CLASIFICAREA, AMBALAREA ŞI ETICHETAREA PRODUSELOR
DE PROTECŢIE A PLANTELOR CONFORM CLP*
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Începând cu data de 1 iunie 2015 produsele de protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008,
care:
aliniază sistemul european de clasificare, etichetare şi ambalare a substanţelor şi preparatelor chimice la GHS
(Sistemul de armonizare global);
este direct aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene;
introduce noi criterii de clasificare a substanţelor şi preparatelor chimice pentru determinarea posibilelor pericole
pentru sănătatea umană şi mediu;
este obligatoriu pentru produsele de protecţie a plantelor plasate pe piață după data de 1 iunie 2015.
Pentru produsele aflate în stoc la data de 1 iunie 2015 și etichetate conform vechiului sistem de clasificare și etichetare,
Regulamentul (UE)1272/2008 prevede o perioadă de grație de 2 ani (până la data de 1 iunie 2017) pentru epuizarea stocurilor.
Principalele diferențe între cele 2 sisteme de clasificare și etichetare vizibile pe etichetele produselor sunt următoarele:
Până la 1 iunie 2015

După 1 iunie 2015

Directiva 67/548/EEC
(HG nr. 1408/2008)
Directiva 1999/45/EC
(HG nr. 937/2010)

Regulamentul (EC)
1272/2008

Simboluri de toxicologie
şi de mediu

Pictograme de pericol
şi cuvinte de avertizare

Fraze de risc
(Fraze R)

Fraze de pericol
(Fraze H)

Fraze de siguranţă
(Fraze S)

Fraze de precauţie
(Fraze P)

Pentru ilustrarea acestor diferențe, prezentăm mai jos, comparativ, câteva exemple de pictograme utilizate în cele două
sisteme de clasificare și etichetare:

F/F+, inflamabil/foarte
inflamabil

GHS02

O, oxidant

GHS03

C, coroziv

GHS05

T/T+, toxic/foarte
toxic

GHS06

Xn, nociv

GHS08

Xi, iritant

GHS 07

N, periculos pt mediu

GHS 09

Conform prevederilor legilslative și deciziei Autoritățiilor competente
din România, etichetarea produselor de protecție a plantelor conform
CLP se poate face începând cu anul 2014, astfel încât chiar din acest
sezon, distribuitorii și utilizatorii putând găsi pe piață produse clasificate
și etichetate conform Regulamentului (UE) nr. 1272/2008, cu fraze H și
fraze P, precum și cu noul tip de pictograme.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi:
http://reach.anpm.ro/
http://echa.europa.eu/regulations/clp
* CLP = clasificare, etichetare şi ambalare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008.
** NOTĂ: Tabelul nu reprezintă un tabel de corespondenţă între pictograme.

