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1. Εισαγωγή
Η Ευρωπαϊκη Ένωση έχει αναπτύξει συστήματα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις
επικίνδυνες ιδιότητες των χημικών προϊόντων και μέτρα ελέγχου τους από το 19671 για τις
ουσίες και από το 19882 για τα μείγματα (παλαιότερα γνωστά ως «παρασκευάσματα»). Πλην
όμως, τα συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες ήταν διαφορετικά
και όχι πάντα συμβατά μεταξύ τους, γεγονός που απαιτούσε πολλές ετικέτες και δελτία
δεδομένων ασφάλειας για το ίδιο χημικό προϊόν.
Ως εκ τούτου, η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη που
πραγματοποιήθηκε το 1992 έδωσε διεθνή εντολή για την εναρμόνιση της ταξινόμησης των
επικίνδυνων ουσιών έως το 2000. Ως αποτέλεσμα, η πρώτη έκδοση του παγκόσμια
εναρμονισμένου συστήματος ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών εγκρίθηκε
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Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των
επικινδύνων ουσιών, ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1-98.
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Οδηγία 88/379/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, τη συσκευασία και
την επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων, ΕΕ L 187 της 16.7.1988, σ. 14-30.

το 2002 και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε το επόμενο έτος. Από τότε, το GHS επικαιροποιείται
κάθε δύο χρόνια. Το GHS είναι ένα σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για την ταυτοποίηση των
επικίνδυνων ιδιοτήτων των χημικών προϊόντων και την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με
τους κινδύνους μέσω τυποποιημένων συμβόλων (εικονογραμμάτων) και φράσεων στις
ετικέτες της συσκευασίας και μέσω δελτίων δεδομένων ασφάλειας.
O κανονισμός CLP είναι ο κανονισμός της ΕΕ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη
συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων3. Ευθυγραμμίζει την προηγούμενη νομοθεσία της
ΕΕ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών προϊόντων με το
GHS. O κανονισμός CLP αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας
και του περιβάλλοντος, ενώ εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των χημικών ουσιών και
μειγμάτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.
Ο κανονισμός CLP άρχισε να ισχύει στις 20 Ιανουαρίου 2009. Σύμφωνα με τον κανονισμό, η
προθεσμία για την ευθυγράμμιση της ταξινόμησης των ουσιών με τους νέους κανόνες είναι η
1η Δεκεμβρίου 2010. Για τα μείγματα, η προθεσμία είναι η 1η Ιουνίου 2015. Ο κανονισμός
CLP θα αντικαταστήσει τελικά τους προγενέστερους κανόνες για την ταξινόμηση, την
επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών (οδηγία 67/548/ΕΟΚ) και τους τρέχοντες
κανόνες για τα παρασκευάσματα (οδηγία 1999/45/ΕΚ) μετά τη λήξη της παρούσας
μεταβατικής περιόδου.
Το άρθρο 34 του κανονισμού CLP ορίζει ότι:
1. Έως τις 20 Ιανουαρίου 2012, ο Οργανισμός θα διεξαγάγει μελέτη σχετικά με τη
διάδοση πληροφοριών στο κοινό για την ασφαλή χρήση ουσιών και μειγμάτων
καθώς και για τη δυνητική ανάγκη προσθήκης πληροφοριών στις ετικέτες. Η
μελέτη αυτή θα διεξαχθεί σε διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές και τους
ενδιαφερόμενους φορείς και θα βασίζεται κατά περίπτωση στις οικείες
βέλτιστες πρακτικές.
2. Με την επιφύλαξη των κανόνων επισήμανσης που προβλέπει ο παρών τίτλος, η
Επιτροπή, βάσει της μελέτης της παραγράφου 1, θα υποβάλει έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, θα
υποβάλει νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) αξιολόγησε τα ευρήματα μιας
έρευνας του Ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μιας ακόμη,
πιο στοχευμένης μελέτης, για την αντίληψη που έχει το κοινό για τους κινδύνους. Ως
αποτέλεσμα, ο ECHA δημοσίευσε τη μελέτη του σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 του
κανονισμού CLP στις 20 Ιανουαρίου 2012. Η παρούσα έκθεση καταρτίστηκε βάσει της
μελέτης που διεξήγαγε ο ECHA σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού
CLP.
2. Μελέτη για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα χημικά προϊόντα στο ευρύ
κοινό
Ο κανονισμός CLP ενσωματώνει τα κριτήρια ταξινόμησης και τους κανόνες επισήμανσης
που συμφωνήθηκαν σε επίπεδο ΗΕ στη νομοθεσία της ΕΕ. Οι βασικές αρχές είναι στην
33

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.
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πραγματικότητα πολύ κοντά στην προγενέστερη νομοθεσία της ΕΕ. Ο κανονισμός απαιτεί
από τις εταιρείες να ταξινομούν, να επισημαίνουν και να συσκευάζουν τις επικίνδυνες
χημικές ουσίες με τον δέοντα τρόπο πριν από τη διάθεση τους στην αγορά.
Σύμφωνα με τον κανονισμό CLP, η κοινοποίηση των κινδύνων των χημικών προϊόντων4 στην
ετικέτα είναι ο κυριότερος τρόπος για να ενημερωθεί το ευρύ κοινό σχετικά με την ασφαλή
χρήση των χημικών προϊόντων. Ειδικότερα, η ετικέτα κινδύνου στον κανονισμό CLP περιέχει
τα εξής στοιχεία:
α)

το εικονόγραμμα κινδύνου (όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού
CLP), το οποίο είναι μια σύνθεση γραφικών που περιλαμβάνει ένα σύμβολο συν
άλλα γραφικά στοιχεία ώστε να διαβιβάσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες για τον
κίνδυνο·

β)

την προειδοποιητική λέξη που υποδεικνύει το σχετικό επίπεδο σοβαρότητας των
κινδύνων ώστε να προειδοποιείται ο αναγνώστης για δυνητικό κίνδυνο (π.χ.
προειδοποίηση, κίνδυνος)·

γ)

τη δήλωση προφύλαξης που περιγράφει τα συνιστώμενα μέτρα για την
ελαχιστοποίηση ή την πρόληψη δυσμενών επιδράσεων που απορρέουν από την
έκθεση σε επικίνδυνη ουσία ή μείγμα λόγω της χρήσης ή της διάθεσής τους (οι
δηλώσεις προφύλαξης είναι τυποποιημένες και καθορίζονται στο παράρτημα IV του
κανονισμού CLP)·

δ)

τη δήλωση κινδύνου που καθορίζει τη φύση του κινδύνου μιας επικίνδυνης ουσίας ή
μείγματος συμπεριλαμβανομένου, ανάλογα με την περίπτωση, του βαθμού του
κινδύνου (οι δηλώσεις κινδύνου είναι τυποποιημένες και ορίζονται στο παράρτημα
IV του κανονισμού CLP).

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού CLP, ο ECHA διεξήγαγε μελέτη
σχετικά με την αξιολόγηση της κοινοποίησης πληροφοριών στο κοινό για την ασφαλή χρήση
ουσιών και μειγμάτων καθώς και για τη δυνητική ανάγκη προσθήκης πληροφοριών στις
ετικέτες. Η μελέτη βασίστηκε σε δύο κύρια στοιχεία:
α) δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου το 2010 που ανέλυε τις αντιλήψεις των ευρωπαίων
πολιτών για τις ετικέτες και την κατανόηση των σχετικών εικονογραμμάτων κινδύνου.
Στη μελέτη πήραν μέρος 26 000 περίπου πολίτες από όλα τα κράτη μέλη και τα
αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν το 2011 θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικά των απόψεων
500 εκατομμυρίων πολιτών στην ΕΕ·
β) μια πρόσθετη ποιοτική μελέτη που διεξήχθη το 2011 – από ευρωπαίους ακαδημαϊκούς με
εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα αντίληψης, έρευνας και ανάλυσης κινδύνων – ώστε να
υπάρξουν περισσότερα στοιχεία για τις αντιλήψεις του κοινού και τα διάφορα είδη
συμπεριφοράς. Η μελέτη συνίστατο σε συνεντεύξεις με 240 και πλέον πολίτες στα τρία
κράτη μέλη και αποσκοπούσε στο να αποδείξει πώς οι άνθρωποι αξιολογούν τα χημικά
προϊόντα και πώς οι κρίσεις τους αυτές συνδέονται με συμπεριφορές που αφορούν την
ασφάλεια.
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Ο όρος «κίνδυνος» αναφέρεται στην εγγενή ικανότητα χημικών ουσιών ή μειγμάτων να προκαλούν
δυσμενείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια του
κανονισμού CLP.
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Στις 20 Ιανουαρίου 2012 ο ECHA διαβίβασε στην Επιτροπή την έκθεση «Μελέτη για την
κοινοποίηση σχετικά με την ασφαλή χρήση των χημικών στο ευρύ κοινό»5. Στα επόμενα
τμήματα, συνοψίζονται τα κύρια ευρήματα της μελέτης, συγκρίνονται με άλλες παρόμοιες
εκθέσεις που παρέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι οργανισμοί (ΗΕ, UNITAR κ.λπ.) και
συνάγονται συμπεράσματα σχετικά με το πώς δικαιολογείται ή όχι μια τροποποίηση του
κανονισμού CLP.
3. Πορίσματα σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα χημικά προϊόντα
στο ευρύ κοινό
3.1. Αναγνώριση και κατανόηση των εικονογραμμάτων του κανονισμού CLP και άλλων
στοιχείων της ετικέτας
Οι έρευνες που έγιναν για τη μελέτη του ECHA τόνισαν ότι τα επίπεδα αναγνώρισης και
κατανόησης των νέων εικονογραμμάτων διαφέρουν σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο
άλλο και ότι υπάρχει γενικά μικρή κατανόηση για τα μέτρα ασφάλειας που χρειάζεται να
λαμβάνονται κατά τη χρήση χημικών προϊόντων. Πέραν τούτου, έδειξαν ότι οι περισσότεροι
συμμετέχοντες στη μελέτη πίστευαν ότι ήταν μέτρια ενημερωμένοι ή ελλιπώς ενημερωμένοι
για τους κινδύνους που συνδέονται με τα χημικά προϊόντα.
Ειδικότερα, η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι, στην ΕΕ συνολικά, ο πλέον συνήθης
τρόπος για να γίνει κατανοητό αν ένα χημικό προϊόν είναι επικίνδυνο, είναι να διαβάσει ο
ενδιαφερόμενος τις οδηγίες για την ασφάλεια. Αυτό επιβεβαιώθηκε για τα προϊόντα για τα
οποία υπάρχει η αντίληψη ότι είναι τα πλέον επικίνδυνα, όπως παρασιτοκτόνα και
εντομοκτόνα (το 50 % των ερωτώμενων διαβάζει πάντα τις οδηγίες πριν από τη χρήση των
προϊόντων αυτών). Αντιθέτως, για τις άλλες κατηγορίες προϊόντων, όπως προϊόντα
καθαρισμού αυτοκινήτων και οικιακά απορρυπαντικά, λιγότερο από το ένα τρίτο των
ερωτώμενων δήλωσε ότι διαβάζει τις οδηγίες ασφάλειας πριν από τη χρήση.
Από τη δεύτερη έρευνα για την αντίληψη της επικινδυνότητας φάνηκε ότι η συσχέτιση
μεταξύ αντίληψης επικινδυνότητας και συμπεριφοράς ως προς την ασφάλεια είναι μάλλον
χαμηλή. Αυτό σημαίνει ότι η αντίληψη για την επικινδυνότητα δεν είναι από μόνη της
επαρκής λόγος για την υιοθέτηση ανάλογης συμπεριφοράς. Αντιθέτως, σημαντικότερο ρόλο
φαίνεται να έχουν η θυμική συμπεριφορά και η εμπειρία.
Σύμφωνα με την ανάδραση από τις δύο προαναφερόμενες έρευνες που εξετάστηκαν στη
μελέτη του ECHA, ορισμένα νέα εικονογράμματα κινδύνου αναγνωρίζονται καλά από το
ευρύ κοινό (βλέπε σχήμα 1), ενώ άλλα όχι.
Έχει σημασία να υπενθυμιστεί ότι πολλά από τα νέα εικονογράμματα που εισήχθησαν με τον
κανονισμό CLP μοιάζουν αρκετά με τις υπάρχουσες ετικέτες που ίσχυαν βάσει της
προηγούμενης νομοθεσίας της ΕΕ· για ορισμένα δε εικονογράμματα, η μόνη διαφορά είναι το
χρώμα υποβάθρου (π.χ. πορτοκαλί στις παλιές ετικέτες, λευκό στις καινούριες) και το σχήμα
(τετράγωνο στα παλιά εικονογράμματα, κόκκινο αδαμαντόσχημο στα εικονογράμματα του
νέου κανονισμού CLP).
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H μελέτη διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ECHA:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13559/clp_study_en.pdf
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Σχήμα 1: Το νέο εικονόγραμμα για τα εύφλεκτα προϊόντα και το προηγούμενο, πολύ μεγάλη
αναγνωρισιμότητα από το ευρύ κοινό (πάνω από 80%).

Παρομοίως, όσα νέα εικονογράμματα μοιάζουν με το παλαιότερο σχετικό για το ίδιο θέμα
κατανοούνται συνήθως σωστά (βλέπε σχήμα 2).

Σχήμα 2: Το νέο εικονόγραμμα για τα εκρηκτικά και το προηγούμενο, πολύ καλή κατανόηση
από το ευρύ κοινό (πάνω από 80%).

Δεν είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι τα εικονογράμματα του νέου κανονισμού CLP, που δεν
μοιάζουν με το προηγούμενο που ίσχυε με βάση την παλαιότερη νομοθεσία της ΕΕ, δεν είναι
σχεδόν καθόλου γνωστά ούτε κατανοητά από το ευρύ κοινό (βλ. Σχήμα 3).

Σχήμα 3: Το νέο εικονόγραμμα για τον σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, που δεν υπήρχε πριν,
πολύ μικρή αναγνωρισιμότητα και κατανόηση του νοήματός του από το ευρύ κοινό (20% και
12% αντίστοιχα).

Ωστόσο, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις τα ευρήματα ήταν μάλλον αναπάντεχα:
•

το νέο εικονόγραμμα με το θαυμαστικό (βλέπε σχήμα 4) ήταν οικείο στο 59 % των
ερωτώμενων, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε κάτι ανάλογό του στη νομοθεσία της
ΕΕ. Ωστόσο, η έννοια του κινδύνου για την υγεία6 ήταν κατανοητή μόνο από το 11 %
των ερωτώμενων.

6

Πιστεύεται ότι η εξοικείωση με το σύμβολο προέρχεται από το γεγονός ότι οι άνθρωποι βλέπουν το
θαυμαστικό σε διαφορετικά πλαίσια, π.χ. στα σήματα οδικής κυκλοφορίας.
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•

το νόημα του εικονογράμματος με τη νεκροκεφαλή (βλέπε σχήμα 5) ήταν κατανοητό
μόνο από το ένα τρίτο των ερωτώμενων, ενώ από άλλες μελέτες φάνηκε πολύ
μεγαλύτερο ποσοστό κατανόησης7.

Σχήμα 4: Νέο εικονόγραμμα για τον κίνδυνο για την υγεία, οικείο για το 59% αλλά κατανοητό
μόνο από το 11% του ευρέος κοινού.

Σχήμα 5: Νέο εικονόγραμμα για την οξεία τοξικότητα και το προηγούμενο, μικρή κατανόηση
από το ευρύ κοινό (33%).

Σε ό,τι αφορά τις προειδοποιητικές λέξεις, από την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου φάνηκε ότι
η λέξη «κίνδυνος» θεωρείται γενικά πιο δυνατή από τη λέξη «προειδοποίηση» από τους
περισσότερους ανθρώπους στην ΕΕ. Ωστόσο, υπήρξαν διαφορετικά αποτελέσματα σε λίγα
κράτη μέλη, γεγονός που επισημαίνει ότι η τυποποίηση και η μετάφραση στις γλώσσες στα
27 ευρωπαϊκά κράτη μέλη με τόσες πολλές διαφορετικές γλώσσες εξακολουθούν να είναι μια
πρόκληση.
Τέλος, δεν υπήρξαν διαφορετικά πορίσματα σε ό,τι αφορά την κατανόηση των δηλώσεων
κινδύνου και των δηλώσεων προφύλαξης. Συνεπώς, λόγω της σημασίας αυτών των στοιχείων
στην κοινοποίηση των κινδύνων, θα χρειαστούν και άλλες έρευνες για να εκτιμηθεί το
επίπεδο της κατανόησης για τις δηλώσεις κινδύνου και τις δηλώσεις προφύλαξης.
3.2. Ανάγκη για δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης και κατάρτισης
Το πρώτο καθαρό συμπέρασμα από τα επίπεδα αναγνωρισιμότητας και κατανόησης των
εικονογραμμάτων του κανονισμού CLP είναι ότι χρειάζονται δραστηριότητες αύξησης της
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Περιβαλλοντική έρευνα 108 (2008) 419-427 και Εθνικό Ισπανικό Ινστιτούτο Καταναλωτών
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δόθηκε κατάλογος πολλαπλών επιλογών για να διαλέξουν, όπως έγινε στις άλλες μελέτες.
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ευαισθητοποίησης, ώστε το ευρύ κοινό να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να καταλαβαίνει
καλύτερα τις ετικέτες του νέου CLP.
Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι η νέα επισήμανση είναι σήμερα υποχρεωτική μόνο για
τις χημικές ουσίες, ενώ τα περισσότερα από τα χημικά προϊόντα που πωλούνται στο ευρύ
κοινό είναι προς το παρόν μείγματα, στα οποία ο κανονισμός CLP είναι εφαρμοστέος από την
1η Ιουνίου 2015. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο το κοινό και να
προαχθεί η κατανόηση των ετικετών κινδύνου και να συσχετιστεί με μέτρα ασφάλειας.
Σύμφωνα με τα πορίσματα της μελέτης του ECHA, οι δραστηριότητες αύξησης της
ευαισθητοποίησης πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εθνικά μοντέλα αντίληψης του κινδύνου,
να απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε ειδικές κατηγορίες του κοινού, όπως
οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, μαθητές του σχολείου κ.τ.λ. και να χρησιμοποιούν
ποικιλία διδακτικών μέσων (ιστοσελίδες, φυλλάδια, οπτικοακουστικό υλικό κ.τ.λ.).
Μάλιστα, η αντίληψη για τους κινδύνους που είναι συναφείς με ορισμένα χημικά προϊόντα
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ κρατών μελών και, επίσης, μεταξύ των διαφόρων υποομάδων
του πληθυσμού μέσα στο ίδιο κράτος μέλος. Κατά συνέπεια, δραστηριότητες επικοινωνίας
και ευαισθητοποίησης θα χρειαστεί να απευθυνθούν σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες
με διαφοροποιημένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τους γλωσσικούς φραγμούς και τους
κατάλληλους διαύλους επικοινωνίας, π.χ. έξυπνες εφαρμογές πληροφορικής, μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Γενικά, οι δραστηριότητες αυτές θα έχουν ως στόχο:
• την ανανέωση των γνώσεων/την εξοικείωση του κοινού με τα νέα εικονογράμματα
και τις προειδοποιητικές λέξεις·
• την παρότρυνση προς το ευρύ κοινό να διαβάζει την ετικέτα και να εξετάζει τα
εικονογράμματα, τις δηλώσεις κινδύνου και τις δηλώσεις προφύλαξης ώστε να
υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση·
• την ενημέρωση για τις δυνατές συνέπειες από λανθασμένο χειρισμό των επικίνδυνων
προϊόντων ώστε να ελαττωθεί μια εσφαλμένη αίσθηση κινδύνου.
Χρειάζονται δραστηριότητες ειδικά διαμορφωμένες για ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων και
επαρκείς πόροι από το κοινό και τους δημόσιους φορείς που θα εμπλακούν. Οι
δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να προσαρμοστούν, επίσης, σε διαφορετικά περιβάλλοντα με
στοχευμένα μηνύματα που θα διατίθενται, για παράδειγμα, στα σημεία πώλησης, τους
δημόσιους χώρους, τα σχολεία ή τα σπίτια.
Μεταξύ των ομάδων-στόχων τα παιδιά είναι προφανώς μία από τις πλέον ευαίσθητες ομάδες
και θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένα για τους κινδύνους των προϊόντων. Θα πρέπει να
αναπτυχθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για διανομή στα σχολεία – μερικά κράτη μέλη έχουν
ήδη αναλάβει τέτοιες δραστηριότητες8.
Τόσο για την προετοιμασία όσο και για τη διεξαγωγή της μελέτης, ο ECHA βασίστηκε στην
εκτενή διαβούλευση με το δίκτυο για την κοινοποίηση κινδύνων που ιδρύθηκε το φθινόπωρο
του 2008. Ένας από τους ρόλους του RCN είναι να καθιερώσει έναν μηχανισμό για την
ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, μελετών περιπτώσεων και ορθών πρακτικών μεταξύ
8

Το δίκτυο κοινοποίησης κινδύνων του ECHA είναι το θεσμικό φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών
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των υπευθύνων για την κοινοποίηση κινδύνων στις αρμόδιες αρχές του REACH και τον
ECHA. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το δίκτυο μπορεί να βοηθήσει τα μέλη του να ικανοποιήσουν
τις επικοινωνιακές ανάγκες τους απέναντι στο ευρύ κοινό σχετικά με τους κινδύνους και την
ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων, αποφεύγοντας τα αντιφατικά μηνύματα από τις
δημόσιες αρχές και καθιερώνοντας τη βέλτιστη πρακτική στον τομέα της κοινοποίησης
κινδύνων.
Επιπλέον, οι τακτικές επαφές του ECHA με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τους
εμπειρογνώμονες σε θέματα του κανονισμού CLP καθώς και η δραστηριοποίησή του στα
γραφεία τεχνικής υποστήριξης στα κράτη μέλη (μέσω του δικτύου HelpNet των εθνικών
γραφείων του REACH και CLP) τοποθετεί τον Οργανισμό σε καλή θέση για τη διατήρηση
και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σε θέματα CLP.
3.3. Εμφάνιση του προϊόντος και πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο στην ετικέτα
Η μελέτη του ECHA αποκάλυψε ότι τα μηνύματα σχετικά με τους κινδύνους ενός χημικού
προϊόντος, οι οποίοι διατυπώνονται ρητώς ή εγγενώς στη συσκευασία του ενδέχεται να
υπερισχύουν αυτών που περιέχονται στην ετικέτα προϊόντων που εμπίπτουν στον κανονισμό
CLP. Για παράδειγμα, όλοι οι ακόλουθοι παράγοντες είναι δυνατόν να επηρεάσουν
σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το κοινό τους κινδύνους:
•

το σχήμα και το χρώμα της συσκευασίας (δηλαδή κόκκινο/μαύρο έναντι
πράσινου/άσπρου)·

•

οπτικά στοιχεία πάνω στο προϊόν, τα οποία παραπέμπουν στην έννοια της
«αθωότητας» (για παράδειγμα, η εικόνα ενός παιδιού, μιας μητέρας, ενός
λουλουδιού, ενός δέντρου κ.λπ)·

•

αναγνώριση και εκτίμηση της μάρκας·

•

εντύπωση για ένα προϊόν ως πιο «φυσικό» και λιγότερο βιομηχανικό λόγω
αμφιλεγόμενων οπτικών στοιχείων (σχέδια άγριων ζώων, δάσους κ.τ.λ.).

Η μελέτη του ECHA συνιστά να ενθαρρυνθεί η βιομηχανία να παράγει προϊόντα που, από
πλευράς εμφάνισης και συσκευασίας, θα είναι πιο ευθυγραμμισμένα στις πληροφορίες για
τους κινδύνους στην ετικέτα, να χρησιμοποιεί ως κριτήριο τις συμπεριφορές για να ενισχύει
το μήνυμα της ετικέτας και να προάγει κατάλληλες συμπεριφορές των καταναλωτών σε
θέματα ασφάλειας. Πράγματι, σύμφωνα με τον ECHA, μια ελκυστική συσκευασία δεν θα
πρέπει να παραπλανεί τον καταναλωτή κατά τρόπον ώστε αυτός να αγνοεί ή να μη λαμβάνει
σοβαρά τις προειδοποιήσεις που, σύμφωνα με τον κανονισμό CLP, είναι υποχρεωτικές.
Συνεπώς, οι προσπάθειες για την ευθυγράμμιση των «μηνυμάτων» σχετικά με τους κινδύνους
του προϊόντος από την εμφάνιση της συσκευασίας και το περιεχόμενο της ετικέτας μπορούν
να γίνουν το μέσο για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και τη βελτίωση της συμπεριφοράς
σε σχέση με την ασφαλή χρήση των χημικών. Οι αρχές, οι κατασκευαστές και οι διανομείς θα
μπορούσαν – μέσω κοινών εθελοντικών δράσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα – να επιδιώξουν
να προωθήσουν την αυτορρύθμιση στον τομέα αυτό (ας σημειωθεί ότι υπάρχουν ήδη μερικές
εν εξελίξει πρωτοβουλίες, στις οποίες οι κατασκευαστές έχουν αναλάβει εθελοντικά
ενημερωτικές εκστρατείες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των χρηστών και την
ενθάρρυνση της ασφαλούς χρήσης των προϊόντων τους9).
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Τέλος, πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι από τις προηγούμενες μελέτες που έγιναν σχετικά
με το πώς εκλαμβάνουν οι καταναλωτές τις προειδοποιήσεις για κινδύνους φάνηκε ότι η
προσοχή των καταναλωτών ενδέχεται να περισπάται από την πληθώρα πληροφοριών σε μια
ετικέτα για όλους τους δυνητικούς κινδύνους10. Αντιθέτως, προειδοποιήσεις (όπως τα
εικονογράμματα) που εστιάζονται σε ειδικούς κινδύνους μπορούν να ενισχύουν την προσοχή
και να αυξάνουν την προστασία των καταναλωτών.
Συνεπώς, ενδεχόμενες τροποποιήσεις των σχετικών με την επισήμανση απαιτήσεων πρέπει να
εστιάζονται στην απλούστευση του περιεχομένου και της διάταξης και όχι να προτείνουν την
προσθήκη και άλλων πληροφοριών.
3.4. Νέα ανάλυση μετά το 2015
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, και οι δύο έρευνες πεδίου παρείχαν ανάδραση σχετικά με
την αναγνώριση και την κατανόηση (ή την έλλειψη κατανόησης) των κυριότερων στοιχείων
κοινοποίησης των κινδύνων και τα μεμονωμένα εικονογράμματα που εμπίπτουν στον
κανονισμό CLP. Τα ευρήματα δείχνουν ότι μερικά εικονογράμματα κινδύνων είναι λίγο
γνωστά ή κατανοητά.
Αυτό δεν εκπλήσσει αφού οι διατάξεις των τίτλων III και IV του κανονισμού CLP σχετικά με
την «κοινοποίηση του κινδύνου με τη μορφή επισήμανσης» και τη «συσκευασία» άρχισαν να
εφαρμόζονται σε ό,τι αφορά τις ουσίες μόλις την 1η Δεκεμβρίου 2010 (βλέπε άρθρο 62 του
κανονισμού CLP).
Επιπλέον, η τεράστια πλειονότητα των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται από τους
καταναλωτές είναι στην πραγματικότητα μείγματα που περιέχουν διάφορες ουσίες. Οι
διατάξεις του κανονισμού CLP είναι υποχρεωτικές για τα μείγματα από την 1η Ιουνίου 2015.
Κατά τη μεταβατική περίοδο εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προηγούμενο σύστημα
επισήμανσης και εικονογραμμάτων κινδύνου για τα μείγματα (οδηγία 1999/45/ΕΚ). Οι
καταναλωτές θα συνεχίσουν, συνεπώς, να βλέπουν ουσιαστικά τα παλιά εικονογράμματα στα
χημικά προϊόντα που αγοράζουν.
Δεδομένου ότι το άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού CLP θέτει ως προθεσμία την 20ή
Ιανουαρίου 2012, η μελέτη του ECHA έπρεπε να διεξαχθεί κάπως πρόωρα, ενώ η έρευνα του
Ευρωβαρόμετρου διεξήχθη ήδη σε μια εποχή (μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2010) που
το ευρύ κοινό δεν είχε συναντήσει σχεδόν καθόλου στην καθημερινή ζωή τα νέα
εικονογράμματα κινδύνου. Όταν η «ποιοτική έρευνα» ανέλαβε (τον Ιούλιο του 2011) να
συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες, η υποχρεωτική χρήση εικονογραμμάτων κινδύνου
στο πλαίσιο του κανονισμού CLP είχε τεθεί σε εφαρμογή για χρονικό διάστημα μικρότερο
του ενός έτους, ενώ για την επισήμανση των μειγμάτων ίσχυαν σχεδόν αποκλειστικά τα όσα
προέβλεπε ο προηγούμενος κανονισμός.
Συνεπώς, φαίνεται σκόπιμο να επανεκτιμηθεί ο βαθμός κατανόησης από τους ευρωπαίους
πολίτες σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν η εμπειρία και η εξοικείωση με τα εικονογράμμματα
θα έχει εξελιχθεί, κατά προτίμηση αφότου τα εικονογράμματα του κανονισμού CLP γίνουν
υποχρεωτικά για τα μείγματα. Μια νέα ανάλυση του αντικτύπου των εικονογραμμάτων του
10
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CLP στη συμπεριφορά των πολιτών της ΕΕ και στην κατανόηση τους θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί μετά τον Ιούνιο του 2015.
4. Συμπέρασμα
Βάσει των πορισμάτων της μελέτης που διεξήγαγε ο ECHA σύμφωνα με το άρθρο 34
παράγραφος 1 του κανονισμού CLP και άλλων μελετών για το θέμα, δεν συνιστώνται
αλλαγές στα εικονογράμματα του κανονισμού του CLP, αφού θα έχει ευεργετικότερα
αποτελέσματα να δοθεί χρόνος στο κοινό να συνηθίσει το νέο ολοκληρωμένο σύστημα,
γεγονός που θα επιτρέψει να βελτιωθεί η συνολική κατανόηση των κινδύνων που περικλείουν
τα χημικά προϊόντα και να ενθαρρυνθεί, ειδικότερα, η ασφαλέστερη χρήση των χημικών
προϊόντων που χρησιμοποιούνται στα νοικοκυριά.
Δεδομένου, επίσης, ότι τυχόν πρόταση αλλαγής των εικονογραμμάτων του CLP θα
απαιτούσε την αναδιαπραγμάτευση των σχετικών διατάξεων του παγκοσμίως εναρμονισμένο
σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών (GHS) το οποίο έχει
συμφωνηθεί σε πολυμερές επίπεδο ΗΕ, δεν υπάρχει σήμερα όφελος από την αλλαγή των
συμβάσεων των ετικετών. Αντίθετα, στη σημερινή συγκυρία, η έμφαση πρέπει να δοθεί στην
αύξηση της ευαισθητοποίησης και στην προαγωγή της γνώσης.
Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν δικαιολογείται η
υποβολή νομοθετικής πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού και συνιστά:
•

την προπαρασκευή και διεξαγωγή δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για
ασφαλέστερη χρήση των χημικών από τους πολίτες της ΕΕ, οι οποίες θα
συντονίζονται/προωθούνται από το δίκτυο κοινοποίησης κινδύνων και τις υπηρεσίες
τεχνικής βοήθειας του ECHA - κατά προτίμηση έως την λήξη της προθεσμίας για την
υποχρεωτική εφαρμογή των απαιτήσεων επισήμανσης στα χημικά μείγματα (1η
Ιουνίου 2015)·

•

την παρότρυνση των κατασκευαστών και εισαγωγέων ώστε να ευθυγραμμίσουν την
εμφάνιση και συσκευασία των προϊόντων τους με τις πληροφορίες κινδύνου στην
ετικέτα·

•

την προώθηση της απλούστευσης του περιεχομένου και της βελτίωσης της διάταξης
για τις ετικέτες ουσιών και μειγμάτων (για παράδειγμα με οδηγίες για την παράλειψη
ορισμένων πληροφοριών και κανόνες προτεραιότητας)·

•

διεξαγωγή περαιτέρω ανάλυσης της κατανόησης της ασφαλούς χρήσης των ουσιών
και μειγμάτων μετά την 1η Ιουνίου 2015 (να εξεταστούν επίσης οι δηλώσεις κινδύνου
και οι δηλώσεις προφύλαξης).
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