
Etichetele produselor  
chimice se schimbă – 
cum vă vor afecta  
aceste schimbări?

Europa socială

Puncte principale
 ‣ Identificați noile etichete și fișe cu date de securitate.

 ‣ Asigurați formarea angajaților în vederea înțelegerii  
și recunoașterii noilor informații de pe etichete.

 ‣ Verificați dacă felul în care utilizați substanța sau 
amestecul este acoperit de FDS și dacă acesta nu 
este contraindicat.

 ‣ Urmați recomandările furnizate pe noile etichete  
și în fișele cu date de securitate.

 ‣ Verificați dacă s-a schimbat clasificarea.

 ‣ Evaluați riscurile la care sunt expuși lucrătorii  
și actualizați-vă evaluările riscurilor la locul de muncă,  
în cazul în care este necesar.

 ‣ În cazul în care sunteți angajator, comunicați aceste 
modificări angajaților dumneavoastră.

 ‣ Dacă aveți întrebări cu privire la noua etichetă 
sau fișă cu date de securitate, adresați-vă 
furnizorului dumneavoastră.

Informații suplimentare

Site-ul internet al Agenției Europene pentru Produse Chimice 
(ECHA) (http://echa.europa.eu) oferă indicații detaliate privind 
Regulamentul CLP și Regulamentul REACH.

O listă a birourilor de asistență în materie de CLP din statele 
membre poate fi, de asemenea, consultată pe site-ul internet 
al ECHA.

Informații privind legislația pentru protecția lucrătorilor împotriva 
substanțelor chimice pot fi găsite la următoarea adresă:  
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_
social_policy/health_hygiene_safety_at_work/index_ro.htm.

Pentru informații și publicații privind sănătatea și siguranța  
la locul de muncă, accesați:  
http://ec.europa.eu/social/healthandsafety
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Produsele chimice, de exemplu, produsele de curățare, lubrifianții, 
vopselele și adezivii sunt utilizate în fiecare zi la locul de muncă. 
Etichetele aplicate pe aceste produse ne oferă informații utile cu 
privire la:

 ‣ tipul de substanțe chimice pe care le conține produsul;
 ‣ pericolele asociate cu produsul;
 ‣ modul de utilizare a substanței chimice în condiții 

de siguranță.

În următorii câțiva ani, noua legislație, cunoscută sub denumirea 
de „Regulamentul CLP”, va schimba modul în care sunt clasificate 
produsele chimice pentru a identifica pericolele, precum și modul 
în care aceste informații sunt comunicate pe etichetele și fișele cu 
date de securitate (FDS).

Exemplu

Regulamentul CLP adoptă sistemul global armonizat de clasificare 
și etichetare a produselor chimice (GHS) în UE. GHS este adoptat la 
nivel mondial pentru a îmbunătăți și a armoniza siguranța lucră-
torilor și a consumatorilor și pentru a facilita comerțul mondial.

Unele dintre diferențele pe care le puteți constata 
sunt următoarele:
 ‣ Criteriile de clasificare și metodele de clasificare sunt diferite 

pentru anumite tipuri de pericole, astfel încât unele produse 
chimice pot fi clasificate într-o clasă mai mult sau mai puțin 
periculoasă ca înainte.

 ‣ Noi pictograme de pericol vor înlocui simbolurile de pericol 
pe etichete.

 ‣ O nouă formulare a frazelor de pericol (H) și de precauție (P) 
care vor înlocui frazele de risc (R) și de securitate (S).

 ‣ Clasificările atât pentru CLP, cât și pentru legislația anterioară 
în materie de FDS, precum și informațiile de pe etichetă au 
fost transferate de la secțiunea 15 la secțiunea 2 a FDS.

Alte modificări ale FDS sunt, de asemenea, efectuate în urma 
Regulamentului REACH.

Ar trebui să identificați aceste modificări, să vă asigurați că ați 
înțeles noile informații și să respectați noile instrucțiuni în materie 
de securitate.

Cele nouă pictograme CLP

Cele trei pictograme noi au următoarea semnificație:

Tipul de pericol Vechiul 
simbol

Noua 
pictogramă

Poate cauza efecte 
grave asupra sănătății 
pe termen lung, cum ar fi 
carcinogenitatea, mutage-
nitatea, toxicitatea pentru 
reproducere, sensibilizarea 
căilor respiratorii, toxi-
citatea specifică pentru 
organele-țintă și pericol în 
caz de inhalare

sau 

Pericole mai puțin grave 
pentru sănătate, cum ar 
fi în cazul substanțelor 
iritante, sensibilizante 
pentru piele, și o toxicitate 
mai puțin gravă (nociv)

Conține gaz sub presiune Niciun simbol 




