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Pranešimo apie riziką tinklas
VNKI Valstybių narių kompetentinga institucija
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Saugos duomenų lapas

1. Įžanga
Europos Sąjunga sukūrė sistemą, pagal kurią nuo 1967 m.1 teikiama informacija apie
cheminių medžiagų pavojingas savybes ir kontrolės priemones, o nuo 1988 m.2 – ir apie
mišinių (anksčiau vadintų preparatais) pavojingas savybes ir kontrolės priemones. Iki šiol
šalys naudoja skirtingas klasifikavimo sistemas, ne visada tarpusavyje suderinamas, dėl to tam
pačiam cheminiam produktui reikėdavo kelių etikečių ir saugos duomenų lapų.
Todėl 1992 m. Jungtinių Tautų Aplinkos ir plėtros konferencijoje buvo suteiktas tarptautinis
įgaliojimas iki 2000 m. suvienodinti pavojingumo klasifikaciją. 2002 m. buvo patvirtinta ir
kitais metais paskelbta pirmoji Pasaulinės suderintosios cheminių medžiagų klasifikavimo ir
ženklinimo sistemos (toliau – PSS) versija. Nuo tada PSS atnaujinama kas dvejus metus. PSS
yra Jungtinių Tautų sistema, naudojama nustatyti cheminių medžiagų keliamus pavojus ir
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1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL 196,
1967 8 16, p. 1–98).
2
1988 m. birželio 7 d. Tarybos direktyva 88/379/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo
(OL L 187, 1988 7 16, p. 14–30).

informuoti naudotojus apie tuos pavojus standartiniais simboliais (piktogramomis) ir frazėmis
ant pakuočių etikečių ir saugos duomenų lapuose (SDL).
KŽP yra ES reglamentas dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir
pakavimo3. Jame ankstesni ES teisės aktai dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo suderinami su PSS. KŽP reglamentu siekiama sustiprinti žmonių
sveikatos ir aplinkos apsaugą, kartu užtikrinant laisvą cheminių medžiagų ir mišinių judėjimą
ir didinant konkurencingumą ir naujovių diegimą.
KŽP reglamentas įsigaliojo 2009 m. sausio 20 d. Remiantis reglamentu, medžiagų
klasifikavimo suderinimo su naujomis taisyklėmis terminas buvo 2010 m. gruodžio 1 d.
Mišinių klasifikavimo suderinimo su naujomis taisyklėmis terminas yra 2015 m. birželio 1 d.
Po šio pereinamojo laikotarpio KŽP reglamentas galutinai pakeis ankstesnes medžiagų
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo taisykles (Direktyva 67/548/EEB) ir dabar galiojančias
preparatų taisykles (Direktyva 1999/45/EB).
KŽP reglamento 34 straipsnyje nustatyta:
1. Ne vėliau kaip 2012 m. sausio 20 d. Agentūra atlieka tyrimą dėl informacijos
apie saugų cheminių medžiagų ir mišinių naudojimą teikimo visuomenei ir dėl
galimo poreikio etiketėse pateikti papildomos informacijos. Šis tyrimas
atliekamas konsultuojantis su kompetentingomis institucijomis ir
suinteresuotaisiais subjektais ir atitinkamai remiantis tinkamais geriausios
praktikos pavyzdžiais.
2. Nepažeidžiant šioje antraštinėje dalyje numatytų ženklinimo taisyklių,
Komisija, remdamasi 1 dalyje nurodytu tyrimu, pateikia Europos Parlamentui
ir Tarybai ataskaitą ir, prireikus, pasiūlymą iš dalies pakeisti šį reglamentą.
Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – ECHA) įvertino Europos masto
Eurobarometro atliktos apklausos ir platesnio tikslinio rizikos suvokimo tyrimo išvadas. Po
to, 2012 m. sausio 20 d., ECHA paskelbė savo tyrimą pagal KŽP 34 straipsnio 1 dalį. Ši
ataskaita buvo parengta remiantis ECHA tyrimu, atliktu pagal KŽP 34 straipsnio 2 dalimi.
2. Tyrimas dėl informacijos apie chemines medžiagas pranešimo visuomenei
KŽP reglamentu klasifikavimo kriterijai ir ženklinimo taisyklės, kurie buvo suderinti JT lygiu,
integruojami į ES teisės aktus. Pagrindiniai principai iš esmės yra panašūs į ankstesniuose ES
teisės aktuose nustatytus principus. Reglamentu reikalaujama, kad bendrovės, prieš
pateikdamos pavojingas chemines medžiagas rinkai, jas tinkamai klasifikuotų, ženklintų ir
pakuotų.
Remiantis KŽP reglamentu, pranešimas apie cheminių medžiagų pavojingumą4 jas ženklinant
yra pagrindinis būdas visuomenę informuoti apie saugų cheminių medžiagų naudojimą. KŽP
pavojingumo ženklinimą sudaro šie elementai:
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Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).
4
Terminas „pavojingumas“ reiškia, kad cheminės medžiagos arba mišiniai turi būdingą gebą padaryti
neigiamą poveikį žmonių sveikatai ar aplinkai pagal KŽP reglamento kriterijus.
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a)

pavojaus piktograma (kaip nurodyta KŽP reglamento V priede) – grafinis vaizdas,
kurį sudaro simbolis ir kitas grafinis elementas, perteikiantis konkrečią informaciją
apie atitinkamą pavojų;

b)

signalinis žodis – pavojingumo laipsnį nurodantis žodis, įspėjantis skaitytoją apie
galimą pavojų (t. y. „atsargiai“, „pavojinga“);

c)

atsargumo frazė, kuria aprašomos neigiamo poveikio dėl sąlyčio su naudojama ar
šalinama pavojinga medžiaga arba mišiniu mažinimo arba tokio poveikio atsiradimo
galimybės visiško panaikinimo rekomenduojamos priemonės (atsargumo frazės yra
standartizuotos ir apibrėžtos KŽP reglamento IV priede);

d)

pavojingumo frazė, kuria aprašomas pavojingos cheminės medžiagos ar mišinio
pavojingumo pobūdis, įskaitant, jei taikytina, pavojingumo laipsnį (pavojingumo
frazės yra standartizuotos ir apibrėžtos KŽP reglamento IV priede).

Pagal KŽP reglamento 34 straipsnio 1 dalį ECHA atliko tyrimą, siekdama įvertinti
informacijos apie saugų cheminių medžiagų ir mišinių naudojimą pranešimą visuomenei ir
galimą poreikį etiketėje pateikti papildomos informacijos. Tyrimas buvo grindžiamas dviem
pagrindiniais elementais:
a) 2010 m. Eurobarometro atlikta nuomonės apklausa, kaip Europos piliečiai supranta
etiketes ir susijusias pavojaus piktogramas. Buvo apklausta daugiau nei 26 000
respondentų visose valstybėse narėse, apklausos rezultatai paskelbti 2011 m. ir laikomi
reprezentaciniais 500 mln. ES gyventojų atsakymais;
b) papildomu kokybiniu tyrimu, kurį 2011 m. atliko Europos mokslininkų, turinčių rizikos
suvokimo, mokslinių tyrimų ir analizės patirties, komanda. Tyrimu buvo siekiama
nustatyti daugiau visuomenės supratimo ir individualaus elgesio modelių elementų.
Atliekant tyrimą trijose valstybėse narėse buvo paimta interviu iš 240 gyventojų. Buvo
siekta atskleisti, kaip žmonės vertina cheminius produktus ir kaip nuo to vertinimo
priklauso jų saugos elgesys.
2012 m. sausio 20 d. ECHA Komisijai perdavė ataskaitą „Tyrimas dėl visuomenės
informavimo apie saugų cheminių medžiagų naudojimą“5 . Kituose šios ataskaitos skyriuose
bus apibendrintos svarbiausios tyrimo išvados, palygintos su panašių ataskaitų, kurias pateikė
pripažintos tarptautinės organizacijos (JT, Jungtinių Tautų mokymo ir tyrimų institutas
(UNITAR) ir kt.), išvadomis ir pateikiamos išvados, ar KŽP reglamento pakeitimas yra
pateisinamas.
3. Išvados dėl informacijos apie chemines medžiagas pranešimo visuomenei
3.1. KŽP piktogramų ir kitų ženklinimo elementų atpažinimas ir supratimas
ECHO tyrimui reikalingų apklausų išvadose buvo pabrėžta, kad naujų pavojaus piktogramų
atpažinimo ir supratimo lygis valstybėse narėse gerokai skiriasi ir kad apskritai nedaug
žinoma apie saugos priemones, kurių reikia imtis naudojant cheminius produktus. Be to,
paaiškėjo, kad dauguma respondentų jautė esantys tik vidutiniškai arba prastai informuoti apie
su cheminiais produktais susijusius pavojus.
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Su tyrimu galima susipažinti ECHA tinklalapyje
http://echa.europa.eu/documents/10162/13559/clp_study_en.pdf.
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Be to, Eurobarometro apklausa parodė, kad apskritai ES pats įprasčiausias būdas nustatyti
cheminio produkto pavojingumą yra skaityti jo saugos instrukcijas. Tai buvo patvirtinta
produktų, laikomų pavojingiausiais, pavyzdžiui, pesticidų ir insekticidų (50 proc.
respondentų, prieš naudodami šiuos produktus, visada perskaito jų saugos instrukcijas),
atveju. Tuo tarpu kalbant apie kitų kategorijų produktus, kaip antai automobilių priežiūros
produktai ir buitiniai plovikliai, tik mažiau nei vienas trečdalis respondentų teigė prieš
naudojimą perskaitantys jų saugos instrukcijas.
Antrojoje apklausoje dėl rizikos suvokimo buvo pabrėžta, kad ryšys tarp rizikos suvokimo ir
saugos elgesio yra palyginti nedidelis. Tai reiškia, kad rizikos suvokimas per se nėra
pakankamas akstinas elgtis saugiai. Priešingai, daug svarbesnis vaidmuo tenka emocijoms ir
turimai patirčiai.
Remiantis dviejų pirmiau minėtų apklausų, į kurias atsižvelgta ECHA tyrime, rezultatais,
vienas naujas pavojaus piktogramas visuomenė sėkmingai atpažino (žr. 1 paveikslą), kitų –
ne.
Svarbu prisiminti, kad dauguma naujų piktogramų, nustatytų KŽP reglamentu, yra panašios į
ankstesniuose ES teisės aktuose jau buvusius ženklus; kai kurių piktogramų vienintelis
matomas skirtumas yra fono spalva (oranžinė senuose ženkluose, balta – naujuose ženkluose)
ir forma (kvadratas senose piktogramose ir raudonas rombas naujose KŽP piktogramose).

1 paveikslas. Nauja KŽP piktograma „Degumas“ ir ankstesnė piktograma, kurias visuomenė
labai gerai atpažįsta (daugiau nei 80 proc.)

Tų piktogramų reikšmė dažnai teisingai suprantama, jei ankstesnės piktogramos buvo
panašios (žr. 2 paveikslą).

2 paveikslas. Nauja KŽP piktograma „Sprogiosios medžiagos“ ir ankstesnė piktograma, kurias
visuomenė labai gerai supranta (daugiau nei 80 proc.)

Nenuostabu, kad visiškai naujas KŽP piktogramas, kurių ankstesniuose ES teisės aktuose
nebuvo, visuomenė mažai žino ir prastai supranta (žr. 3 paveikslą).
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3 paveikslas. Nauja KŽP piktograma „Didelis pavojus sveikatai“, kurios pirmiau nebuvo ir kurią
visuomenė labai menkai atpažįsta ir mažai supranta jos reikšmę (atitinkamai 20 proc. ir
12 proc.)

Vis dėlto, tam tikrais konkrečiais atvejais gautos išvados stebina:
•

Nauja piktograma „šauktukas“ (žr. 4 paveikslą) buvo pažįstama 59 proc. apklaustųjų,
nepaisant fakto, kad panašios į šią piktogramą ES sistemoje pirmiau nebuvo. Vis dėlto,
piktogramos „Pavojus sveikatai“6 reikšmę suprato tik 11 proc. apklaustųjų.

•

Piktogramos „Kaukolė ir sukryžiuoti kaulai“ (žr. 5 paveikslą) reikšmę suprato tik
vienas trečdalis apklaustųjų, tuo tarpu, remiantis kitų tyrimų rezultatais, ši piktograma
suprantama daug geriau7.

4 paveikslas. Nauja KŽP piktograma „Pavojus sveikatai“ yra pažįstama 59 proc. visuomenės,
tačiau ją supranta tik 11 proc. visuomenės

6

Manoma, kad simbolis žmonėms atrodo pažįstamas dėl to, kad šauktukas matomas ir kituose ženkluose,
pvz., kelio ženkluose.
7
Aplinkos moksliniai tyrimai 108 (2008 m.) 419–427 ir Ispanijos nacionalinio vartotojų instituto
projektas „Produkto sauga. Piktogramų sauga ir pavojus“ (isp. „Seguridad de los productos: Nuevos pictogramas
de peligro y redes de alerta“, 2011 m.). Reikėtų pabrėžti, kad ECHA tyrime vartotojų buvo prašoma nurodyti
piktogramos reikšmę nepateikus galimų atsakymo varianto sąrašo, kuris galėjo būti pateiktas atliekant kitus
tyrimus.
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5 paveikslas. Nauja KŽP piktograma „Ūmus toksiškumas“ ir ankstesnė piktograma, jas
visuomenė prastai supranta (33 proc.)

Kalbant apie signalinius žodžius, Eurobarometro apklausa parodė, kad dauguma ES gyventojų
žodį „pavojinga“ suvokia kaip stipresnį žodį nei žodis „atsargiai“. Vis dėlto, keliose
valstybėse narėse rezultatai buvo kitokie. Tuo pabrėžiama, kad 27 ES valstybėse narėse
standartizavimas ir vertimas į daug skirtingų kalbų toliau lieka sunki užduotis.
Galiausiai, nebuvo pateikta jokių tiesioginių išvadų apie pavojingumo frazių ir atsargumo
frazių supratimą. Todėl, dėl didelės šių elementų svarbos pranešant apie pavojingumą,
atliekant tolesnius tyrimus turėtų būti taip pat vertinamas pavojingumo ir atsargumo frazių
supratimo lygis.
3.2. Informuotumo didinimo priemonių ir mokymo būtinybė
Vertinant KŽP piktogramų atpažinimo ir supratimo lygį pirmiausia akivaizdu, kad reikia
informuotumo didinimo priemonių, padedančių visuomenei geriau atpažinti ir suprasti KŽP
ženklus.
Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad dabar privalomas yra tik cheminių medžiagų naujasis
ženklinimas, o dauguma cheminių produktų, parduodamų visuomenei, yra mišiniai, kuriems
KŽP reglamentas bus taikomas nuo 2015 m. birželio 1 d. Nepaisant to, svarbu didinti
visuomenės informuotumą ir skatinti geriau suprasti pavojingumo ženklinimą ir susijusias
saugos priemones.
Remiantis ECHA tyrimo rezultatais, taikant informuotumo didinimo priemones būtina
atsižvelgti į nacionalinį pavojingumo supratimo modelį; tos priemonės turėtų būti orientuotos
ne tik į visuomenę apskritai, bet taip pat į specialias tikslines grupes, pavyzdžiui, šeimas,
vieno asmens namų ūkius, mokinius ir kt., taip pat turėtų būti naudojamos įvairios didaktinės
priemonės (tinklalapiai, informaciniai lapeliai, audiovizualinė medžiaga ir t.t.).
Iš tiesų su tam tikrais cheminiais produktais susijusio pavojingumo suvokimas gerokai skiriasi
ne tik valstybėse narėse, bet ir tos pačios valstybės narės skirtinguose gyventojų pogrupiuose.
Dėl to pranešimo ir informuotumo didinimo priemonės turi pasiekti nacionalines auditorijas
nevienodai, t. y. atsižvelgiant į kalbos barjerus ir tinkamus pranešimo būdus, pvz., per
pažangiosios žiniasklaidos taikomąsias programas, socialinę žiniasklaidą.
Iš esmės tomis priemonėmis turėtų būti siekiama:
• priminti visuomenei senas piktogramas ir signalinius žodžius ir supažindinti su
naujais;
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•
•

paskatinti visuomenę skaityti etiketes ir atidžiai apžiūrinėti piktogramas, skaityti
pavojingumo ir atsargumo frazes ir labiau suvokti jų prasmę;
informuoti produktų naudotojus apie galimas neteisingo pavojingų produktų
naudojimo pasekmes, kad jie nepagrįstai nesijaustų saugūs.

Informuotumo didinimo priemonės turi atitikti institucinius pajėgumus ir susijusių viešų ir
privačių institucijų turimus išteklius. Taip pat svarbu, kad tas priemones būtų galima taikyti
įvairioje aplinkoje, pateikiant tikslinės informacijos ( pvz., prekybos vietos, viešosios erdvės,
mokyklos ar namai).
Viena jautriausių tikslinių grupių yra vaikai, taigi jie turėtų būti gerai informuojami apie
pavojingus produktus. Bus parengta speciali mokymo medžiaga, skirta išdalyti mokyklose –
kai kurios valstybės narės tą jau daro8.
Tiek rengdamasi atlikti tyrimą, tiek jį atlikdama, ECHA išsamiai konsultavosi su 2008 m.
rudenį įkurtu Pranešimo apie riziką tinklu (toliau – PRT). Vienas šios agentūros tikslų –
sukurti mechanizmą, kurį taikant už pranešimo apie rizikos koordinavimą atsakingi už
REACH reglamentą atsakingų kompetentingų institucijų ir ECHA atstovai dalytųsi
informacija, patirtimi, konkrečiais pavyzdžiais ir gerąja patirtimi. Taigi minėtas tinklas gali
padėti savo nariams geriau reaguoti į visuomenės poreikius, susijusius su cheminių produktų
rizika ir saugiu naudojimu, išvengiant valdžios institucijų nepasitenkinimo ir taikant gerąją
pranešimo apie riziką patirtį.
Be to, reguliarus ECHA ryšys su VNKI ir jų KŽP ekspertais bei jos užmegzti ryšiai su
nacionalinėmis KŽP pagalbos tarnybomis (per nacionalinio REACH „HelpNet“ tinklą ir KŽP
pagalbos tarnybas) sudaro agentūrai sąlygas palaikyti ir koordinuoti informuotumo didinimo
veiklą atsižvelgiant į KŽP.
3.3. Produkto išvaizda ir etiketėje pateikiama informacija apie pavojų
Atlikus ECHA tyrimą padaryta išvada, kad ant pakuotės pateikiama aiški arba numanoma
informacija apie cheminio produkto pavojingumą gali užgožti pagal KŽP nurodomą
informaciją etiketėje. Pavyzdžiui, šie veiksniai gali daryti didelę įtaką pavojingumo
suvokimui:
•

pakuotės forma ir spalva (t. y. raudona ir balta spalvos palyginti su žalia ir balta
spalvomis);

•

su nepavojingumu susiję vaizdiniai elementai ant produkto (pavyzdžiui, vaiko,
motinos, gėlės, medžio ir kt. atvaizdai);

•

prekės ženklo žinomumas ir atpažinimas;

•

produkto laikymas natūralesniu nei pramoninis produktas dėl jo dviprasmiškų
vaizdinių elementų (laukinių žvėrių, girios ir kt. vaizdavimas).

ECHA tyrime rekomenduojama pramonę skatinti produkto išvaizdą ir pakuotę prie etiketėje
pateikiamos informacijos apie pavojų, panaudojant elgesio veiksnius etiketėje nurodomai
8

ECHA pranešimo apie riziką tinklas yra institucinis forumas, skirtas dalytis valstybių narių patirtimi
informavimo apie saugų cheminių medžiagų naudojimą srityje (http://echa.europa.eu/lt/about-us/partners-andnetworks/risk-communication-network).
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informacijai pabrėžti, taip skatinant tinkamą vartotojų saugų elgesį. Be to, remiantis ECHA,
akiai maloni pakuotė neturėtų paskatinti vartotojo ignoruoti įspėjimų, kurie KŽP reglamentu
nustatyti kaip privalomi, arba juos lengvabūdiškai vertinti.
Todėl pastangos suvienodinti informaciją apie produkto pavojingumą ant pakuotės ir etiketėje
gali būti tinkamas būdas didinti informuotumą apie saugų cheminių medžiagų naudojimą ir
skatinti saugiau elgtis. Valdžios institucijos, gamintojai ir platintojai galėtų savanoriškai,
drauge imdamiesi viešos–privačios veiklos, siekti skatinti savireguliavimą (būtina pastebėti,
kad jau vykdomos tam tikros iniciatyvos, kai pramonė savanoriškai ėmė vykdyti informavimo
kampanijas, kad padidėtų naudotojų informuotumas ir būtų paskatintas saugus jų produktų
naudojimas9).
Galiausiai, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ankstesniuose tyrimuose dėl to, kaip
vartotojai suvokia įspėjimus apie pavojus, buvo pastebėta, jog per daug informacijos etiketėje
gali atitraukti vartotojo dėmesį nuo visų galimų pavojų10. Tuo tarpu įspėjimai apie konkrečius
pavojus (pateikiami kaip piktogramos) gali padėti sutelkti dėmesį ir taip padidinti vartotojų
apsaugą.
Todėl, darant galimus ženklinimo reikalavimų pakeitimus didžiausias dėmesys turėtų būti
skiriamas turinio paprastinimui ir tinkamesniam maketavimui; neturėtų būti siekiama pridėti
papildomos informacijos.
3.4. Nauja analizė po 2015 m.
Kaip minėta, atlikus abi apklausas gauta informacijos apie svarbiausių pranešimo apie riziką
elementų ir atskirų KŽP piktogramų atpažinimą ir supratimą (arba jų nebuvimą). Remiantis
rezultatais, kai kurios pavojaus piktogramos yra beveik nežinomos ir jas mažai kas supranta.
Tai nestebina atsižvelgiant į tai, kad KŽP reglamento III ir IV antraštinės dalys dėl pranešimo
apie pavojų naudojant ženklinimą ir dėl pakuotės atskirų medžiagų atžvilgiu taikomas tik nuo
2010 m. gruodžio 1 d. (žr. KŽP reglamento 62 straipsnį).
Be to, didžioji dauguma cheminių produktų, kuriuos naudoja vartotojai, yra mišiniai, kurių
sudėtyje yra keletas medžiagų. KŽP nuostatos mišiniams bus privalomos tik nuo 2015 m.
birželio 1 d. Pereinamuoju laikotarpiu toliau galioja ankstesnė mišiniams taikoma ženklinimo
ir pavojaus piktogramų sistema (Direktyva 1999/45/EB). Todėl vartotojai ant perkamų
cheminių produktų toliau matys daugiausia senas piktogramas.
Atsižvelgiant į KŽP reglamento 34 straipsnio 1 dalyje nustatytą 2012 sausio 20 d. terminą,
ECHA tyrimą teko atlikti šiek tiek per anksti, kaip ir Eurobarometro apklausą, t. y. tuo metu
(2010 m. lapkričio–gruodžio mėn.), kai visuomenė dar neturėjo daug galimybių matyti naujas
pavojaus piktogramas. Atliekant kokybinį tyrimą (2011 m. liepos mėn.), kuriuo buvo
siekiama surinkti daugiau informacijos, reikalavimas naudoti KŽP piktogramas ženklinant ir
pakuojant medžiagas buvo įsigaliojęs mažiau nei prieš metus, tuo tarpu mišiniai vis dar buvo
ženklinami vadovaujantis beveik vien tik ankstesniais teisės aktais.

9

http://www.cleanright.eu/
Tyrimas apie etikečių suprantamumą pagrįstas Direktyva 88/379/EEB dėl pavojingų preparatų, 1999 m.
Europos Komisija, GD III; JT PSS 4-asis pataisytas leidimas, 2012 m. Vartotojų produktų ženklinimo,
grindžiamo susižalojimo tikimybe, 5 priedas.
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Todėl būtų tikslinga Europos piliečių supratimo lygį dar kartą įvertinti vėliau, kai jie turės
daugiau patirties ir bus geriau susipažinę su piktogramomis; tinkamiausias laikas tokiam
vertinimui būtų įsigaliojus prievolei KŽP piktogramas nurodyti ir ant mišinių. Nauja KŽP
piktogramų poveikio ES piliečių elgesiui ir supratimui analizė turėtų būti atlikta praėjus šiek
tiek laiko po 2015 m. birželio mėn.
4. Išvada
Atsižvelgiant į ECHA tyrimo, atlikto pagal KŽP reglamento 34 straipsnio 1 dalį, ir kitų tos
pačios srities tyrimų rezultatus, nerekomenduojama keisti pačių KŽP piktogramų, kadangi
naudingiau leisti visuomenei priprasti prie naujos visuotinės tvarkos, nuolat gerinant bendrą
supratimą apie cheminių medžiagų keliamą pavojų ir ypač skatinant saugesnį buitinių
cheminių medžiagų naudojimą.
Atsižvelgiant į tai, kad dėl siūlomo KŽP piktogramų pakeitimo reikėtų persvarstyti
atitinkamas PSS nuostatas, priimtas daugiašalėje JT aplinkoje, šiuo metu nėra naudinga keisti
ženklinimo tvarkos. Vietoj to, susidariusiomis aplinkybėmis didžiausią dėmesį reikėtų skirti
informuotumui didinti ir žinioms skatinti.
Dėl to Komisija mano, kad šiuo metu teisės akto pasiūlymas iš dalies keisti KŽP reglamentą
nėra pateisinamas ir rekomenduoja:
•

parengti ir taikyti informuotumo didinimo priemones, siekiant, kad ES piliečiai
saugiau naudotų chemines medžiagas. Šią veiklą turėtų koordinuoti ir reklamuoti
ECHA pranešimo apie riziką tinklas ir pagalbos tarnybos, geriausia iki termino, nuo
kurio bus pradėti taikyti KŽP ženklinimo reikalavimai cheminiams mišiniams
(2015 m. birželio 1 d.), pabaigos;

•

skatinti gamintojus ir importuotojus produkto išvaizdą ir pakuotę labiau pritaikyti prie
etiketėje pateikiamos informacijos apie pavojų;

•

skatinti paprastinti medžiagos ir mišinių etikečių turinį ir tobulinti maketavimą
(pavyzdžiui, rekomenduoti, kokią informaciją ir kokiomis taisyklėmis vadovaujantis
galima praleisti);

•

tolesnę medžiagų ir mišinių saugaus naudojimo supratimo analizę atlikti praėjus šiek
tiek laiko po 2015 m. birželio 1 d. (taip pat turėtų būti apsvarstytos pavojingumo ir
atsargumo frazės).
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