vă producătorului sau furnizorului
pentru informații privind
recuperarea/reciclarea


Obligatorie pentru publicul larg



Foarte recomandată pentru utilizatorii
industriali/profesionali
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7.4 Exemple de selectare a frazelor de precauție pentru etichetă
Această secțiune prezintă exemple practice cu privire la modul de selectare a frazelor de
precauție pentru diverse substanțe utilizate ca model. Setul de fraze de precauție cărora
trebuie să li se acorde prioritate pentru etichetă este evidențiat cu litere îngroșate și
subliniate (frazele foarte recomandate) și cu litere subliniate (frazele recomandate),
în timp ce frazele opționale apar cu litere obișnuite (fără evidențiere), iar cele care nu
trebuie folosite/ se folosesc doar dacă se aplică o anumită condiție/ se includ doar în fișa
cu date de securitate sunt evidențiate cu gri.
Rețineți că, chiar dacă o substanță sau un amestec prezintă aceleași pericole ca într-unul
din următoarele exemple, ar putea fi adecvat un alt set de fraze de precauție, în funcție
de condițiile specifice de utilizare indicate în tabelele de mai sus.

Exemplul 1. Substanța X, clasificată o dată pentru pericole fizice și de
mai multe ori pentru pericole la adresa sănătății
A. Clasificare și fraze de pericol:
Flam. Liq. 2

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili

Acute Tox. 3 (orală)

H301 Toxic în caz de înghițire

Acute Tox. 3 (dermică)

H311 Toxic în contact cu pielea

Acute Tox. 3 (inhalare)

H331 Toxic în caz de inhalare

STOT SE 1

H370 Provoacă leziuni hepatice prin expunere dermică

B. Informații suplimentare:
Se presupune că substanța X este volatilă, dar nu într-atât încât să genereze o
atmosferă potențial explozivă.
Este posibilă expunerea prin inhalare.
Nu sunt necesare mijloace specifice de stingere a incendiilor. Nu sunt necesare urgent
tratamente/măsuri specifice.
Nu sunt necesare fraze de precauție specifice privind eliminarea, deoarece substanța nu
este destinată utilizării de către publicul larg, ci numai de utilizatori
industriali/profesioniști.
C. Fraze de precauție bazate pe clasificare (vezi anexele I și IV la CLP) și conform
instrucțiunilor din acest ghid:

Acute Tox. 3
(orală)

Acute Tox. 3
(dermică)

Acute Tox. 3
(inhalare)

STOT SE 1

Flam. Liq. 2

P264

P280

P261

P260

P210

P271

P264

P233

P270

P240

P270

P241
P242
P243
P280
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Acute Tox. 3
(orală)

Acute Tox. 3
(dermică)

Acute Tox. 3
(inhalare)

STOT SE 1

Flam. Liq. 2

P301 + P310

P312

P304 + P340

P308 + P311

P303 + P361 + P353

P321

P321

P311

P321

P370 + P378

P330

P361 + P364

P321

P405

P403 + P235

P501

P501

P363
P302 + P352
P405

P405

P403 + P233
P405

P501

P501

P501

Explicație privind utilizarea de text îngroșat, subliniat și evidențiat cu gri:
PXXX = foarte recomandată; PXXX = recomandată; PXXX = opțională; PXXX = nu trebuie
folosită/ se folosește doar dacă se aplică o anumită condiție/ se include doar în fișa cu date de
securitate

D. Selectarea frazelor de precauție foarte recomandate și recomandate:
În cazul în care aceeași frază este atribuită unor pericole diferite, cu priorități diferite, se
adoptă abordarea cea mai prudentă. Dacă este cazul, frazele de precauție se reunesc
într-o singură frază combinată. Se evită dublarea frazelor individuale. Selecția are ca
rezultat următorul set de fraze P:
P210

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți,
scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P260

Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/ vaporii/spray-ul.

P280

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de
protecție a feței.

P301+P310

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

P308+P311

ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un
CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

P304+P340

ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și
mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P403+P233

A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați
recipientul închis etanș.

E. Rezultat:
Dacă selecția se realizează în conformitate cu ghidul, se obțin șapte fraze de
precauție. Aceasta reprezintă o scădere substanțială față de setul inițial de
fraze aplicabile pentru eticheta de pericol, care pot fi atribuite în funcție de
pericolele subiacente. De exemplu: P261 poate fi omisă, deoarece P260 este
deja atribuită pentru etichetă.
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Frazele de precauție alese trebuie trecute pe eticheta de pericol CLP. Deoarece trebuie
întocmită și o FDS, frazele trebuie incluse și în aceasta, la secțiunea 2.2 „Elemente
pentru etichetă” (vezi Ghidul de redactare a fișelor cu date de securitate). Frazele care
nu au fost folosite pe etichetă pot fi incluse în secțiunile corespunzătoare din FDS, pentru
ca utilizatorul industrial sau profesional să aibă informații suficiente pentru a manipula
substanța în siguranță.

Exemplul 2. Substanța Y, clasificată pentru un pericol fizic și un pericol
pentru sănătate grave
A. Clasificare și fraze de pericol:
Ox. Sol. 1

H271 Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic

Skin Corr. 1A

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor

B. Informații suplimentare:
Substanța Y este un solid sub formă granulară și se presupune că nu este volatilă. Este
posibil să apară expunere la praf în timpul manipulării și utilizării.
Nu sunt necesare mijloace specifice de stingere a incendiilor.
Nu sunt necesare urgent tratamente/măsuri specifice. Nu sunt necesare fraze de
precauție specifice privind eliminarea, deoarece substanța nu este destinată utilizării de
către publicul larg, ci numai de utilizatori industriali/profesioniști.
C. Fraze de precauție bazate pe clasificare (vezi anexele I și IV la CLP) și conform
instrucțiunilor din acest ghid:

Ox. Sol. 1
P210
P220
P280
P283

Skin Corr. 1A
P260
P264
P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353

P306+P360

P363

P371+P380+P375

P304+P340

P370+P378

P310
P321
P305+P351+P338

-

P405

P501

P501
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D. Selectarea frazelor de precauție foarte recomandate și recomandate:
În cazul în care aceeași frază este atribuită unor pericole diferite, cu priorități diferite, se
adoptă abordarea cea mai prudentă (adică trebuie ținut cont de prioritatea maximă).
Dacă este cazul, frazele de precauție se reunesc într-o singură frază combinată. Se evită
dublarea frazelor individuale. Selecția are ca rezultat următorul set de fraze P:
P210

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe
fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul
interzis.

P220

A se păstra departe de îmbrăcăminte și de alte
materiale combustibile.

P260

Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/
vaporii/spray-ul.

P280

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a feței.

P301+P330+P331

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați voma.

P303+P361+P353+310

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul):
Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. Sunați imediat
la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un
medic/…

P305+P351+P338

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu
apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de
contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate
face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P371+P380+P375

În caz de incendiu de proporții și de cantități mari de
produs: evacuați zona. Stingeți incendiul de la
distanță din cauza pericolului de explozie.

E. Rezultat:
Dacă selecția se realizează în conformitate cu ghidul, se obțin opt fraze de
precauție, majoritatea fiind fraze combinate. Aceasta reprezintă o scădere
substanțială față de setul inițial de fraze aplicabile pentru eticheta de pericol
CLP, care pot fi atribuite în funcție de pericolele subiacente.
Frazele de precauție alese trebuie trecute pe eticheta de pericol CLP. Deoarece trebuie
întocmită o FDS, frazele trebuie incluse și în aceasta, la secțiunea 2.2 „Elemente pentru
etichetă” (vezi Ghidul de redactare a fișelor cu date de securitate).
Frazele care nu au fost folosite pe etichetă pot fi incluse în secțiunile corespunzătoare din
FDS, pentru ca utilizatorul industrial sau profesional să aibă informații suficiente pentru a
manipula substanța în siguranță.
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Exemplul 3. Substanța Z, clasificată pentru pericole fizice, pentru
sănătate și mediu
A. Clasificare și fraze de pericol:
Pyr. Liq. 1

H250 Se aprinde spontan, în contact cu aerul

Water-react. 1

H260 În contact cu apa degajă gaze inflamabile care se pot
aprinde spontan.

Skin Corr. 1B

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor

Aquatic Acute 1

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic

Aquatic Chronic 1

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

B. Informații suplimentare:
Substanța Z trebuie considerată volatilă. Prin urmare, este posibilă expunerea prin
inhalare. Sunt necesare mijloace de stingere specifice, deoarece apa mărește riscul când
se utilizează la stingerea incendiului.
Deoarece eliminarea ambalajelor prezintă un pericol pentru sănătatea umană sau pentru
mediu, sunt necesare fraze de precauție specifice privind eliminarea (chiar dacă
substanța nu este destinată utilizării de către publicul larg, ci numai de utilizatori
industriali/profesionali). Fraza de pericol H400 se omite de pe etichetă pentru a se evita
duplicarea frazei H411.
C. Fraze de precauție bazate pe clasificare (vezi anexele I și IV la CLP) și conform
instrucțiunilor din acest ghid:

Pyr. Liq.1

Water-react. 1

P210

Skin Corr. 1B

Aquatic
Acute 1

Aquatic
Chronic 1

P260

P273

P273

P391

P391

P222

P223

P264

P233

P231+P232

P280

P280

P280

P231+P232
P301+P330+P331
P303+P361+P353
P302+P334

P302+P335+P334

P370+P378

P370+P378

P363
P304+P340
P310
P321
P305+P351+P338

-

P402+P404

P405

-

-

P501

P501

P501

P501
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D. Selectarea frazelor de precauție foarte recomandate și recomandate:
În cazul în care aceeași frază este atribuită unor pericole diferite, cu priorități diferite, se
adoptă abordarea cea mai prudentă (adică trebuie ținut cont de prioritatea maximă).
Dacă este cazul, frazele de precauție se reunesc într-o singură frază combinată. Se evită
dublarea frazelor individuale.
P303+P361+P353

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți
imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu
apă [sau faceți duș].

și
P302+P335+P334+P310

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Îndepărtați particulele
depuse pe piele. Introduceți în apă rece58. Sunați imediat
la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

au fost comasate într-o singură frază combinată:
P303+P335+P334+P310+P361, în care s-a evitat dublarea mesajului.
Selecția are ca rezultat următorul set de fraze P:
P210

A se păstra departe de surse de căldură,
suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse
de aprindere. Fumatul interzis.

P260

Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/
vaporii/spray-ul.

P273

Evitați dispersarea în mediu.

P280

Purtați mănuși de
protecție/îmbrăcăminte de
protecție/echipament de protecție a
ochilor/echipament de protecție a feței.

P231+P232

A se manipula și a se depozita sub un gaz
inert. A se proteja de umiditate.

P301+P330+P331

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU
provocați voma.

P303+P335+P334+P310+P361

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu
părul): Îndepărtați particulele depuse pe
piele. Introduceți în apă rece59. Sunați
imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ/un medic/… Scoateți

Secțiunea „sau acoperiți cu o compresă umedă” din fraza P334 nu se folosește pentru substanțele
și amestecurile care intră în reacție cu apa din categoria 1 (tabelul 7.3.2.12 din secțiunea 7.3 a
acestui ghid).
58

Secțiunea „sau acoperiți cu o compresă umedă” din fraza P334 nu se folosește pentru substanțele
și amestecurile care intră în reacție cu apa din categoria 1 (tabelul 7.3.2.12 din secțiunea 7.3 a
acestui ghid).
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imediat toată îmbrăcămintea
contaminată.

P305+P351+P338

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu
atenție cu apă timp de mai multe minute.
Scoateți lentilele de contact, dacă este
cazul și dacă acest lucru se poate face cu
ușurință. Continuați să clătiți.

P370+P378

În caz de incendiu: a se utiliza ... pentru a
stinge.

E. Rezultat:
Dacă selecția se realizează în conformitate cu ghidul, se obțin nouă fraze de
precauție, parțial combinate.
Aceasta reprezintă o scădere substanțială față de setul inițial de fraze aplicabile
pentru eticheta de pericol CLP, care pot fi atribuite în funcție de pericolele
subiacente. De exemplu, fraza P264 nu a fost selectată, deoarece P280 este mai
relevantă.
Pentru a reduce și mai mult numărul frazelor de precauție și cantitatea de
informații de pe etichetă care pot fi asimilate, frazele P391 și P501 au fost
incluse în FDS, deoarece frazele de prevenire și de intervenție corespunzătoare
pericolelor fizice și pentru sănătate par să conțină sfaturi mai imperioase
pentru etichetă.
Frazele de precauție alese trebuie trecute pe eticheta de pericol CLP. Deoarece trebuie
întocmită o FDS, frazele trebuie incluse și în aceasta, la secțiunea 2.2 „Elemente pentru
etichetă” (vezi Ghidul de redactare a fișelor cu date de securitate). Frazele care nu au
fost folosite pe etichetă pot fi incluse în secțiunile corespunzătoare din FDS, pentru ca
utilizatorul industrial sau profesional să aibă informații suficiente pentru a manipula
substanța în siguranță.

Exemplul 4. Amestecul ABC, destinat utilizării de către publicul larg
A. Clasificare și fraze de pericol:
Flam. Liq. 2

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili

Acute Tox. 4 (orală)

H302 Nociv în caz de înghițire

Skin Irrit. 2

H315 Provoacă iritarea pielii

B. Informații suplimentare:
Se presupune că amestecul ABC este volatil, dar nu într-atât încât să genereze o
atmosferă potențial explozivă. Nu sunt necesare mijloace specifice de stingere a
incendiilor. Nu este necesar urgent un tratament specific.
Nu există cerințe specifice de eliminare. Amestecul este destinat utilizării de către
publicul larg.
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C. Fraze de precauție bazate pe clasificare (vezi anexele I și IV la CLP) și conform
instrucțiunilor din acest ghid:
Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4
(Orală)

Skin Irrit. 2

P101, P102
P210

P264

P264

P233

P270

P280

P303 + P361 + P353

P301+P312

P302+P352

P370 + P378

P330

P321

P240
P241
P242
P243
P280

P332+P313
P362+P364
P403 + P235

-

-

P501

P501

-

D. Selectarea frazelor de precauție foarte recomandate și recomandate:
În cazul în care aceeași frază este atribuită unor pericole diferite, cu priorități diferite, se
adoptă abordarea cea mai prudentă. Dacă este cazul, frazele de precauție se reunesc
într-o singură frază combinată. Se evită dublarea frazelor individuale. Selecția are ca
rezultat următorul set de fraze P:
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână
recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P210

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și
alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P233

Păstrați recipientul închis etanș.

P264

Spălați-vă … bine după utilizare.

P280

Purtați mănuși de protecție.

P501

Eliminați conținutul/recipientul la …
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E. Rezultat:
Dacă selecția se realizează în conformitate cu ghidul, se obțin șapte fraze de
precauție. Aceasta reprezintă o scădere substanțială față de setul inițial de
fraze aplicabile pentru eticheta de pericol CLP, care pot fi atribuite în funcție de
pericolele subiacente.
Frazele de precauție alese trebuie trecute pe eticheta de pericol CLP. Deoarece trebuie
întocmită o FDS, frazele trebuie incluse și în aceasta, la secțiunea 2.2 „Elemente pentru
etichetă” (vezi Ghidul de redactare a fișelor cu date de securitate).
Frazele care nu au fost folosite pe etichetă pot fi incluse în secțiunile corespunzătoare din
FDS, pentru ca utilizatorul industrial sau profesional să aibă informații suficiente pentru a
manipula substanța în siguranță.
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Anexă: Glosar de termeni utilizați în acest ghid
ADR

Acordul european referitor la transportul rutier
internațional al mărfurilor periculoase (încheiat
la Geneva la 30 septembrie 1957), aplicat în UE
prin Directiva 2008/68/CE;

Aerosoli

desemnează pulverizatorii de aerosoli, adică
orice recipiente nereîncărcabile din metal, sticlă
sau material plastic care conțin un gaz
comprimat, lichefiat sau dizolvat sub presiune,
cu sau fără un lichid, o pastă sau o pulbere, și
prevăzute cu un dispozitiv de eliberare care
permite ejectarea conținutului sub formă de
particule solide sau lichide în suspensie într-un
gaz, ca spumă, pastă sau pulbere ori în stare
lichidă sau gazoasă;

Aliaj

material metalic, omogen la scară
macroscopică, constituit din două sau mai multe
elemente combinate astfel încât nu pot fi
separate cu ușurință prin mijloace mecanice;
aliajele sunt considerate amestecuri în sensul
Regulamentului CLP;

Ambalaj

unul sau mai multe receptoare și orice alte
componente sau materiale necesare pentru ca
receptoarele să-și poată îndeplini funcția de
conținere sau alte funcții legate de siguranță;

Ambalaj intermediar

ambalaj amplasat între ambalajul interior sau
articol și ambalajul exterior;

Amestec

un amestec sau o soluție compusă din două sau
mai multe substanțe. Capitolul 1.2 din GHS al
ONU include și mențiunea: „în care ele nu
reacționează” la sfârșitul unei definiții altminteri
identice;

Articol

obiect căruia i se dă, în cursul fabricației, o
formă, o suprafață sau un aspect special care îi
determină funcția într-un grad mai mare decât o
face compoziția sa chimică;

Articol exploziv

articol care conține una sau mai multe
substanțe sau amestecuri explozive;

Articol pirotehnic

articol care conține una sau mai multe
substanțe sau amestecuri pirotehnice;

Aspirare

pătrunderea unei substanțe lichide sau solide
sau a unui amestec lichid sau solid direct prin
cavitatea orală sau nazală, sau indirect prin
vomă, în trahee și în tractul respirator inferior;

ATP

avertizări tactile asupra pericolului;

Autoritate competentă (AC)

autoritatea sau autoritățile sau organismele
înființate de statele membre în vederea
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îndeplinirii obligațiilor care decurg din
Regulamentul CLP;

BPR

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului din
22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe
piață și utilizarea produselor biocide
(Regulamentul privind produsele biocide);

Cancerigen

substanță sau amestec de substanțe care duce
la apariția cancerului sau crește incidența
acestuia;

CAS

Serviciul de catalogare a produselor chimice
(Chemical Abstracts Service);

Categorie de pericol

diviziunea criteriilor din cadrul fiecărei clase de
pericol, care specifică gravitatea pericolului;

Clasă de pericol

natura pericolului fizic, pentru sănătate sau
pentru mediu;

CLP sau Regulamentul CLP

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind
clasificarea, etichetarea și ambalarea
substanțelor și a amestecurilor;

CMR

substanță sau amestec cancerigen, mutagen
sau toxic pentru reproducere;

Cod IMDG

„Codul maritim internațional pentru mărfuri
periculoase” pentru transportul mărfurilor
periculoase pe mare;

Corodarea pielii

producerea de leziuni ireversibile ale pielii, și
anume necroză vizibilă care trece de epidermă
și ajunge până la dermă, în urma aplicării
substanței testate timp de până la 4 ore;

Corosiv pentru metale

substanță sau amestec care, prin acțiune
chimică, deteriorează sau chiar distruge
metalele;

CRC

închidere rezistentă la manipularea de către
copii (child-resistant closure);

CRF

sistem de închidere rezistent la deschiderea de
către copii (child-resistant fastening);

Cuvânt de avertizare

cuvânt care indică nivelul relativ de gravitate a
pericolelor pentru a alerta potențialul cititor cu
privire la pericol; se disting următoarele două
niveluri:
a) „Pericol” este cuvântul de avertizare folosit
pentru indicarea categoriilor de pericol mai
severe; și
b) „Atenție” este cuvântul de avertizare folosit
pentru indicarea categoriilor de pericol mai
puțin severe;

Denumire comercială

denumire sub care se introduce pe piață o
substanță sau un amestec;
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Distribuitor

orice persoană fizică sau juridică stabilită pe
teritoriul UE, inclusiv un comerciant cu
amănuntul (detailist), a cărei activitate vizează
exclusiv depozitarea și introducerea pe piață a
unei substanțe, ca atare sau într-un amestec, în
beneficiul unor terți;

DPD

Directiva privind preparatele periculoase
(1999/45/CE);

DSD

Directiva privind substanțele periculoase
(67/548/CEE);

ECHA

Agenția Europeană pentru Produse Chimice sau
„agenția”, înființată în temeiul Regulamentului
REACH;

Element de etichetare

tip de informații care au fost armonizate în
scopul utilizării pe o etichetă – de exemplu
pictogramă de pericol sau cuvânt de avertizare;

Etichetă

set adecvat de elemente informative scrise,
imprimate sau grafice referitoare la o substanță
sau un amestec periculos, selectate ca relevante
pentru sectorul sau sectoarele avute în vedere,
care sunt aplicate, imprimate sau atașate pe
ambalajul aflat în contact nemijlocit cu o
substanță sau un amestec periculos sau pe
ambalajul exterior al unei substanțe periculoase
sau al unui amestec periculos (definiție conform
capitolului 1.2 din GHS al ONU);

Exploziv instabil

substanță explozivă sau amestec exploziv care
este instabil din punct de vedere termic și/sau
prea sensibil pentru manevrare, transport și
utilizare în condiții normale;

FDS

fișă cu date de securitate;

Frază de pericol

frază alocată unei clase și categorii de pericol
care descrie natura pericolelor prezentate de o
substanță sau de un amestec periculos, inclusiv
gradul de periculozitate dacă este cazul;

Frază de precauție

frază care descrie măsura sau măsurile
recomandate pentru a minimiza sau pentru a
preveni apariția efectelor adverse rezultate din
expunerea la o substanță sau la un amestec
periculos, ca urmare a utilizării sau a eliminării;

Furnizor

orice producător, importator, utilizator din aval
sau distribuitor care introduce pe piață o
substanță, ca atare sau în amestec, sau un
amestec;

Gaz inflamabil

gaz sau amestec de gaze cu un domeniu de
inflamabilitate cu aerul la 20 °C și la o presiune
standard de 101,3 kPa;
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Gaz instabil chimic

gaz inflamabil care poate reacționa exploziv
chiar și în absența aerului sau a oxigenului;

Gaz oxidant

orice gaz sau amestec de gaze care poate, în
general prin furnizarea de oxigen, să provoace
sau să contribuie la combustia altui material,
mai mult decât o face aerul;

GHS

Sistemul global armonizat de clasificare și
etichetare a produselor chimice, elaborat în
cadrul structurii Organizației Națiunilor Unite
(ONU) – criteriile internaționale convenite de
Consiliul Economic și Social al Organizației
Națiunilor Unite (ECOSOC al ONU) pentru
clasificarea și etichetarea substanțelor și
amestecurilor periculoase;

Identificator de produs

detalii care permit identificarea substanței sau a
amestecului;

Import

introducerea fizică pe teritoriul vamal al UE;

Importator

orice persoană fizică sau juridică stabilită pe
teritoriul UE care este responsabilă pentru
import;

INCI

Nomenclatorul internațional al ingredientelor
cosmetice;

Introducere pe piață

furnizare către un terț sau punere la dispoziția
acestuia, fie contra cost, fie cu titlu gratuit.
Importul este considerat introducere pe piață;

Iritarea ochilor

producerea unor modificări în ochi, în urma
aplicării unei substanțe de test pe suprafața
anterioară a ochiului, care sunt complet
reversibile într-un interval de 21 de zile de la
aplicare;

Iritarea pielii

producerea de leziuni reversibile ale pielii în
urma aplicării substanței testate timp de până la
4 ore;

IUCLID

Baza de date internațională uniformizată pentru
substanțe chimice;

IUPAC

Uniunea Internațională de Chimie Pură și
Aplicată;

Lezare gravă a ochilor

producerea unor leziuni tisulare la ochi sau
deteriorarea fizică gravă a vederii în urma
aplicării unei substanțe de test pe suprafața
anterioară a ochiului, care nu sunt complet
reversibile într-un interval de 21 de zile de la
aplicare;

Lichid inflamabil

lichid care are punctul de aprindere nu mai
mare decât 60 °C;

Lichid oxidant

substanță lichidă sau amestec lichid care, deși
nu este neapărat combustibil ca atare, poate, în
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general prin cedarea oxigenului, să provoace
sau să contribuie la combustia unui alt material;

Lichid piroforic

substanță lichidă sau amestec lichid care, chiar
în cantități mici, este susceptibil să se aprindă
în cinci minute după ce intră în contact cu aerul;

Mutagen

agent care determină o frecvență crescută a
mutațiilor la populațiile de celule și/sau în
organisme;

ONU

Organizația Națiunilor Unite;

Pachet

rezultatul complet al operațiunii de ambalare,
constând din ambalaj și conținutul acestuia;

Periculos

care îndeplinește criteriile privind pericolele
fizice, pericolele pentru sănătate sau pericolele
pentru mediu stabilite în părțile 2-5 din anexa I
la CLP;

Peroxizi organici

substanțe organice lichide sau solide care conțin
structura bivalentă „-O-O-” și care pot fi
considerate derivate ale peroxidului de
hidrogen, în care unul sau ambii atomi de
hidrogen au fost înlocuiți cu radicali organici.
Termenul „peroxid organic” se aplică și
amestecurilor (formulărilor) cu peroxizi organici
care conțin cel puțin un peroxid organic.
Peroxizii organici sunt substanțe sau amestecuri
instabile termic care pot suferi o descompunere
exotermă autoaccelerată. În plus, pot prezenta
una sau mai multe din proprietățile următoare:
(i) sunt susceptibile de descompunere
explozivă;
(ii) ard cu rapiditate;
(iii) sunt sensibile la șoc sau la fricțiune;
(iv) reacționează periculos cu alte substanțe;

Pictogramă de pericol

compoziție grafică ce include un simbol însoțit
de alte elemente grafice, cum ar fi conturul,
tiparul de fundal sau culoarea, folosită cu
intenția de a transmite anumite informații cu
privire la pericolul în cauză;

PPPR

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului din
21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață
a produselor fitosanitare și de abrogare a
Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale
Consiliului;

Producător

orice persoană fizică sau juridică stabilită pe
teritoriul UE și care produce o substanță pe
teritoriul UE;
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Producere

producția sau extracția de substanțe în stare
naturală;

Punct de aprindere

cea mai joasă temperatură (corectată la o
presiune standard de 101,3 kPa) la care
aplicarea unei surse de aprindere provoacă
aprinderea vaporilor unui lichid în anumite
condiții de testare specificate;

REACH sau Regulamentul REACH

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și
restricționarea substanțelor chimice;

RTDG ale ONU

Recomandările Organizației Națiunilor Unite
privind transportul mărfurilor periculoase;

Sensibilizant pentru căile respiratorii substanță care va produce o hipersensibilitate a
căilor respiratorii în urma inhalării sale;
Sensibilizant pentru piele

substanță care va produce o reacție alergică în
urma contactului cu pielea;

Solicitant al înregistrării

producătorul sau importatorul unei substanțe
sau fabricantul sau importatorul unui articol
care transmite o cerere de înregistrare a unei
substanțe în conformitate cu Regulamentul
REACH;

Solid inflamabil

solid care este ușor combustibil sau care poate
produce sau contribui la o flacără prin frecare.
Solidele ușor combustibile sunt substanțe sau
amestecuri sub formă de pulberi, granule sau
paste care sunt periculoase dacă pot fi ușor
aprinse prin contact scurt cu o sursă de
aprindere, precum chibritul, și dacă flacăra se
răspândește rapid;

Solid oxidant

substanță solidă sau amestec solid care, deși nu
este neapărat combustibil ca atare, poate, în
general prin cedarea oxigenului, să provoace
sau să contribuie la combustia unui alt material;

Solid piroforic

substanță solidă sau amestec solid care, chiar în
cantități mici, este susceptibil să se aprindă în
cinci minute după ce intră în contact cu aerul;

STOT-RE

toxicitate asupra unui organ țintă specific
rezultată dintr-o expunere repetată la o
substanță sau la un amestec;

STOT-SE

toxicitate neletală asupra unui organ țintă
specific, rezultată dintr-o singură expunere la o
substanță sau la un amestec;

Substanță

element chimic și compușii săi, în stare naturală
sau obținuți prin orice proces de producție,
inclusiv orice aditiv necesar pentru păstrarea
stabilității și orice impuritate care derivă din
procesul utilizat, cu excepția oricărui solvent
care poate fi separat fără a influența stabilitatea
substanței și fără a-i schimba compoziția;
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Substanță sau amestec care se
autoîncălzește

substanță sau amestec solid sau lichid, altul
decât lichidele și solidele piroforice, care, prin
reacție cu aerul și fără aport de energie, este
susceptibil de autoîncălzire; această substanță
sau acest amestec diferă de lichidele și solidele
piroforice prin aceea că se aprinde numai în
cantități mari (kilograme) și după perioade lungi
de timp (ore sau zile);

Substanță sau amestec exploziv

substanță solidă sau lichidă (sau amestec de
substanțe) care, prin reacție chimică, este ca
atare capabilă să producă gaz la o asemenea
temperatură și presiune și cu o asemenea
rapiditate încât să provoace distrugeri obiectelor
dimprejur. Substanțele pirotehnice sunt incluse
în această categorie chiar și atunci când nu
generează gaze;

Substanță sau amestec pirotehnic

substanță sau amestec de substanțe destinate
să provoace un efect prin căldură, lumină,
zgomot, gaz sau fum ori o combinație a
acestora, ca rezultat al unor reacții chimice
nedetonante autosusținute exoterm;

Substanțe sau amestecuri
autoreactive

substanțe sau amestecuri lichide sau solide
termic instabile, susceptibile să sufere o
puternică descompunere exotermă chiar și în
absența oxigenului (aerului). Această definiție
exclude substanțele și amestecurile clasificate în
conformitate cu CLP ca fiind explozivi, peroxizi
organici sau oxidanți;

Toxicitate acută

efectele adverse care apar în urma administrării
orale sau cutanate a unei singure doze dintr-o
substanță sau dintr-un amestec sau a unor doze
multiple administrate în interval de 24 de ore
sau în urma expunerii prin inhalare timp de 4
ore;

Toxicitate acvatică acută

proprietatea intrinsecă a unei substanțe de a fi
nocivă pentru un organism în urma unei
expuneri pe termen scurt la acea substanță;

Toxicitate acvatică cronică

proprietatea intrinsecă a unei substanțe de a
provoca efecte adverse asupra organismelor
acvatice pe parcursul unor expuneri
determinate în raport cu ciclul de viață al
organismelor respective;

Toxicitate asupra unui organ țintă
specific

toxicitate asupra unui organ țintă specific, cf.
STOT, STOT-SE și STOT-RE;

Toxicitate pentru reproducere

cuprinde efectele adverse asupra funcției
sexuale și asupra fertilității la bărbații și femeile
adulte, precum și toxicitatea evolutivă la
descendenți și efectele asupra alăptării sau prin
alăptare;

UE

Uniunea Europeană;
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UFI

Identificator unic de formulă;

Utilizare

orice prelucrare, formulare, consum, depozitare,
păstrare, tratare, încărcare în recipiente,
transfer dintr-un recipient în altul, amestecare,
fabricare a unui articol sau orice altă utilizare.

Utilizator din aval

orice persoană fizică sau juridică stabilită pe
teritoriul UE, alta decât producătorul sau
importatorul, care utilizează o substanță, fie ca
atare, fie într-un amestec, în cadrul activităților
sale industriale sau profesionale. Un distribuitor
sau un consumator nu constituie un utilizator
din aval. Un reimportator exceptat în temeiul
articolului 2 alineatul (7) litera (c) din
Regulamentul REACH este considerat utilizator
din aval;
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