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Instrukcijų vadovo įvadas

Vartotojų apsaugos problemos visada buvo svarbios šiuolaikiniame rinkodaros pasaulyje. Rinkoje atsiranda vis daugiau 
produktų, ir jų pasiūla nuolat kinta. Siekiant užtikrinti šio proceso kontrolę ir apsaugoti vartotojus nuo įvairių pavojų, 
kurie gali įvykti įsigijus vienokį ar kitokį produktą, reikalingi išsamūs reguliavimo ir kontrolės mechanizmai. 

Viena iš pagrindinių kasdienio gyvenimo sričių, kur potenciali rizika gali kilti dėl kontakto su pavojingomis ar potencialiai 
pavojingomis medžiagomis, yra cheminių produktų naudojimas. Siekiant sumažinti įmanomą neigiamą įtaką sveikatai, 
buvo sukurta išsami vartotojui nekenksmingų produktų informacijos pateikimo sistema, skirtingų produktų ženklinimo 
ir jų pakavimo sistemos. 

Baltijos šalims įstojus į ES, buvo sukurti išsamūs įvairių cheminių medžiagų ženklinimo reglamentai. Panašus ženklinimas 
naudojamas Rusijoje, kadangi dauguma gaminių importuojama iš kitų šalių. Nors egzistuoja gaminių ženklinimo 
sistema, tačiau Rusijos ir Baltijos šalių vartotojai visgi susiduria su ženklinimo sistemos žinių stoka, be to, jiems 
trūksta informacijos apie vartotojui nekenksmingus produktus. Vartotojus saugančios nevyriausybinės organizacijos 
šiose šalyse daugeliu atvejų turi mažai galimybių ir joms trūksta žinių apie teisingai atliekamą ženklinimo procesą ir 
apie potencialiai pavojingas įvairių produktų sudedamąsias medžiagas. Tiesioginis ryšys su plačiąja visuomene taip pat 
atrodo esąs silpnas. 

Todėl siekiant sustiprinti Rusijos ir Baltijos šalių nevyriausybinių organizacijų galimybes, buvo parengtas šis instrukcijų 
vadovas, kurio tikslas - pateikti praktinių patarimų vartotojams apie skirtingas chemines medžiagas, norint praplėsti 
jų žinias ir pamokyti. Pirmiausia šis vadovas pateikia informacijos apie skirtingų cheminių medžiagų ženklinimą, 
pakavimą, ekologinį ženklinimą bei pristato plačiosios visuomenės supratimą ir metodus, kurie gali būti naudojami 
informacijos iš vartotojų rinkimui. Vadove neanalizuojami chemikalai, įeinantys į maisto sudėtį. 

Pagrindiniai dalyviai yra nevyriausybinės organizacijos, nagrinėjančios vartotojų apsaugos problemas ir padedančios 
plačiajai visuomenei.  Ši informacija taip pat gali būti naudinga mokytojams, studentams ir tai plačiosios visuomenės 
daliai, kurią domina ši problema. 

Šis vadovas buvo parengtas vadovaujantis projektu „Rusijos ir Baltijos šalių nevyriausybinių organizacijų informacijos 
skleidimo vartotojams galimybių kūrimas“, kurį remia Šiaurės ministrų taryba ir yra įgyvendintas projekto partnerių iš 
Lietuvos Baltijos aplinkos forumo, Estijos Baltijos aplinkos forumo, Latvijos Baltijos aplinkos forumo, nevyriausybinės 
organizacijos „Išsaugokime Sankt Peterburgą švarų“ ir Danijos vartotojų tarybos. 

Šis vadovas pateikia bendrą informaciją apie chemines medžiagas ir galimą jų žalą žmogaus sveikatai ir aplinkai, šių 
produktų ženklinimo ir pakavimo reglamentus, ekologinį ženklinimą ir žinių plėtros metodų pristatymą. 

Pirmajame šio vadovo skyriuje kalbama apie pagrindinių sąvokų apibrėžimus, kurie dažniausiai pasitaiko kalbant apie 
kasdienių produktų cheminės sudėties žalą, taip pat pateikiama informacija apie galimą neigiamą cheminių medžiagų 
įtaką kasdien jas naudojant. 

Antrajame skyriuje pateikiama klasifi kacijos, ženklinimo ir pakavimo sistemų, taikomų ES ir Rusijoje, samprata. Skyriuje 
aprašoma cheminių medžiagų klasifi kacija, nes tai yra tolesnės šių rinkoje prieinamų produktų ženklinimo sistemos 
pagrindas.  Toliau skyriuje kalbama apie pagrindines produktų, kurie gali būti pavojingi, ženklinimo sistemas (buitinė 
chemija, pramoninė chemija, plovikliai, biocidai, augalų apsaugos produktai, kosmetika). Skyriaus gale pateikiama 
reikalavimų produktams, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų, apžvalga. 

Trečiajame skyriuje kalbama apie buitinės chemijos ir kosmetikos produktų ekologinius ženklus. Čia pateikiamas 
ekologinio ženklo sąvokos apibrėžimas ir jo paskirtis, nurodomi ekologinio ženklo kriterijai. Šiame skyriuje taip pat 
užsimenama apie tris pagrindinius ir populiariausius ekologinius ženklus:  „EU-Flower“ („Europos gėlė“), „Nordic 
Swan“ („Šiaurės gulbė“) ir „Blue Angel“ („Mėlynas angelas“). 



        6

Ketvirtasis skyrius pateikia informacijos, kaip praplėsti vartotojų žinių ratą: čia aprašomi skirtingi veiksmai, kurių reikia 
imtis siekiant praplėsti žinias, kalbama, kaip surinkti su vartotojais susijusią informaciją, ir kokios yra pagrindinės 
informacijos perteikimo priemonės. 

Paskutiniame skyriuje pateikiama problemos analizė, atlikta Baltijos šalyse ir Sankt Peterburge, kuomet žmogui ir 
aplinkai nekenksmingi produktai buvo identifi kuoti tyrimo metu, kuris vyko 2007 metų vasarą skirtingose populiariausių 
prekybos tinklų parduotuvėse. 

Prie šio vadovo yra pridedami keli priedai: kokie kiti ženklinimai gali būti ant plataus vartojimo prekių pakuočių, koks 
ženklinimas būdingas Rusijai, plataus vartojimo prekių cheminės sudėties pavyzdžiai - kas leidžiama, ir kas draudžiama 
- paminint skirtingas produktų grupes ir pateikiant išsamesnės informacijos apie produkto ženklinimą ir svarbiausią su 
šia produktų grupe susijusią informaciją. Kitas priedas yra apie sėkmingus problemos analizės atvejus: apklausos, testai, 
kampanijos, kurios vyko praeityje. Šiame instrukcijų vadove taip pat pateikiami tyrimo, aprašyto penktajame skyriuje 
„Sveikatai ir aplinkai nekenksmingi produktai Baltijos šalių ir Sankt Peterburgo rinkoje“ šablonai ir šalių, dalyvavusių 
tyrime, ataskaitos. 
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1. Bendra informacija apie chemines medžiagas ir galimi rizikos atvejai žmogaus 
sveikatai ir aplinkai

Su cheminėmis medžiagomis kasdien kiekvienas susiduriame  savo darbe (pvz., dirbantieji tekstilės pramonėje margina 
audinius įvairiaspalviais dažais) ir namuose (pvz., sienų dažymas, automobilio apsaugos produktai ir pan.)  Kiekvienas 
šių cheminių preparatų savo sudėtyje gali turėti medžiagų, kurios gali būti kenksmingos tiek žmogui, tiek aplinkai.  

Šiame skyriuje pateikiami chemikalų, apie kuriuos kalbama vadove, apibrėžimai.  Čia taip pat pateikiama informacijos 
apie galimą pavojaus žmogaus sveikatai ir aplinkai atsiradimą dėl kasdienio kontakto su šiais chemikalais.  

1.1. Apibrėžimai

Toliau (1 lentelėje) yra pateikiami apibrėžimai, kurie padės jums suprasti visą instrukcijų vadovų turinį. 
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE APIBRĖŽIMUS PRIEŠ PEREIDAMI PRIE TOLESNĖS INFORMACIJOS

1 Lentelė: Dažniausiai pasitaikančių sąvokų apibrėžimai

Cheminiai produktai gali būti skirstomi į dvi specialias kategorijas pagal jų paskirtį ir naudojimą (žr. 2 lentelę). 

2 Lentelė: Cheminių produktų grupių apibrėžimas

Ploviklis Tai junginys ar junginių mišinys, skirtas valyti, plauti. Ši sąvoka dažnai vartojama 
siekiant išvengti painiavos tarp muilo ir kitų cheminių surfaktantų, skirtų valymo 
tikslams. 
Plovikliai, o ypač tie, kurie skirti naudoti kartu su vandeniu, savo sudėtyje dažnai turi 
šių medžiagų:
• Surfaktantų, kurie nuriebalina ir sušlapina paviršių.
• Abrazyvų, skirtų šveitimui.
• Medžiagų pH modifi kacijai.
• Vandens minkštiklių.
• Oksidantų, skirtų balinti, dezinfekuoti, ardyti organinius junginius.
• Ne surfaktantų, kurie nešvarumus paverčia suspensija.
• Fermentų, reikalingų baltymų, riebalų ar angliavandenių pašalinimui iš dėmių arba 
padaryti audinį malonų prisiliesti. 
• Plovimo priemonės gali savo sudėtyje turėti muilo siekiant sumažinti putojimą valant 
audinį. 

Sąvoka „Chemikalas“ 
kalba tiek apie chemines 
medžiagas, tiek apie 
cheminius preparatus

• Cheminės medžiagos - tai cheminiai elementai arba jų junginiai savo natūralioje 
būsenoje ar atsiradę gavybos proceso metu, įskaitant bet kokius priedus, 
reikalingus medžiagų stabilumui išsaugoti, ir bet kokias priemaišas, atsiradusias 
taikymo proceso metu, bet išskyrus tirpiklius, kurie gali būti atskirti nepadarius 
poveikio medžiagos stabilumui ar nepakeitus jos sudėties. Apskritai cheminės 
medžiagos egzistuoja kietame, skystame ar dujiniame pavidale, pavyzdžiui, 
grynas vanduo, deimantas, auksas, druska (natrio chloridas) ir cukrus (sacharozė). 
• Cheminiai preparatai – tai mišiniai, tirpalų, susidedančių bent iš dviejų medžiagų, 
kombinacijos, pavyzdžiai, dažikliai, valikliai, buitinės chemijos gaminiai ir pan.

Cheminis produktas Sąvoka „cheminis produktas“ apibrėžia produktą, kuris sudarytas iš cheminių medžiagų 
ir cheminių preparatų: buitinė chemija, pramoninė chemija. Ši sąvoka susijusi su produk-
tais, kurie tiesiogiai pasiekiami vartotojui rinkoje ir apima visus šios grupės gaminius. 

Toliau (1 lentelėje) yra pateikiami apibrėžimai, kurie padės jums suprasti visą instrukcijų vadovų turinį. 

1.1. Apibrėžimai
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Kosmetika Tai bet kokia medžiaga ar preparatas, skirtas kontaktui su bet kokia išorine žmogaus 
kūno dalimi (oda, plaukais, nagais ar išoriniais lytiniais organais) ir dantimis ar bur-
nos ertmės gleivine, siekiant išvalyti, pakeisti išvaizdą, apsaugoti, išlaikyti gerą būklę 
ar pašalinti kūno kvapą, išskyrus tuos atvejus, kai toks valymas, kvepinimas, apsau-
ga, išlaikymas ar korekcija yra atliekama gydymo ar profi laktikos tikslais. Pvz., odos 
priežiūros kremai, losjonas, pudra, kvepalai, lūpų dažai, rankų ar kojų nagų lakas, akių 
ir veido makiažo priemonės, ilgalaikė šukuosena, plaukų dažai, lakas ir želė plaukams, 
dezodorantai, produktai vaikams, vonios aliejai, putos voniai, vonios druskos, aliejai ir 
daugelis kitų produktų. 

Buitinė chemija Tai chemikalai, kurie dažniausiai aptinkami ir naudojami namų apyvokoje.  Maisto 
priedai dažniausiai nepatenka į šią kategoriją, nebent jie naudojami kitiems tikslams 
nei žmogaus mitybai. 

Pramoninė chemija

Pesticidai

Biocidai

Augalų apsaugos 
produktai

Sąvoka „Pramoninė chemija“ apima labai platų medžiagų asortimentą, bet pastaruoju 
metu ji dažniausiai vartojama kalbant apie įvairius fi rminius chemikalus, tokius kaip 
priemaišos, dažai, skiedinys ir t.t. Tokių medžiagų naudojimas paprastai reikalingas 
specifi niams tikslams.
Tai medžiaga ar medžiagų mišinys, skirtas apsaugoti, kontroliuoti ar sumažinti 
kenkėjų daromą žalą.  Pesticidas gali būti cheminė medžiaga, biologinis darinys (toks 
kaip virusas ar bakterija), antimikrobinė, dezinfekcinė ar kitokia priemonė, skirta 
kovai su  kenkėjus. Kenkėjai – tai vabzdžiai, augalų patogenai, piktžolės, moliuskai, 
paukščiai, žinduoliai, žuvys, nematodai (apvaliosios kirmėlės), mikrobai, kurie gadina 
maistą, ardo daiktus, greitai plinta arba gali būti ligos ar nepatogumų  priežastis.
Tai cheminės medžiagos, galinčios nužudyti įvairias gyvybines formas. Jie yra naudo-
jami tokiose srityse kaip medicina, žemės ūkis, miškininkystė ir apsauga nuo mašalų. 
Biocidu gali būti pesticidas ir kitas antimikrobinis preparatas, įskaitant baktericidus, 
antibiotikus,  priešbakterinius, antivirusinius ir antigrybelinius preparatus, antiprotozo-
inius ir antiparazitinius preparatus. 
Aktyvios medžiagos ir preparatai, savo sudėtyje turintys vieną ar kelias aktyvias 
medžiagas, pateikiami vartotojui iš anksto paruoštos formos bei skirti apsaugoti 
augalams ar augaliniams produktams nuo žalingų organizmų ar užkirsti kelią tokių 
organizmų aktyvumui; šie produktai turi įtakos augalo gyvybingumo procesui ir 
veikia kitaip negu maistinė medžiaga (t.y. augimo skatinimo medžiagos) bei apsaugo 
augalinius produktus. Be to, jie naikina nepageidautinus augalus ar jų dalis, kontroli-
uoja ir užkerta kelią nepageidautinų augalų augimui. Augalų apsaugos produktai yra 
reglamentuojami 1991m. liepos 15 d. Tarybos Direktyvos 91/414/EEC dėl augalų 
apsaugos produktų tiekimo rinkai1. 

1.2. Chemikalų poveikis

Daugelis chemikalų yra produkto sudedamoji dalis, todėl jų negalima atskirti.  Gaminio cheminis turinys yra retai kada 
nurodomas ant jo etiketės, kas sukelia vartotojui sunkumų siekiant sužinoti, kokių chemikalų yra produkto sudėtyje ir 
ar, jie nekenksmingi sveikatai. 

Kontaktas su chemikalais yra neišvengiamas.  Cheminiai produktai yra kasdienio gyvenimo dalis ir išsprendžia daug 
problemų, be kurių neįmanoma organizuoti savo buities, nes jos yra mūsų gyvenimo dalis. Jei nebūtų chemikalų, mes 
neturėtume daugybės produktų, kuriuos naudojame šiandien..

1  Apibrėžimas iš 1991m liepos 15d. Tarybos Direktyvos  91/414/EEC  
  (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0414:EN:HTML)

Daugelis chemikalų yra produkto sudedamoji dalis, todėl jų negalima atskirti.  Gaminio cheminis turinys yra retai kada 

1.2. Chemikalų poveikis
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Vartotojai kasdien yra priversti tiesiogiai kontaktuoti su chemikalais. Žmogus gali kontaktuoti su chemikalais šiais 
būdais: nurijus, įkvėpus, per odą ir per žaizdą. 1 paveikslėlyje  pateikiami įmanomi chemikalų kontakto su žmogaus 
kūnu tipai. 

1 Pav.: Chemikalų kontakto su žmogaus kūnu tipai 

Jei cheminės medžiagos sukuriamos dirbtiniu būdu, jos gali būti arba neutralios, arba turėti neigiamos įtakos žmogaus 
sveikatai. Ne visos cheminės medžiagos yra žalingos žmogaus sveikatai ar aplinkai, bet vis dėlto yra daug tokių, dėl 
kurių reikėtų sunerimti. 

Galimi neigiami efektai yra šie (taip pat žr. 2.1. skyrių „Chemikalų klasifi kacija“): 
•  stiprus toksiškumas:  medžiagų poveikis, kuris gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai iškart įvykus žmogaus 

kontaktui su šia medžiaga;
•  chroniškas toksiškumas: medžiagų poveikis, galintis sukelti pavojų žmogaus sveikatai ir aplinkai, kuris 

pastebimas tik praėjus nustatytam laiko tarpui;
•  biokaupimasis: chemikalų poveikis, kai jie kaupiasi gyvuose organizmuose ir yra perduodami ilgais 

atstumais pasauliniu mastu;
•  sinergija: kai kurios medžiagos pačios savaime nekenkia žmogui, kitiems gyviems organizmams ir/arba 

gyvajai gamtai, bet jungimosi (patekus ant odos, įkvėpus ar nurijus) su kitomis skirtingomis medžiagomis 
metu jos „pasipildo“ ir tokiu būdu neigiamas efektas sustiprėja. 

1.2.1 Medžiagos, kurios gali būti pavojingos žmogui

Pagal poveikį žmogaus sveikatai pavojingiausios medžiagos yra klasifi kuojamos taip: 
•  karcinogenai - pagrindiniai vėžį sukeliantys dirgikliai;
•  mutagenai – medžiagos, galinčios būti genų mutacijos priežastimi, dėl ko atsiranda kūno funkcijų pakitimai. 
•  reprotoksinės medžiagos – tai medžiagos, kurios gali turėti įtakos vaisingumui ar vaisiaus vystymuisi. 

Vadovaujantis galimais neigiamais efektais, kuriuos sukelia šios medžiagos, jos gali būti klasifi kuojamos į stambesnes 
grupes (taip pat žr. 2.1. skyrių „Chemikalų klasifi kacija“): 

•  Karcinogenai, mutagenai ir reprotoksinės medžiagos yra priskiriamos viena grupei; Karcinogenai, mutagenai 
ir reprotoksinės medžiagos (angl. CMR);

•  Kvėpavimo takų aktyvatoriai ir hormonus veikiančios medžiagos yra dvi chemikalų grupės, kurios laikomos 
„panašiai pavojingomis“ žmogui ir sukeliančiomis ar skatinančiomis alerginę reakciją jas įkvėpus ir/arba 
turinčiomis neigiamo poveikio endokrininei sistemai.  Šis poveikis tampa matomu tik praėjus ilgam laiko tarpui 
po žmogaus kontakto su šiuo chemikalu. 

�
� �

�

�

Įkvėpus 140 m2

Patekus ant odos

Per virškinimo traktą

Per žaizdas
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Kiti pavojingų medžiagų pasireiškimo požymiai išryškėja iškart įvykus žmogaus kontaktui su tokia medžiaga. Tai gali 
būti tarsi narkotikų poveikio ženklai (spengimas ausyse, galvos skausmas), odos nudegimai  ar stiprus toksiškumas 
(apsinuodijimas).

1.2.2 Medžiagos, kurios gali būti pavojingos aplinkai

Aplinkai pavojingos medžiagos taip pat yra skirtingo poveikio.  Kai kurios medžiagos, tokios kaip halogeninti 
angliavandeniliai, ardo ozono sluoksnį, kitos daro įtaką globaliniam klimato atšilimui, prisideda prie vandens telkinių ir 
dirvos eutrofi kacijos, ar yra toksiškos gyviems organizmams. 

Tokios medžiagos pasiekia aplinką emisijos dėka pramoninių procesų metu (oro tarša, nuotekos) ir per mūsų naudojamus 
produktus.  Dauguma medžiagų yra greitai suardomos aplinkos vykstant fi zikiniams ir cheminiams procesams (saulės 
šviesa, reakcija su deguonimi ir pan.) arba biologiniams procesams, tokiems kaip mikroorganizmų metabolizacija. 

Cheminės medžiagos, kurios yra nesuardomos ir tokiu būdu lieka aplinkoje ilgam laikui (nuolatinis buvimas), kurios 
kaupiasi gyvuosiuose organizmuose (biokaupimasis), ir kurios teršia gamtą, yra laikomos pavojingiausiomis aplinkai 
medžiagomis. Jos gali būti pernešamos ilgus atstumus ir paliekamos atokiuose regionuose, kur jos niekuomet nebus 
naudojamos. Pavyzdžiui, polichloro bifenilo (PCB) cheminės savybės (mažai tirpus vandenyje, didelio stabilumo ir 
pusiau garuojantis) sustiprina jo išsilaikymą atokiuose regionuose: tokiu būdu PCB buvo aptiktas Arkties vandenyne ir 
jame gyvenančių gyvūnų organizmuose. 

Kai pavojingos medžiagos susikaupia organizmuose ir maisto grandinėje, jų koncentracija gali viršyti ribą, o tuomet 
vyksta neigiami efektai. Būdami daugelio maitinimo grandinių galutiniai vartotojai, žmonės gali susidurti su šia medžiaga 
(antrinis apsinuodijimas). 
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2. Ženklinimas ir pakavimas

Pirmasis ir svarbiausias žingsnis saugaus chemikalų naudojimo link yra jų identifi kacijos išmanymas, pavojaus žmogui 
bei aplinkai ir jų kontrolės supratimas. Šis supratimas turi būti organizuojamas taip, kad pagrindinė informacija apie 
pavojų ir atitinkamas apsaugos priemones būtų nesunkiai atpažįstama ir perteikta vartotojui jam suprantamu būdu. 

Svarbus šio supratimo momentas yra suprantamas produkto ženklinimas. Chemikalų ir jų produktų klasifi kacija ir 
ženklinimas yra gamintojo užduotis, kaip ir informacijos vartotojui suteikimas jiems suprantama kalba. Ženklinimas 
– tai priemonė, kuri padeda vartotojui orientuotis produktų gausybėje, užtikrinant, kad jis yra pakankamai informuotas 
apie skirtingo ženklinimo reikšmes. Eiliniam vartotojui gali būti sunku žinoti viską apie komponentų, įtrauktų į produkto 
etiketę, poveikį. Tačiau, aiškus ženklinimas kartu su lengvai suprantamais įspėjimais apie rizikos galimybes yra labai 
svarbu, jei vartotojo pasirinkimą lemia esama informacija. 

Šiame skyriuje aprašyta chemikalų klasifi kacijos sistema gali būti taikoma pavojingoms medžiagoms ir preparatams. 
Klasifi kacijos rezultatai ženklinimo informacijoje yra pateikti suprantama kalba. Egzistuoja specifi nės ženklinimo 
sistemos, sukurtos cheminėms medžiagoms ir preparatams, plovikliams, pesticidams ir kosmetikai - kiekvienas jų 
turi skirtingus ženklinimo reikalavimus. Šiame skyriuje aprašomos kelios ES privalomos ženklinimo sistemos šioms 
produktų grupėms, jei jų sudėtyje yra kokių nors chemikalų: 

• cheminės medžiagos ir preparatai;
• plovikliai;
• augalų apsaugos produktai;
• biocidai;
• kosmetika.

2.1.Chemikalų klasifi kacija

Siekiant įvertinti konkrečios cheminės medžiagos pavojaus riziką žmogui ir aplinkai, medžiaga yra klasifi kuojama ir 
įvertinama pagal keliamo pavojaus rimtumą.  Cheminių medžiagų ir junginių klasifi kacija yra labai svarbus momentas.  
Ji suformuoja pagrindą visiems ateities įvertinimas ir atitinkamai numato kitą tolesnį veiksmą, kurio bus imtasi kovai 
su chemikalo pavojumi. Apsaugos priemonės, pavyzdžiui, gali būti naudojimo apribojimas, draudimas ar reikalavimas 
susirasti pakaitalą. 

Klasifi kacijos tikslas yra identifi kuoti tas chemikalo pavojingąsias savybes, kurios gali būti pavojingos įprastinio 
medžiagos naudojimo metu, gali kelti grėsmę sveikatai, turtui ar aplinkai. Chemikalus naudojantis asmuo taip pat turi 
būti supažindintas su chemikalų pavojaus atvejais, ir jam turi būti suteikta informacija tinkamu būdu (pvz., teisingai 
ženklinant). 

Gamintojai privalo klasifi kuoti chemikalus pagal jų fi zikines ir chemines savybes (pvz., degus), pagal jų toksiškumą 
žmogui ir pagal poveikį aplinkai. 

Šios produktų savybės turi įtakos žmogaus sveikatai, jei su jomis daug, dažnai ir pasikartojančiais  laiko intervalais 
kontaktuojama: 

• labai toksiškas ar toksiškas;
• žalingas;
• ardantis;
• erzinantis;
• galintis sukelti vėžį;
• reproduktyvumo pavojus;
• galintis sukelti paveldimų apsigimimų;
• dirginantis.

Siekiant įvertinti konkrečios cheminės medžiagos pavojaus riziką žmogui ir aplinkai, medžiaga yra klasifi kuojama ir 

2.1.Chemikalų klasifi kacija2.1.Chemikalų klasifi kacija2.1.Chemikalų klasifi kacija
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Gaisro ir sprogimo pavojų sukeliančios medžiagos klasifi kuojamos taip:
• sprogus;
• oksiduojasi;
• ypač degus;
• labai degus;
• degus.

Šios savybės demonstruoja pavojų aplinkai:
• toksiškas gyviems organizmams;
• lėtai suirsta;
• kaupiasi gamtoje.

Taip pat, medžiagos ir preparatai, kurie negali būti klasifi kuojami vadovaujantis nurodyta sistema, gali būti traktuojami 
kaip pavojingi, jei jie pasižymi savybėmis, kurios kelia pavojų žmogaus sveikatai, gyviems organizmams arba gali 
sugadinti turtą. 

Kiekvienai prieš tai minėtai pavojaus kategorijai yra priskiriami pavojaus simboliai (žr. 3-5 lenteles). Vaizdiniai simboliai, 
žymintys pavojų, yra piešiami juodai, o fono spalva turi būti oranžinė.  Simboliai suteikia betarpiškos informacijos apie 
pavojaus tipą, kurį gali sukelti medžiaga ar preparatas.  3 lentelėje išvardintos fi zikinės ir cheminės savybės, 4 lentelėje 
– toksinės savybės, o 5 - kenksmingo poveikio aplinkai savybės. 

Savybių apibūdinimas: 

• Fizikinės ir cheminės savybės nustato, kaip medžiaga „elgiasi“, kai patenka į gamybą ar į produkto sudėtį; 
• Toksinės savybės nustato, koks medžiagos poveikis žmogui, jei vyksta dažnas kontaktas su ja.  Medžiagos ir 

žmogaus kontaktas įmanomas ją nurijus, įkvėpus, medžiagai patekus ant odos ar į akis. 
• Kenksmingo poveikio aplinkai savybės. Šios savybės demonstruoja chemikalų pavojų aplinkai ir jų likimą. 

3 Lentelė: Fizikinės ir cheminės medžiagų savybės

          E Sprogus
Simbolis su prierašu „sprogus“ žymi 
medžiagas, kurios gali sprogti šalia 
atviros liepsnos arba, jei fl akonas 
purtomas ar trinamas.

Oksiduojasi
Simbolis su prierašu „oksiduojasi“ 
žymi medžiagą, kuri išskiria daug 
šilumos, reaguodama su kitomis ypač 
su degiomis medžiagomis. 

            O

            F
Labai degus
Simbolis su prierašu „labai degus“ 
žymi medžiagą, kuri gali įkaisti ir 
įsiliepsnoti, jei aplinkos temperatūra 
yra aukšta, arba gali įsiliepsnoti dėl 
nežymaus kontakto su degimo šaltiniu, 
ir kuri dega toliau dėl cheminės 
reakcijos, net ir pašalinus degimo 
šaltinį.  Jei tai dujos, jos gali užsidegti 
ore, esant normaliam slėgiui.  Jei tai 
skystis, jis gali užsidegti nuo nežymaus 
įkaitimo ar kontakto su atvira liepsna.  
Reaguodama su vandeniu ar patekusi 
į drėgmę, ši medžiaga pavojingais 
kiekiais išskiria itin degias dujas. 

Ypač degus
Tas pats simbolis, tik su prierašu „ypač 
degus“ žymi skystį, kuris gali užvirti 
iki kūno temperatūros ir užsidegti, jei 
ima garuoti šalia atviros liepsnos. 

           F+
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4 Lentelė: Toksinės cheminių medžiagų savybės

            T Toksiškas

Kaukolės ir dviejų sukryžiuotų 
kaulų ženklas su žodžiu‚ 
„toksiškas“ žymi itin pavojingas 
medžiagas. 

Labai toksiškas

Toks pat simbolis kaip nurodyta 
anksčiau, tik su prierašu „labai 
toksiškas“ žymi medžiagą, kurią 
įkvėpus ar nurijus arba jai patekus 
ant odos gali kilti labai rimtų ir 
ilgalaikių iškart pasireiškiančių 
sveikatos problemų ar net mirties 
atvejų. 

          T+

          Xi Žalingas

(mažesnis pavojus nei T)Simbolis 
su prierašu „žalingas“ žymi 
medžiagą, kuri gali sukelti 
sveikatos problemų, bet ne tokias 
rimtas kaip toksiškos medžiagos.  
Jai būdingi kiti rizikos tipai, pvz., 
alergija.

Erzinantis

Neardančios audinių medžiagos, 
kurios dėl betarpiško, nuolatinio 
ar dažnai pasikartojančio 
kontakto su oda ar gleivine gali 
būti odos nudegimų, žaizdų 
atsiradimų priežastimi, pažeisti 
akis ar erzinti kvėpavimo takus. 

          Xn

Karcinogenų, 
mutagenų 
ir toksinių 
medžiagų 1 ir 2 
kategorijos

Karcinogenų, 
mutagenų 
ir toksinių 
medžiagų 3 
kategorija

Karcinogenai

Chemikalai, kuriuos įkvėpus ar 
nurijus arba patekus jiems ant 
odos, gali pradėti vystytis pik-
tybiniai dariniai arba atsirasti 
jų vystymosi pavojus. Priklau-
somai nuo pavojingumo lygio, 
išskiriamos trys šių medžiagų 
kategorijos:
- I kategorija. Žmogui žinomi 
karcinogenai.
- II kategorija. Medžiagos, kurios 
laikomos karcinogeninėmis, 
nes tai buvo įrodyta atliekant 
bandymus su gyvūnais ar kitaip
- III kategorija. Spėjama, tačiau 
dar nėra pakankamai įrodymų, 
kad jas galima priskirti II kat-
egorijai. 

Mutagenai

Chemikalai, kuriuos įkvėpus 
ar nurijus arba patekus jiems 
ant odos  gali pradėti formuotis 
paveldimi genetiniai nukrypimai 
arba atsiranda toks pavojus. 
Trys jų pavojingumo kategorijos 
išskiriamos taip pat kaip ir kalbant 
apie karcinogenus. 

Reprotoksinės medžiagos
Chemikalai, kuriuos  
įkvėpus ar nurijus arba 
patekus jiems ant odos, 
gali prasidėti arba padidėti 
nepaveldimų vaisiaus 
apsigimimų pavojus arba/
ir grėsmė vyro ar moters 
vaisingumui. Trys jų 
pavojingumo kategorijos 
išskiriamos taip pat kaip ir 
kalbant apie karcinogenus. 

          C Ardantis

Simbolis su prierašu „ardantis“ 
žymi medžiagas, kurios gali 
ardyti gyvus audinius kontakto 
metu. Pasekmės – sunkūs 
nudegimai, užtiškus medžiagai 
ant kūno dalies. 

Dirginantis

Tai medžiagos ar preparatai, 
kuriuos įkvėpus ar patekus 
jiems ant odos gali prasidėti 
padidėjusio jautrumo reakcija, 
kuri dėl tolesnio kontakto su šia 
medžiaga ar preparatu skatina 
tokius neigiamus efektus kaip 
kvėpavimo takų hiperjautrumas 
(astma) arba odos jautrumas 
(pvz., dermatitas). 

           N
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5 Lentelė: Cheminių medžiagų kenksmingo poveikio aplinkai savybės 

Pavojingas aplinkai

Šis simbolis reiškia, kad cheminė medžiaga yra pavojinga aplinkai ar aplinkos daliai, pvz., 
labai toksiška vandens organizmams; gali sukelti ilgalaikius neigiamus efektus vandens 
aplinkoje, toksiška vandens organizmams ir panašiai. 

             N

2.2. Cheminių produktų ženklinimas

Teisingas cheminių produktų ženklinimas yra svarbi informacijos vartotojams dalis; tai teisinis reikalavimas, kurio 
tikslas - padėti išvengti pavojaus žmogui ir aplinkai.  Chemikalai turi būti atitinkamai ženklinami gamintojo ar 
importuotojo. Jei ženklas sugadintas, sunkiai suprantamas, chemikalai yra perpilti iš vienos pakuotės į kitą arba yra 
pasikeitusi jų paskirtis, tokiu atveju reikia naujo ženklo.  

Pavojingiems ir nepavojingiems chemikalams taikomi skirtingi ženklinimai

Chemikalas laikomas pavojingu, jei jis pasižymi bent viena savybe, aprašyta klasifi kacijos skyriuje; taip pat jei jis 
pažymėtas pavojaus simboliu ant įpakavimo. Pvz., buitinė chemija (valikliai, dezinfekcijos priemonės), pramoninė 
chemija  (dažai, lakai), automobilio priežiūros chemija ir pan.

2.2.1. Pavojingų chemikalų ženklinimas

Įvertinęs pavojingas chemikalo savybes (žr. 2 ir 3 pav.), kiekvienas 
vartotojas gali apsispręsti dėl chemikalo naudojimo. Svarbu, kad etiketėje 
atsispindėtų chemikalui būdingas pavojus, kuomet žmogus  naudoja tą 
chemikalą. 

ES šalyse chemikalų etiketėje turi būti: 
• Produkto fi rminis ženklas.
• Įmonės pavadinimas ir adresas, įskaitant gamintojo, 

importuotojo ar platintojo telefono numerį.
• Chemikalo pavadinimas (jei tai preparatas, privaloma įtraukti 

visų pavojingų komponentų pavadinimus); etiketėje turi būti 
cheminės medžiagos pavadinimas, kuri sukelia didžiausią pavojų.  Pagal taisykles ant etiketės užtenka 
nurodyti  keturių chemikalų pavadinimus. 

• Pavojaus simboliai (žr. 3-5 lenteles). Simboliai, žymintys rimčiausią pavojų, turi būti pasirinkti ten, kur jau 
yra daugiau negu vienas simbolių.  Pagal taisykles užtenka dviejų pavojaus simbolių. 

• Rizikos frazės (R frazės) – pavojaus tipas. Tai standartu pagrįsta informacija, R frazės yra nustatomos 
įstatymo, pavyzdžiui, R20 reiškia, kad medžiaga pavojinga įkvėpus. 

• Saugos frazės (S frazės) - patarimai saugos klausimais. Tai standartu pagrįsta informacija. S frazės yra 
nustatomos įstatymo, pavyzdžiui, S20 reiškia, kad naudojant medžiagą nerekomenduojama gerti ir valgyti.

• Turinio kiekis pakuotėje. 
• Pageidautina pateikti ir naudojimo instrukcijas. 

Informacija etiketėse turi būti parašyta valstybine kalba.  
Tokia informacija kaip „netoksiškas“ arba „nepavojingas“ neturi būti įtraukiama į etiketę. 

Chemikalas laikomas pavojingu, 
jei jis pasižymi bent viena 
savybe, aprašyta klasifi kacijos 
skyriuje; taip pat jei jis pažymėtas 
pavojaus simboliu ant įpakavimo. 
Pvz., buitinė chemija (valikliai, 
dezinfekcijos priemonės), 
pramoninė chemija  (dažai, lakai), 
automobilio priežiūros chemija ir 
pan.

Teisingas cheminių produktų ženklinimas yra svarbi informacijos vartotojams dalis; tai teisinis reikalavimas, kurio 

2.2. Cheminių produktų ženklinimas2.2. Cheminių produktų ženklinimas2.2. Cheminių produktų ženklinimas
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2. Pav.: Chemikalo etiketės pavyzdys

�

1 KG
�

�

�

�

Pavojaus simb: 
Apžiūrėkite produktą: jei 
matote juodą simbolį 
oranžiniame fone, jis 
įspėja jus apie pavojingas 
šio produkto savybes.

Pavojaus tipas: 
simbolio paaiškinimas

Gamintojas: 
asmuo ar kompanija, 
atsakinga už šio 
produkto atsiradimą 
rinkoje

Įspėjimas ir saugos patarimai: 
etiketėje trumpai išdėstytos 
rizikos frazės ir saugos 
patarimai (saugos frazės). 
Informacija trumpa, bet 
svarbi. Patarimai pateikiami 
saugumo sumetimais. 

Pavojaus simb: 
Apžiūrėkite produktą: jei 
matote juodą simbolį 
oranžiniame fone, jis 
įspėja jus apie pavojingas 
šio produkto savybes.

Pavojaus tipas: 
simbolio paaiškinimas

Gamintojas: 
asmuo ar kompanija, 
atsakinga už šio 
produkto atsiradimą 
rinkoje

Įspėjimas ir saugos patarimai: 
etiketėje trumpai išdėstytos etiketėje trumpai išdėstytos 
rizikos frazės ir saugos rizikos frazės ir saugos 
patarimai (saugos frazės). 
Informacija trumpa, bet Informacija trumpa, bet 
svarbi. Patarimai pateikiami svarbi. Patarimai pateikiami 
saugumo sumetimais. 

3 Pav. : Cheminio preparato etiketės pavyzdys

�

�

�

�

�

�

Produkto pavadinimas

Gamintojas: jei reikia 
daugiau informacijos apie 
pavojingas produkto 
savybes, galite susisiekti 
su gamintoju telefonu, 
kuris pateikiamas 
etiketėje.

Pavojaus simbolis

Įspėjimai ir saugos 
patarimai (R ir S 
frazės)
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Etiketės matmenys: 

Pakuotės talpa: Mažiausi matmenys milimetrais
Ne daugiau kaip 3 litrai 52x74
Daugiau negu 3 litrai, bet ne daugiau 
kaip 50 litrų. 74x105

Daugiau negu 50 litrų, bet ne daugiau 
kaip 500 litrų. 105x148

Daugiau kaip 500 litrų 148x210
Kiekvienas pavojaus simbolis turi užimti bent 1/10 etiketės paviršiaus. 
Minimalus pavojaus simbolio etiketės dydis turi būti ne didesnis kaip 10 mm 
x 10 mm.

Chemikalų naudotojai privalo perskaityti informaciją ant etikečių, norėdami kiek galima sumažinti riziką, susijusią su 
medžiagos naudojimu ir vadovautis saugos patarimais. 

2.2.2. Nepavojingų chemikalų ženklinimas

Kadangi nepavojingos medžiagos nekelia žmogui grėsmės, tai nepavojingų 
medžiagų ženklinimo reikalavimai nėra tokie griežti kaip pavojingų 
medžiagų.  

Nepavojingų chemikalų pakuočių etiketėse turi būti: 
• Produkto fi rminis ženklas.
• Turinio kiekis pakuotėje ar konteineryje. 
• Pageidautina pateikti ir komponentų grupių 

pavadinimą. 
• Pageidautina pateikti ir naudojimo instrukcijas. 
• Įmonės pavadinimas ir adresas, įskaitant gamintojo, 

importuotojo 
ar platintojo telefono numerį.

2.2.3. Saugos duomenų lapai

Saugos duomenų lapas – tai dokumentas, kuriame atsispindi 
išsami informacija apie chemikalą.  Saugos duomenų lape turi 
būti aiškiai ir trumpai išdėstyta svarbiausia informacija, kuri lydi 
produktą per visą tiekimo grandinę. Saugos duomenų lapas turi 
būti pateikiamas kartu su pavojingais chemikalais. 

Svarbiausias saugos duomenų lapo tikslas - suteikti profesionaliems 
naudotojams galimybę imtis reikiamų priemonių siekiant 
apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką bei apsaugoti darbo vietą. 

Saugos duomenų lapas turi būti parašytas valstybine kalba. Jis 
turi pateikti teisingas ir praktiškas rekomendacijas, kaip naudotis 
produktu. 
 
Pirkdami pavojingą produktą, vartotojai turi teisę pareikalavę gauti saugos duomenų lapą parduotuvėje. Kiti vartotojai, 
kurie ne patys perka produktą, teisiškai negali gauti saugos duomenų lapo, nebent parduotuvės darbuotojas geranoriškai 
sutinka. 

Chemikalas yra nepavojingas, kai 
ant jo etiketės nėra jokio pavojaus 
ženklo (pvz., buitinė chemija (indų 
plovikliai) ir t.t.).

Saugos duomenų lapo turinys 
Svarbiausia informacija, pateikiama saugos 
duomenų lape:
1. Medžiagos/preparato ir kompanijos
    pavadinimas.
2. Sudėtis/informacija apie komponentus.
3. Pavojaus identifi kacija
4. Pirmosios pagalbos priemonės
5. Gaisro gesinimo priemonės
6. Nelaimingo atsitikimo prevencijos taisyklės 
7. Naudojimas ir sandėliavimas
8. Naudojimo kontrolės ir asmeninės apsaugos
    priemonės    
9. Fizinės ir cheminės savybės.
10. Stabilumas ir reakcijos su kitais 
      produktais.
11. Toksikologinė informacija.
12. Ekologinė informacija. 
13. Likvidavimo priemonės.
14. Transportavimo informacija.
15. Teisinė informacija. 
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2.2.4. Apribojimai

Kai kurios cheminės medžiagos yra draudžiamos naudoti plataus vartojimo prekėse (pvz., trifosfatas negali būti 
naudojamas tekstilėje, audiniuose ar lino gaminiuose, nes medžiaga priskiriama neleistinoms vartotojams naudoti (1 
ir 2 kategorijos) medžiagoms. Reikalavimai ir medžiagų sąrašas yra pateikti REACH (naujosios cheminių medžiagų 
politikos) reglamente, žr. XVII priedą):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_136/l_13620070529en00030280.pdf

2.2.5. Teisės aktai

Klasifi kacija ir ženklinimas yra viena ekstensyviausiai derinamų sričių ES. ES priėmė bendruosius reglamentus, 
reikalaujančius ženklinti visus chemikalus. 6 lentelėje pateikiami visi ženklinimo kontrolės ES teisės aktai. 

6 lentelė: ES Teisės aktai, reikalaujantys ženklinti visus chemikalus

Teisės aktas Pagrindiniai direktyvos elementai
Direktyva 67/548/
EECPavojingų cheminių 
medžiagų klasifi kacija ir 
ženklinimas. 

1. Cheminių medžiagų klasifi kacija ir ženklinimas pagal jai būdingas pavojingas savybes. 
Egzistuoja 15 pavojaus klasių, tokių kaip „sprogus“, „labai toksiškas“, „karcinogeninis“ ir 
pan. 
2. Įspėjimas, kad produktas „naujas“ prieš pateikiant jį rinkai.  Nuo 1982 m. medžiagų 
gamintojai ir importuotojai yra įpareigoti pateikti vadovybei informacijos apie naujo produkto 
pasirodymą rinkoje. Tik apie 2400 „naujų“ medžiagų buvo paskelbta pagal šią direktyvą, ir 
tai daugiausia yra medžiagos, dominuojančios rinkoje mažais kiekiais (100 tonų ar mažiau).
Cheminės medžiagos, priskiriamos pavojingųjų klasei, yra pateikiamos 1 priede, dar kitaip 
vadinamame „pavojingų medžiagų sąraše“. 4800 medžiagų yra suklasifi kuotos pagal jų 
poveikį žmogui, ir maždaug 2000 medžiagų -  pagal jų poveikį gamtai. 

Direktyva 99/45/EC
Pavojingų cheminių 
preparatų klasifi kacija ir 
ženklinimas. 

Ši direktyva nustato koordinuotas pavojingų preparatų klasifi kacijos, pakavimo ir ženklinimo 
taisykles (pagaminti mišiniai). Šioje direktyvoje vartojamos tas pačios pavojaus kategorijos, 
tie patys ženklinimo kriterijai, ta pati ženklinimo schema, tie patys testavimo metodai ir 
pakavimo taisyklės kaip ir Direktyvoje 67/548. 

Reglamentas (EC) 1907/2006 
Europos cheminių medžiagų 
agentūros  chemikalų 
registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų 
nustatymas

2006 m. gruodžio 18 d. ES priėmė reglamentą dėl chemikalų registracijos, įvertinimo 
ir autorizacijos (angl. REACH). REACH sistema siekia pagerinti žmogaus sveikatos ir 
aplinkos apsaugą, tuo pačiu išlaikant konkurencingumą ir pabrėžiant ES chemijos pramonės 
inovacinį pranašumą. Reglamentas įpareigoja kompanijas užtikrinti, kad gaminamas 
produktas yra saugus.  Tai taip pat reiškia, kad pavojingos medžiagos gali būti pakeistos 
saugesnėmis, chemikalų sektorius turėtų kuo greičiau pasipildyti naujais ir saugesniais 
produktais. 

Pagrindiniai REACH elementai yra:  
• Registracija – chemikalų gamintojai ir importuotojai gaus atitinkamos informacijos 
  apie jų naudojamas medžiagas ir kreipsis dėl registracijos.
• Įvertinimas  - Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) įvertins registracijos
   informaciją, kurią pateikė gamintojai ar importuotojai. Šalių narių kompetentinga 
   vadovybė įvertins medžiagą, ar ji nėra pavojinga žmogaus sveikatai ir aplinkai. 
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• Autorizacija – medžiagų, patenkančių į didelės rizikos grupę, naudojimas bus perduotas 
  autorizacijai; tokių medžiagų gamintojai ir importuotojai turės pateikti specialų leidimą
 (sertifi katą) ir įrodymą, kad rizika, susijusi su šių medžiagų naudojimu, yra adekvačiai 
 kontroliuojama, arba kad socialinė ekonominė tokio naudojimo nauda nusveria riziką ir 
 nėra kitų alternatyvų šioms medžiagoms ar technologijai. 
• Apribojimai – tai procedūra, reglamentuojanti apribojimų ar draudimų gamintojams, 
  tiekiantiems rinkai pavojingas medžiagas, įvedimą. 
• Bandymų skaičiaus su bestuburiais gyvūnais mažinimas, būtinas keitimasis duomenimis,
  susijusiais su tokiais testais. 
• Daugiau informacijos apie chemikalų pavojų ir jų valdymą bus pateikta tiekimo 
  grandinei. 
• Informacijos prieiga apima viešai prieinamą informaciją internete.

Tačiau šie teisės aktai netaikomi ženklinimo sistemai Rusijoje.  Ženklinimo sistema čia nustatoma pagal Rusijoje 
galiojančius įstatymus. Rusijoje egzistuoja du federaciniai įstatymai, kurie reglamentuoja ženklinimą, technines 
procedūras, gamybos procesą ir pan:  2002 m. gruodžio 27 d. Federalinis įstatymas Nr. 184-FZ „Dėl techninių reglamentų“ 
ir 1992 m. vasario 7 d. Rusijos Federacijos įstatymas Nr. N 2300- 1 „Dėl vartotojų teisių apsaugos“ pateikia svarbiausią 
su ženklinimu susijusią informaciją. 

7 Lentelė: Teisės aktai, susiję su techniniais reglamentais, ženklinimu ir vartotojų teisių apsauga Rusijoje

Teisės aktas Pagrindiniai įstatymo elementai
2002 m. gruodžio 27 d. Feder-
alinis įstatymas Nr. 184-FZ „Dėl 
techninių reglamentų“ (su pa-
taisymais, padarytais 2005 m. 
gegužės 9 d. N 45-FZ)

2 straipsnyje sąvoka „sauga“ apibūdinama taip:  „produktų, gamybos proceso, naudojimo, 
sandėliavimo, transportavimo, realizacijos ir utilizavimo sauga (toliau vadinama „sauga“) 
- tai būsena, kurios metu negresia joks pavojus, galintis sukelti žmogaus sveikatos 
problemų, kenkti individualiam, kompanijos, valstybės ar savivaldybės turtui, aplinkai, 
augalų ir gyvūnų egzistencijai“. 

6 straipsnyje „Techninių reglamentų įgyvendinimo tikslai“ kalbama:  „Techniniai 
reglamentai yra įgyvendinami siekiant:
• Apsaugoti piliečių sveikatą, individualų, valstybinį ir savivaldybių turtą. 
• Apsaugoti aplinką, augalų ir gyvūnų egzistenciją; 
• Užkirsti kelią veiklai, teikiančiai vartotojams melagingą informaciją.“

Tačiau 7 straipsnyje „Techninių reglamentų turinys ir naudojimas“ nėra jokių sąvokų, 
susijusių su aplinkosauga:  
1. Techniniai reglamentai atsižvelgia į rizikos laipsnį, siekiant nustatyti minimalius 
būtiniausius reikalavimus spinduliavimo saugos, biologinės saugos, sprogimo pavojaus 
saugos, mechaninės saugos, gaisro saugos, pramoninės saugos, imuninės saugos, 
cheminės saugos, elektros saugos, branduolinės ir radioaktyviosios saugos užtikrinimui 
ir elektromagnetinių bangų suderinamumui dėl įrangos veikimo ir matavimų vieningumo 
garantijos. 
2. Techninių reglamentų reikalavimai negali apsaugoti verslo veiklos labiau nei reikalinga 
siekiant tikslų, nurodytų šio įstatymo 6 straipsnio 1 punkte. 
3. Į techninius reglamentus turi būti įtrauktas galutinis produktų sąrašas, jų gamybos 
procesas, naudojimas, sandėliavimas, realizacija ir utilizacija, kuriems keliami 
reikalavimai, ir techninio reglamento objekto identifi kacijos taisyklės techninio reglamento 
naudojimo tikslais. Tokių techninių reglamentų priėmimo tikslas apima reikalavimų 
laikymosi taisykles ir formas (įskaitant reikalavimų laikymosi schemų patvirtinimą), kurios 
sukurtos siekiant įvertinti rizikos laipsnį, kiekvieno techninio reglamento reikalavimo 
galiojimo laiką (arba) reikalavimus technologijai, pakavimui, ženklinimui arba žymėjimui 
bei sandėliavimo taisykles. 

Reikalavimų laikymosi įvertinimas atliekamas valstybės kontrolės forma, akreditavimu, 
testavimu, registracija, reikalavimų laikymosi įrodymu, priėmimu ir objekto veikla ir t.t. 
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Reikalavimų laikymosi įvertinimas atliekamas valstybės kontrolės forma, akreditavimu, 
testavimu, registracija, reikalavimų laikymosi įrodymu, priėmimu ir objekto veikla ir t.t. 

Būtiniausi reikalavimai, minimi techniniuose reglamentuose, yra susiję su produktais, 
jų gamybos procesu, naudojimu, sandėliavimu, realizacija ir utilizavimu, reikalavimų 
laikymosi įvertinimo taisyklėmis ir formomis, identifi kacijos taisyklėmis, reikalavimais 
terminologijai, pakavimui, ženklinimui ir ženklų išdėstymui yra privalomi visoje Rusijos 
Federacijos teritorijoje ir gali būti pakeisti tik techninio reglamento keitimų pristatymo atveju.

Reikalavimai, susiję su produktais, jų gamybos procesu, naudojimu, sandėliavimu, realizacija 
ir utilizavimu, reikalavimų laikymosi įvertinimo taisyklėmis ir formomis, identifi kacijos 
taisyklėmis, reikalavimais terminologijai, pakavimui, ženklinimui ir ženklų išdėstymui, 
neįtraukti į techninį reglamentą, nėra privalomi.

Techniniai reglamentai gali apimti specialius reikalavimus, kurie yra susiję su produktais, 
jų gamybos procesu, naudojimu, sandėliavimu, realizacija ir utilizavimu, reikalavimų 
laikymosi įvertinimo taisyklėmis ir formomis, identifi kacijos taisyklėmis, reikalavimais 
terminologijai, pakavimui, ženklinimui ir ženklų išdėstymui, apsaugančiais atitinkamą 
piliečių kategoriją (vaikai, nėščios moterys, maitinančios moterys, invalidai), atsižvelgiant 
į rizikos lygį. 

1992 m. vasario 7 d. Rusijos Fed-
eracijos įstatymas Nr. N 2300- 1 
„Dėl vartotojų teisių apsaugos“(su 
pataisymais, padarytais 2004 m. 
gruodžio 21 d. N 171-FZ Feder-
aliniame įstatyme)

7 Straipsnis. Vartotojų teisės produkto saugos klausimu (darbas, paslaugos)
1. Vartotojas turi teisę patikrinti, ar produktas (darbas, paslauga) normaliomis darbo, 
sandėliavimo, transportavimo ar utilizavimo sąlygomis yra saugus sveikatai, aplinkai, ir 
ar nekelia pavojaus jo turtui.  Reikalavimai produkto (darbo, paslaugos) saugumui užtrinti 
dėl jo neigiamo poveikio žmogui, turtui ar aplinkai yra reglamentuojami įstatymo ir 
įgyvendinami įstatymo numatytu keliu (su pataisymais, padarytais 1999 m. gruodžio 1 d. N 
212-FZ Federaliniame įstatyme). 
 
3. Jei produkto (darbo, paslaugos) saugos sumetimais nustatomos specialios taisyklės (toliau 
„taisyklės“) produkto sandėliavimui, transportavimu ar utilizavimui, gamintojas (paslaugos 
teikėjas) turi nurodyti šias taisykles ant produkto etiketės ar kitaip, o pardavėjas turi apie jas 
informuoti vartotoją. 

10 straipsnis. Informacija apie produktą (darbą, paslaugą).
Pastaba:
Pagal Rusijos Federacijos vadovybės 1997 m. rugpjūčio 15 d. sprendimą Nr. 1037 visos 
ne maisto prekės, įvežamos į Rusijos Federaciją, turi turėti aprašymus rusų kalba. 
1. Gamintojas (vykdytojas, pardavėjas) turi duoti vartotojui laiko apsispręsti dėl patikimos 
informacijos apie prekes (darbus, paslaugas), siekiant įsitikinti jo teisingu pasirinkimu. Tam 
tikriems produktams (darbams, paslaugoms) informacijos apie juos vartotojui suteikimas 
yra nustatomas Rusijos Federacijos vyriausybės sprendimu.  
2. Informacija apie produktą (darbą, paslaugą) turi apimti: techninio reglamento ar 
kito Rusijos Federacijos įstatymais pagrįsto dokumento pavadinimą ir produkto atitikimo 
standartui patvirtinimą. 
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2.3. Nauja cheminių medžiagų klasifi kavimo ir ženklinimo sistema

Ši sistema, kuri vadinama Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifi kavimo ir ženklinimo sistema (angl. 
GHS), klasifi kuoja chemines medžiagas pagal jų pavojaus tipus.  Ji siekia, kad informacija apie medžiagos fi zinį pavojų 
ir toksiškumą būtų primenama siekiant sustiprinti žmogaus ir gamtos apsaugą tvarkant, transportuojant ar naudojant 
pavojingas chemines medžiagas. GHS sistema yra taisyklių ir reglamentų apie chemines medžiagas koordinavimo 
pagrindas valstybiniu, regioniniu ir pasauliniu lygiu bei svarbus faktorius prekybai palengvinti. 

Siekiant įgyvendinti GHS, yra sukurtas naujas reglamento pasiūlymas, ir pastaruoju metu su juo dirbama Europos 
Taryboje bei Europos Parlamente.  ES ši sistema bus įgyvendinta kaip reglamentas. Manoma, kad GHS sistema įsigalios 
per 2-3 metus.

Iš esmės GHS yra tas pats kas ir egzistuojanti ženklinimo sistema, aprašyta anksčiau.  Tačiau vis dėlto šioje sistemoje 
planuojama įdiegti naujų sąvokų ir pakeitimų. (žr. 8 lentelę). 

8 Lentelė: Pakeitimai, numatomi įvesti į GHS sistemą.

Egzistuojanti ES sistema GHS
Ženklinimo ir klasifi kavimo sistema nagrinėja tik 
chemikalų tiekimą ir naudojimą

Taikoma chemikalams tiekti/naudoti ir transportuoti

Tiekimo ir transportavimo ženklinimai yra skirtingi Tiekimo ir transportavimo reglamentai sugretinami, 
įvedamos kelios papildomos pavojingumo klasės, 
papildomos fi zinio pavojaus klasės ir kategorijos

Oranžinės spalvos pavojaus simboliai Piktogramos kvadratuose baltame fone apibrėžtos 
raudonai

Rizikos frazės (R frazės) pateikiamos su kodais 
(pvz.,R43)

Informacija apie pavojų

Saugos frazės (S frazės) pateikiamos su kodais 
(pvz.,S24)

Informacija apie saugos priemones

Sąvoka „preparatas“ Sąvoka „mišinys“ 

Pagal GHS, pavojai klasifi kuojami skirtingai nei sistemoje, aprašytoje 2.1 skyriuje, bei egzistuoja skirtingi simboliai, 
pristatomi kaip piktogramos (žr. 4pav.). 

Informacijos apie GHS klasifi kaciją žr. 9 lentelę. 

9 Lentelė: GHS klasifi kacija

Fizinis pavojus Pavojus sveikatai Pavojus aplinkai
Išskiriama 16 GHS fi zinio pavojaus 
atvejų, pagrįstų jau egzistuojančiais 
kriterijais, kuriuos naudoja JT 
reglamento modelis dėl pavojingų 
prekių transportavimo. 
Kiekviena pavojaus klasė turi vieną 
ar daugiau kategorijų: 
1.  Sprogmenys
2.  Degios dujos
3.  Degūs aerozoliai
4.  Oksiduojančios dujos
5.  Suslėgtos dujos

Išskiriama 10 GHS sveikatos 
pavojaus klasių, kurios pateikiamos 
GHS siūlomame reglamente. 
Kiekviena pavojaus klasė turi vieną 
ar daugiau kategorijų:
1.  Ūmus toksiškumas
2.  Odos pažeidimas/
     dirginimas
3.  Stiprus akių sužalojimas/
     dirginimas
4.  Kvėpavimo sistemos ar 
     odos jautrinimas

Išskiriama 4 GHS  pavojaus aplinkai 
klasių, kurios pateikiamos GHS 
siūlomame reglamente:
1.  Toksiškas vandens 
     aplinkoje.
2.  Gali kauptis gamtoje.
3.  Skyla į organinius
     junginius.
4.  Chroniškai toksiškas
     vandens aplinkoje.
Siūlomas reglamentas taip pat 
pristato papildomą ES pavojaus 
klasę: ardantis ozono sluoksnį.

Ši sistema, kuri vadinama Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifi kavimo ir ženklinimo sistema (angl. 
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6.   Degūs skysčiai
7.   Degios kietosios
      medžiagos
8.   Autonimiškai 
      reaguojančios medžiagos
9.   Piroforiniai skysčiai
10. Piroforinės kietosios
      medžiagos
11. Autonimiškai šildančios
      medžiagos
12. Medžiagos, kurios 
      kontaktuodamos su 
      vandeniu skleidžia degių 
      dujų
13. Oksiduojantys skyčiai
14. Oksiduojančios kietosios
      medžiagos
15. Organiniai peroksidai
16. Korozinės medžiagos.

5.   Mutageniškumas 
      embriono ląstelėms
6.   Karcirogeniškumas
7.   Reprodukcinis
      toksiškumas
8.   Toksiškumas konkrečiam 
      tiksliniam organui 
      –  pavienis kontaktas 
9.   Toksiškumas
      konkrečiam tiksliniam
      organui – pasikartojantis
      kontaktas
10. Kvėpavimo pavojus

GHS etiketė susideda iš piktogramų, įspėjamųjų žodžių, pavojaus teiginių, produkto identifi katorių ir saugos informacijos 
(žr. 5pav.). Siekiant užtikrinti, kad vartotojas galės nesunkiai pastebėti ant pakuotės esančią informaciją apie pavojingas 
savybes, buvo sukurtos bendrosios taisyklės, kurios apibrėžia spalvą, etiketės dydį, formatą, teisinę informaciją ir etiketės 
elementų išsidėstymą. Tiekėjas gali pasirinkti, kokia tvarka bus išdėstyta informacija saugos ir rizikos klausimais. 

4 Pav.: Šiandienos sistemos pavojaus simbolio palyginimas su GHS

Fizikinės ir cheminės 
savybės

Sveikata Aplinka

Šiandienos sistemos 
pavojaus simboliai

Sprogios

Oksiduojančios

Degios

Toksiškos

Žalingos arba dirginančios

Korozinės

Pavojingos aplinkai
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GHS piktogramos  

Sprogios

Degios

Oksiduojančios

Suslėgtos dujos

Ūmai toksiškos 1-3  kat.

Švelnesnis poveikis 
sveikatai

Stiprus sveikatos 
sutrikdymas

Korozinės

Pavojingas aplinkai

Piktograma su šauktuko ženklu ir žodžiu „įspėjimas“ pirmiausia keičia kryžiaus ženklą ir jo simbolio reikšmę „erzinantis“ 
ir „žalingas“. GHS pavojaus identifi kacija pakeičia rizikos frazės, pavyzdžiui, R41 turėtų būti interpretuojama taip:
• Stiprus toksiškumas (nurijus, patekus ant odos ir įkvėpus), 4 kategorija.
• Odos ardymas/erzinimas, 2 kategorija.
• Rimti akių pažeidimai/akių erzinimai, 2A kategorija.
• Odos dirginimas, 1 kategorija.
• Specifi nis organo toksiškumas ( po kontakto vieną kartą), 3 kategorija.
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5. Pav. GHS pavojaus identifi kacijos etiketės pavyzdys

EU ženklas GHS ženklas

Dirginančios Įspėjimas
Rimtų akių 

pažeidimų rizika 
Sukelia rimtą 
akių dirginimą

UN 1263 CAS XXXX PAINT (2-METHY; FLAMMALINE, XX-X 
LEAD CHROMOMIUM)

PAVOJINGA
Skystis ar garai greitai užsidega. Laikykite 
toliau nuo šilumos šaltinio. Gali būti kepenų ir 
inkstų pažeidimų priežastimi dėl ilgo ar nuolat 
pasikartojančio kontakto su oda. 
Laikykite toliau nuo maisto produktų ir gėrimų.
Baigę darbus, kruopščiai nusiplaukite rankas. 

Pirmoji pagalba: patekus medžiagai ant odos, kruopščiai praplaukite 
pažeistą vietą muilu ir švariu vandeniu. 
Great  Lake Paints Inc, Columbus, Ohio , USA. Tel. 999999999

Daugiau informacijos apie GHS galima rasti: 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html 
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/ghs_en.ht

2.4. Biocidų ir augalų apsaugos produktų ženklinimas

Dauguma žmonių apibrėžia žodį „pesticidai“ kaip medžiagas, naudojamas nepageidautiniems organizmams, t.y. 
bakterijoms ir vabzdžiams, žudyti. Pesticidai pagal paskirtį skirstomi į dvi grupes. Viena medžiagų grupė yra apibrėžiama 
kaip augalų apsaugos produktai. Tai tokie produktai, kaip herbicidai, insekticidai, fungicidai. Jie naudojami žemės 
ūkyje, miškininkystėje, sodininkystėje ir daržininkystėje.  Kita grupė vadinama biocidais. Ją sudaro produktai, skirti 
miškų apsaugai, kenkėjų kontrolei pastatuose, parazitams ir pan. Pesticidai turi tik vieną aktyvią medžiagą, kuri naikina 
kenkėjus. 

2.4.1. Biocidų ženklinimas

Biocidai taikomi žemės ūkio tikslams, medienos apsaugai, laivams, žiurkių nuodams.  Skaičiavimai rodo, kad ES 
egzistuoja nuo septynių iki aštuonių šimtų aktyviųjų medžiagų ir apie 15000 skirtingų biocidų junginių.

Biocidų ženklinimas reikalauja tos pačios informacijos, kaip ir pavojingų medžiagų, įskaitant šiuos punktus:
• produkto fi rminis ženklas;

Dauguma žmonių apibrėžia žodį „pesticidai“ kaip medžiagas, naudojamas nepageidautiniems organizmams, t.y. 

2.4. Biocidų ir augalų apsaugos produktų ženklinimas
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• gamintojo pavadinimas ir  adresas, įskaitant gamintojo, importuotojo ar platintojo  telefono numerį;
• pavojaus simboliai;
• rizikos frazės (R frazės);
• saugos frazės (S frazės);
• turinio kiekis pakuotėje; 
• kiekvienos aktyvios medžiagos identifi kacija ir koncentracija;
• produkto autorizacijos numeris;
• sertifukuotos produkto panaudojimo sritys (medienos apsauga, dezinfekcija ir pan.);
• naudojimo instrukcija ir dozė kiekvienam autorizuotam panaudojimui; 
• pakuotės numeris ir galiojimo data;
• produkto likvidavimo instrukcija. 

ES Teisės aktai, reglamentuojantys biocidus, pateikiami 10 lentelėje. 

10 Lentelė: ES Teisės aktai, reglamentuojantys biocidus

Teisės aktas Pagrindiniai direktyvos elementai
Direktyva 98/8/EC 
Biocidų produktų 
tiekimas rinkai 

Direktyva siekia priderinti Europos rinką biocidų produktams ir jų aktyvioms medžiagoms, 
tuo pačiu  užtikrindama aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų apsaugos lygį. Direktyvoje 
išdėstytos taisyklės visiems biocidų turintiems gaminiams, kurie prieš patekdami į rinką 
turi pereiti rizikos kontrolę.  Pavojingų medžiagų ir pavojingų preparatų direktyvos 
pateikia biocidų klasifi kavimo, ženklinimo ir pakavimo reikalavimus. Siekiant užtikrinti, 
kad biocidų produktai yra saugūs, labai svarbu tinkamai juos paženklinti, todėl etiketės 
neturi būti klaidinančios ar perdėtai reklamuoti produktą ir bet kuriuo atveju neįtraukti 
tokių teiginių kaip „mažos rizikos produktas“, „netoksiškas“, „nepavojingas“ ar pan. 

2.4.2. Augalų apsaugos produktų ženklinimas

Bet koks augalų apsaugos produktas turi būti pateikiamas su saugos duomenų lapu. Etiketė ant pakuotės turi apimti 
svarbiausią informaciją apie produktą. Pavyzdys pateikiamas 6 pav. Etiketė turi būti keturių skilčių: produkto 
identifi kacija, teisinė informacija, saugos informacija ir produkto paskirtis. 

1. Produkto identifi kacija
Tai pagrindinė informacija apie produktą. Pagal ją vartotojai, reglamentuojanti vadovybė ir kitos suinteresuotos šalys 
gali nesunkiai identifi kuoti produktą ir jo paskirtį:

• produkto prekybinis ženklas. 
• produkto registracijos numeris; 
• marketingo kompanijos ar sertifi kuotojo pavadinimas ir adresas; 
• formulavimo tipas; 
• kiekvienos aktyvios medžiagos pavadinimas ir koncentracija; 
• „pavojingų“ koformuliantų identifi kacija; 
• grynasis produkto kiekis; 
• produkto pakuotės numeris; 
• biologiškai naudojama frazė.

2. Teisinė informacija
Čia pateikiami patvirtinti naudojimo apribojimai. Vartotojas turi atsižvelgti į tai. Ši informacija pateikiama atskirame 
etiketės kvadrate, į ją įeina: 

• Teisinės naudojimo sąlygos, susijusios su pesticido pritaikymu, bet ne pasikartojanti teisinė informacija, kuri 
pateikta saugos skyriuje.  

• Teiginys, kuriuo turi vadovautis vartotojas, laikydamasis nurodytų sąlygų ir saugos reikalavimų, taip pat gali 
būti traktuojama kaip teisinė informacija. 

• Teiginys, kurį turi perskaityti vartotojas apie saugos priemones ir paskirtį. 
3. Saugos informacija

• Ši informacija apima (priklausomai nuo produkto): 
• pavojaus simbolį ir susijusias saugos frazes;
• saugos frazes siekiant užtikrinti operatoriaus ir kitų asmenų saugumą, sandėliavimo ir likvidavimo 

informaciją;
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• medicinos patarimus/pirmoji pagalba (pagal produkto klasifi kaciją). 

4. Paskirtis
Čia pateikiamos nuorodos, rekomendacijos ir instrukcijos produkto naudojimui pagal paskirtį (jei reikia, tokia informacija 
gali būti įtraukta į teisinės informacijos skirsnį). Tekstas turi būti apremtas saugos duomenų lapuose esančia informacija. 
Instrukcijų laikymasis šiame skirsnyje užtikrina, kad produktas naudojamas saugiai ir efektyviai.  
Tolesni punktai yra įtraukiami į „Paskirties“ skirsnį: 

• augalų tipai, kuriuos apsaugo produktas;
• naikinamų kenkėjų tipai;
• dozės;
• poveikio skaičius augalui/per metus/pagal situaciją;
• rekomenduojamas naudojimo laikas, intervalai ir derliaus intervalas;

specialios žemės ūkio, augalų priežiūros ir aplinkos sąlygos;
• rekomendacijos augalams;
• dirvos tipas, įvairovė ir klimato apribojimai;
• įspėjimai, susiję su toksiškumu, atsparumu, kaimyniniais augalais ir pan.
• „teigiamos“ ir „neigiamos“ produkto mišinio rekomendacijos;
• naudojimo metodai;
• vandens kiekis;
• maišymo reikalavimai;
• kita informacija apie produkto naudojimą, kurios reikia saugiam ir efektyviam panaudojimui. 

Europos Bendrija sukūrė visuotinę reguliavimo struktūrą augalų apsaugos produktams (žr. 11 lentelę)

11 Lentelė: ES reguliavimo struktūra augalų apsaugos produktams 

Teisės aktas Pagrindiniai direktyvos elementai
Direktyva 91/414/EEC 
Augalų apsaugos 
produktai

Nustatytos griežtos taisyklės augalų apsaugos produktų autorizacijai. Direktyva reikalauja 
labai rimtai įvertinti rizikos efektus žmogui ir aplinkai prieš perduodant augalų apsaugos 
produktus rinkai. Bendrijos taisyklės taip pat apibrėžia produkto dozes maistiniams 
augalams ir pašarams.

Pavyzdys su paaiškinimu apie augalų apsaugos produkto etiketę pateikiamas 6 paveikslėlyje. 
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6 pav.: Augalų apsaugos produkto etiketės pavyzdys 
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1. PAVOJAUS SIMBOLIS. Jei ant PPP etiketės yra juodas simbolis oranžiniame fone, reiškia, kad produktas turi 
pavojingų savybių.

2. PAVOJAUS TIPAS. Jis paaiškina simbolį. Kai kada, pvz., „Pavojingas aplinkai“ gali eiti kaip įspėjimas be 
pavojaus simbolio.

3. Gamintojas, asmuo ar kompanija, atsakinga už šio PPP produkto atsiradimą rinkoje.

4. PRODUKTO PAVADINIMAS IR PAVOJINGI KOMPONENTAI (AKTYVIOSIOS MEDŽIAGOS). Čia 
pateikiami cheminį pavojų keliantys komponentai. Rekomenduojama žinoti gaminio pavadinimą ieškant išsamesnės 
informacijos apie jį.

5. ĮSPĖJIMAS IR SAUGOS PATARIMAI. Čia trumpai išdėstomos rizikos frazės ir saugos patarimai (saugos
frazės).Ši nformacija trumpa, bet svarbi. Jei rekomenduojama vengti kontakto su oda, reikia laikytis nurodymo. 

2.5. Ploviklių ženklinimas

Vartotojai naudoja ploviklius kasdien namuose higienos ir buities tikslais. Dažnai kalbama apie „ploviklius“ kaip apie 
priemones indams ar skalbiniams plauti. Iš tikrųjų sąvoka „ploviklis“ apima visus produktus, kurie skirti indų, grindų, 
tekstilės gaminių ir kitoms namų apyvokos reikmėms plauti.

Ploviklių etiketėse turi būti produkto komponentų sąrašas. Tai padeda vartotojui, kurio oda  alergiška, gauti informacijos 
pasirenkant produktą.  Tačiau daugumai vartotojų tai nesukelia problemų, nes alergija dėl pačių ploviklių įtakos - retas 
reiškinys. Dažnai alerginė reakcija yra iššaukiama aromatą suteikiančių komponentų, įeinančių į ploviklio sudėtį. 

• ES mokslinis komitetas nustatė 26 kvapą suteikiančius komponentus, kurie vienaip ar kitaip susiję su alerginės reakcijos 
iššaukimu,  todėl šie komponentai privalo būti nurodyti ant 
etiketės, jei jų koncentracija produkte viršija 0,01%.  Kaip 
įprasta, ploviklių etiketėse turi būti pateiktas detalesnis 
šių komponentų sąrašas, o ne tik grupavimas su prierašu 
„aromatai“. Visas šių komponentų sąrašas pateikiamas 
lentelėje dešinėje. 
• Bet kokie konservantai, įeinantys į produkto sudėtį, taip 
pat turi būti išdėstyti ant etiketės. Labai mažas konservantų 
kiekis įeina į ploviklio sudėtį, siekiant prailginti jo 
naudojimo trukmę ir kokybę. Kiekvienas komponentas, 
nesvarbu, ar kvapą suteikiantis, ar konservantas, turi būti 
nurodytas pagal tarptautiniu mastu pripažintą jo pavadinimą, 
t.y. pagal INCI (Tarptautinės kosmetikos komponentų 
nomenklatūros) pavadinimą. Pavadinimo suteikimas 
kiekvienam komponentui palengvina įvairių šalių vartotojų 
supratimą apie produkto sudėtyje esančius komponentus. 

4Informacija iš www.aise-net.org „Išsiaiškinkite 
informaciją ploviklio etiketėje“, parengta pagal A.I.S.E.
Praktikoje jau seniai priimta tai, kad produkto etiketėje 
yra nurodytos gaminio vartojimo instrukcijos ir saugos 
patarimai, kurie praverčia kontaktuojant su produktu, todėl 
ypač svarbu atidžiai susipažinti su šia informacija. 

Valikliai, naudojami buityje, yra saugūs jų naudojimo ir 
laikymo namuose metu, jei laikomasi etiketėje pateiktų 
nurodymų. Visuomet atidžiai perskaitykite informaciją ant 
etiketės ir ja vadovaukitės. 12 lentelėje pateikti patarimai 
yra svarbūs naudojat cheminius produktus.

 ALERGIJĄ SUKELIANTYS KOMPONENTAI
1. AMYL CINNAMAL
2. BENZYL ALCOHOL
3. CINNAMYL ALCOHOL
4. CITRAL
5. EUGENOL
6. HYDROXYCITRONELLAL
7. ISOEUGENOL
8. AMYLCINNAMYL ALCOHOL
9. BENZYL SALICYLATE
10. CINNAMAL
11. COUMARIN
12. GERANIOL
13. HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE 

CARBOXALDEHYDE
14. ANISE ALCOHOL
15. BENZYL CINNAMATE
16. FARNESOL
17. BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
18. LINALOOL
19. BENZYL BENZOATE
20. CITRONELLOL
21. HEXYL CINNAMAL
22. LIMONENE
23. METHYL 2-OCTYNOATE
24. ALPHA-ISOMETHYL IONONE
25. EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT

       26.  EVERNIA FURFURACEA EXTRACT

Vartotojai naudoja ploviklius kasdien namuose higienos ir buities tikslais. Dažnai kalbama apie „ploviklius“ kaip apie 

2.5. Ploviklių ženklinimas2.5. Ploviklių ženklinimas2.5. Ploviklių ženklinimas
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12 lentelė: Saugaus elgesio patarimai

Laikyti vaikams nepasiekiamoje 
vietoje.

Vengti nuryti. 
Nurijus nedelsiant kreiptis į gydytojus. 

Laikyti toliau nuo akių.Patekus 
produktui į akis, nedelsiant praplauti 
jas vandeniu.

Nekeisti taros.

Nusiplauti ir nusivalyti rankas pasin-
audojus.

Nemaišyti su kitais produktais.

Tie, kurių oda jautri, turi vengti 
pasikartojančio kontakto su produktu.

Pasinaudojus išvėdinti patalpas. 

Ant parduotuvėse parduodamų skalbimo miltelių pakuočių turi būti nurodytos naudojimo dozės. 
ES teisės aktai, reglamentuojantys ploviklius, pateikiami 13 lentelėje. 

13 lentelė: ES teisės aktai, reglamentuojantys ploviklius

Teisės aktas Pagrindiniai direktyvos elementai
Reglamentas (EC) 648/2004 
Plovikliai

Direktyva siekia užtikrinti ploviklio atitikimą rinkos taisyklėms: ploviklių tiekimas 
rinkai, ženklinimas, gamintojo įsipareigojimai ir pan. 

Komisijos rekomendacija 
89/542
Ploviklių ir valymo 
priemonių produktų 
ženklinimas

Tai ne direktyva, o rekomendacija, kurios tikslas - pateikti vartotojui informacijos 
apie produkto dozes ir naudojimą etiketėje, esančioje ant produkto pakuotės, 
butelio ar konteinerio. Šios rekomendacijos tikslas - nustatyti aiškius reikalavimus 
plovikliams ir valymo produktams ženklinti. Ženklinimas turi atspindėti sudėtinių 
dalių turinį pagal procentines rekomendacijas. Ant valiklių ir valymo priemonių, 
skirtų pardavinėti viešai, pakuočių, kaip ir ant skalbimo miltelių pakuočių, turi būti 
naudojimui rekomenduojami kiekiai ir dozės. 

Direktyva 73/404/EEC 
Dėl valstybių narių 
įstatymų, susijusių su 
plovikliais, suderinimo

Direktyvos tikslas - uždrausti tiekti į rinką ir naudoti kai kuriuos ploviklius, kurie 
yra pavojingi žmogui. Direktyva reikalauja, kad produkto pavadinimas ir prekės 
ženklas ar šalies, atsakingos už produkto tiekimą rinkai, adresas ar prekės ženklas 
būtų aiškiai įskaitomi, matomi, parašyti neišdildomais rašmenimis ant pakuotės, 
kurioje ploviklis tiekiamas vartotojui. 

2.6. Kosmetikos produktų ženklinimas

Kosmetika – tai medžiagos, naudojamos pabrėžti ar apsaugoti žmogaus kūno ar odos išvaizdą.  Tai gali būti odos 
priežiūros kremai, losjonai, pudra, kvepalai, lūpų dažai, rankų ar kojų nagų lakai, akių ir veido makiažo priemonės, 
ilgalaikė šukuosena, plaukų dažai, lakas ir želė plaukams, dezodorantai, produktai kūdikiams, vonios aliejai, putos 
voniai, vonios druskos, kaukės ir daugelis kitų produktų. 
Kosmetikos produktai, vadinami „makiažo priemonėmis“, pirmiausia atspindi spalvinius produktus, skirtus veido 
išvaizdai koreguoti. 

Kosmetika – tai medžiagos, naudojamos pabrėžti ar apsaugoti žmogaus kūno ar odos išvaizdą.  Tai gali būti odos 

2.6. Kosmetikos produktų ženklinimas
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Toliau nurodyta informacija turi būti įtraukta į kosmetikos produkto pakuotės etiketę: sudedamosios dalys, pavadinimas 
ir adresas, paskirtis, pakuotės kodas, galiojimo laikas, papildoma informacija, konkretūs įspėjimai naudojimosi metu, 
nominalus turinys, kilmės šalis. 

1. Sudedamosios dalys
Ant pakuotės, kurioje tiekiamas kosmetikos gaminys, 
turi būti sudedamųjų dalių sąrašas pavadinimu „Sudėtis“, 
išdėstytu mažėjančia kiekio tvarka pagal laiką, kada 
sudedamoji dalis buvo įkomponuota į produkto sudėtį.
Kai kurioms medžiagoms, kurios gali būti pavojingos 
sveikatai, yra taikomi apribojimai. Kai kurios yra 
uždraustos, ir negali įeiti į kosmetikos ar higienos produkto 
sudėtį. Kitos leidžiamos tik ribotais kiekiais ar ribotomis 
naudojimo sąlygomis. Kalbant apie konservantus, 
spalviklius, UV fi ltrus, leistina naudoti tik reglamentuose 
nurodytas medžiagas. 

2. Pavadinimas ir adresas
Pavadinimas arba prekės ženklas bei adresas, biuro 
registracijos adresas ar tiekėjo, kuris yra atsakingas už 
kosmetikos pristatymą rinkai, adresas.  Vardas ir adresas 
gali būti trumpinami kiek galima labiau kompanijos vardo 
identifi kacijai. 

3. Paskirtis 
Jei produkto paskirtis nėra aiški pagal dizainą ir 
įpakavimą, ji turi būti aiškiai išdėstyta ant produkto 
etiketės. 

4. Pakuotės kodas
Tai galimybė identifi kuoti produkto pakuotę pagal kodą ar datą. Gamyklos pakuotės numeris ar atskaitos numeris turi 
būti pateiktas tiek ant konteinerio, tiek ant pakuotės taip, kad būtų galima nustatyti gamybos datą ir vietą. Jei produkto 
apimtis labai maža, tik ant konteinerio leidžiama talpinti tokią informaciją. 

5. Galiojimo laikas
Jei nuo kosmetikos gaminio pagaminimo praėjo 30 dienų, ir jo turinys 
toliau nebeatitinka reglamento saugos reikalavimų arba toliau yra tiesiog 
netinkamas naudoti, gaminys turi būti pažymėtas „Geriausias iki“ ir 
atspindėti tą datą, iki kurios produktas dar nebus praradęs prekinės išvaizdos 
ir bus tinkamas naudoti. 
Nuoroda turi būti pateikta tokia forma:„Geriausias iki (data)“ arba kai 
data atsiranda kitoje etiketės vietoje - „Geriausias iki (ženklinimo datos 
pozicija)“. Jei yra kokių nors ypatingų įspėjimų dėl produkto galiojimo 
trukmės, jie taip pat turi būti aprašyti. Jei produkto galiojimo trukmė ilgesnė 
nei 30 mėnesių, bet produktas po jo išpakavimo yra linkęs greitai nebeatitikti 
saugos reikalavimų, išdėstytų reglamente, arba gali tapti netinkamas pagal 
savo paskirtį, jis turi būti paženklintas 7 pav. nurodytu simboliu. 

6. Papildoma informacija
Papildoma informacija turi būti pateikta ten, kur naudojami tokie komponentai, kaip konservantai ar UV fi ltrai. 

7. Konkretūs įspėjimai naudojimosi metu
Tai saugos patarimai, kaip vartotojas turi teisingai naudotis kosmetikos produktu, įskaitant specialią informaciją, kuri 
gali būti pritaikoma komerciniais tikslais, ypač grožio salonuose. 

  Į etiketę neįeina ši informacija:
   • Nešvarumai ar antrinės žaliavos.
   • Medžiagos, naudotos ruošinyje, bet neįeinančios į 

galutinį produktą.
   •  Tirpikliai ar aromato sudėčiai įtakos turinčios 

medžiagos.
   • Medžiagos, kurių koncentracija mažesnė nei 1%, 

gali būti išvardintos bet kokia tvarka po tų, kurių 
koncentracija 1% ar daugiau.

   • Spalvikliai išvardijami jau paminėjus kitas medžiagas. 
Dekoratyvinei kosmetikai, turinčiai daugiau spalvų, visi 
spalvikliai gali būti pažymėti naudojant simbolį  “+/-“ .

  Sudedamųjų dalių pavadinimai pateikiami pagal   
  tarptautinį standartą  (INCI): medžiagos pav.; CTFA 
  pav.; Europos Farmacijos pav.;  INN pavadinimas, pagal 
  pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas
  EINECS identifi kacija; IUPAC ar CAS identifi kacija; 
  spalvinio indekso kodas
  INCI duomenų bazės adresas:
 http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/inci/inci_2006.pdf

  Egzistuoja procedūra, kuri užtikrina kai kurių komponentų 
   konfi dencialumą.

 7 Pav.: Produkto galiojimo laiko simbolis 
 su nuoroda apie jo tinkamumą pasibaigus 
 trumpiausiam galiojimo laikui arba saugų
 produkto naudojimą atidarius pakuotę
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Jei pakuotė per maža, kad joje sutilptų visa reikiama informacija, tada ji turi būti 
pateikta kitaip (ant bukleto, etiketės, skirtuko, juostelės ar kortelės, prikabinamos 
prie produkto įpakavimo).  Tokiu atveju vartotojas turi būti informuotas apie 
prikabinamą etiketę arba apie galimybę atskirai pasiskaityti informaciją prekybos 
vietoje (žr. 8 pav.). 

8. Nominalus turinys
Jei įprastai produktas pardavinėjamas pakuotėje, kurią sudaro daugiau negu 
vienas vienetas, ir kur svoris ar tūris nėra reikšmingi, leidžiama rašyti tik turimų 
vienetų skaičių. Pavyzdžiui, taip pardavinėjamos higieninės servetėlės. Jei įprastai 
produktas pardavinėjas atskirai, ir jei nesunkiai galima matyti, kiek vienetų yra 
pakuotėje, nebūtina nurodyti pakuotės svorį ar tūrį, jei joje yra daugiau negu 
vienas prekės vienetas. Tokia pozicija taikoma lūpų blizgesiui, akių šešėliams ir spalvotiems kosmetiniams pieštukams.  
Pakuotė, talpinanti mažiau nei 5 gramus ar 5 mililitrus medžiagos, nemokami mėginiai, vienkartiniai produktai yra 
atleidžiami nuo šių reikalavimų. 

9. Be to, kosmetikai, kuri pagaminta ne ES, reikalinga nurodyti jos kilmės šalį.
Visa reikiama informacija turi būti aiškiai matoma, nenusitrynusi, lengvai įskaitoma.  Visos sudedamosios dalys turi 
būti pateiktos kalba, kuri suprantama vartotojui, o visa kita informacija turi būti anglų kalba ar papildoma kitomis 
kalbomis. 

ES teisės aktai, reglamentuojantys kosmetikos produktus, pateikiami 14 lentelėje. 

14 Lentelė: ES teisės aktai, reglamentuojantys kosmetikos produktus

Teisės aktas Pagrindiniai direktyvos elementai
Direktyva 76/768/EEC 
Įstatymų dėl kosmetikos 
produktų naudojimo 
derinimas valstybėms 
narėms. 

Ši direktyva apima žmogaus sveikatos apsaugą ir koordinuoja Europos reikalavimus 
kosmetikos produktams. Ši direktyva reglamentuoja kosmetikos produktų tiekimą 
į rinką, įskaitant ženklinimo reikalavimus ir naudojimo instrukcijas.  Pagrindinė 
direktyvos taisyklė yra ta, kad kosmetikos produktai nebūtų pavojingi žmogaus 
sveikatai juos naudojant įprastinėmis sąlygomis. Vadovaujantis 6 straipsniu, 
kosmetikos produktai gali būti tiekiami rinkai tik jei jų pakuotės ar ženklinimas 
pateikia toliau nurodytą informaciją neišdildomais, lengvai įskaitomais ir matomais 
rašmenimis: gamintojo ar asmens, atsakingo už kosmetikos produktų tiekimą rinkai 
pagal Europos bendrijos reglamentus, pavadinimą ar tipą, adresą ar registracijos 
buveinę. 

2.7. Cheminių produktų pakavimas

Chemikalų ir cheminių produktų pakavimas yra reglamentuojamas visoje ES ir turi atitikti šiuos kriterijus: 
• atsparumas naudojimo ir sandėliavimo poveikiui;
• pakuotės medžiaga negali chemiškai reaguoti su pakuotės turiniu;
• pakuotė turi būti sandari;
• pakuotė turi būti neprieinama vaikams, jei:

             • joje yra cheminių produktų, savo sudėtyje turinčių metanolio 3%;
             • joje yra dichlorometano ar  produktų, savo sudėtyje turinčių didesnę nei 1% dichlorometano koncentraciją;

Jei chemikalas pagal klasifi kaciją laikomas labai toksišku, toksišku arba koroziniu ir yra skirtas mažmeninei prekybai, 
jo pakuotė turi būti tokia, kad vaikai nesugebėtų jos atidaryti, ir ji privalo turėti specialų ženklą, skirtą akliesiems. 
Tokie kriterijai taikomi kai chemikalai yra klasifi kuojami kaip pavojingi, degūs ar lengvai užsidegantys ir yra skirti 
mažmeninei prekybai. 

 8 pav. “Rankos ir knygos“ simbolis

Chemikalų ir cheminių produktų pakavimas yra reglamentuojamas visoje ES ir turi atitikti šiuos kriterijus: 

2.7. Cheminių produktų pakavimas2.7. Cheminių produktų pakavimas2.7. Cheminių produktų pakavimas
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Pakavimo ir sandėliavimo proceso metu būtina atsižvelgti į šiuos principus:
• sunkieji oksidantai ir cheminiai produktai, kurie savo sudėtyje turi sunkiųjų oksidantų, yra dedami atskirai nuo

     produktų, kurie pasižymi greito užsidegimo savybe;
  • atskirai dedami taip pat rūgštys ir šarmai;
  • chemikalai, kurie reaguodami gali sudaryti toksiškus junginius, negali būti kartu sandėliuojami.  

Cheminės medžiagos ir produktai turi būti sandėliuojami atskirai nuo maisto žmonėms ir maisto gyvūnams. 

Cheminių medžiagų pakuočių dizainas neturi būti toks, kad trauktų vaikų dėmesį ar klaidintų vartotojus. Neleidžiama pakuoti 
chemikalų ar cheminių produktų panašiose pakuotės, kurios naudojamos maisto produktų, medikamentų ir kosmetikos 
priemonių  pakavimui. Daug saugiau laikyti chemikalus jų originaliose pakuotėse, todėl vartotojams primygtinai patariama 
įsigijus chemikalų pakuotę jo neperpakuoti ir neperpilinėti buitinės chemijos produktų į kitą tarą. 
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3. Ekologiniai ženklai

Vartotojo pasirinkimas yra svarbi tema, o ekologinis ženklinimas - tai priemonė, pagal kurią vartotojas gali pasirinkti 
mažiau aplinkai kenksmingą produktą. Daugelis logotipų, ženklinimų schemų buvo sukurtos atskirų prekybos procese 
dalyvaujančių šalių, ES, nevyriausybinių organizacijų ir pramoninių grupių, tokių kaip popieriaus gamintojai. 

Ženklinimas gali turėti skirtingus tikslus: produkto kokybės identifi kacija, produkto sauga, produkto ekologija, produkto 
poveikis sveikai gyvensenai ar net produkto populiarumas rinkoje.  Štai kodėl yra tiek daug skirtingų logotipų ant 
produktų pakuočių, ir kiekvienas vartotojas turi bent kažkiek suprasti, ką jie reiškia. 

Šalia kitų ženklų šiame skyriuje kalbama apie ekologinius ženklus. 

3.1. Ekologinis ženklas ir jo paskirtis

Kai vartotojams užduodamas klausimas apie produktą, jie renkasi ekologiškai švarius produktus dėl savo sveikatos. 
Tokie produktai yra ženklinami ekologiniu ženklu. 

Produktai, paženklinti pasitikėjimo vertu ekologiniu ženklu, privalo atitikti kriterijus, kurie susitelkia ties produkto 
gyvavimo ciklu. Pradedant nuo medžiagos, paruošimo frazės, toliau sekančio pakavimo, naudojimo ir utilizavimo arba 
likvidavimo perdirbimo keliu, kai visa tai nekenkia aplinkai ir žmogaus sveikatai.  Ekologinis ženklas - tai grafi nis 
simbolis, kuris dažnai dedamas ant etiketės, reklamos ar produkto pakuotės, kaip ypač svarbios informacijos vartotojui 
šaltinis. 
Ekologiniai ženklai yra naudojami kaip efektyvi konkurencijos priemonė, nes ekologinis ženklas išskiria produkto etiketę 
iš kitų įprastų etikečių. Ekologinis ženklas yra neprivalomas, ir gamintojas moka už tai, kad toks ženklas puikuotųsi ant 
jo gaminio etiketės. 

Gamintojai ir kiti asmenys gali pateikti savo nusiskundimus dėl produkto,  todėl ypač svarbu žinoti, kokia yra konkretaus 
ženklo reikšmė, ir šios informacijos pagrindu įvertinti produkto patikimumą bei išsiaiškinti, ar šis produktas buvo 
patvirtintas kokios nors nepriklausomos organizacijos. 

3.2. Kriterijai ekologiniams ženklams 

Ekologiniu ženklu pažymėto produkto gamybos procesas gamyklos lygmenyje privalo mažiau teršti aplinką (oras, 
vanduo, dirvožemis) ir suvartoti mažiau energijos ir antrinių žaliavų nei įprastiniai produktai savo gamybos procese. 

Pačių produktų sudėtyje kai kurios toksiškos medžiagos yra draudžiamos arba gali būti naudojamos tik labai nedideliais 
kiekiais. Pavyzdžiui, dekoratyviniai dažai, pažymėti europietišku ekologiniu ženklu, turi 80 % mažiau pavojingų 
organinių junginių nei įprastiniai dažai. Tokie įrenginiai kaip šaldytuvai, dulkių siurbliai ir kompiuteriai, sunaudoja 
mažiau energijos.  Kalbant apie popierių, susijęs kriterijus yra popieriaus turinio perdirbimo galimybė, ir naujas pluoštas 
gamybai privalo būti atgabentas iš darniai tvarkomo miško. Sąrašai yra ilgi ir labai specifi ški kiekvienai produkto 
kategorijai.  

Be to, produktai, pažymėti ekologiniu ženklu, turi būti bent jau lygiavertės kokybės panašiems rinkos produktams. 
Tai reiškia, kad ekologinis ženklas nebus klijuojamas prie indų ploviklio, kuris nenuplauna visų nešvarumų, arba foto 
popieriui, kuris nuolatos stringa įrenginyje. Taigi ekologiniai ženklai papuošia gaminio pakuotę „Europos gėle“, kaip 
aprašyta toliau,  taip pat suteikia produkto kokybės garantiją. 

Ekologiniai ženklai Europoje buvo pradėti naudoti prieš 20 metų. Žinomiausi nacionaliniai ekologiniai ženklai yra: 
„Mėlynas angelas“ (Vokietija), „Žalias lapas“ (Čekijos Respublika) ir kiti. Regioniniai ekologiniai ženklai yra „EU-
Flower“ („Europos gėlė“) ir „Nordic Swan“ („Šiaurės gulbė“), šiaurės šalių ekologinis ženklas.  

15 lentelėje pateikiami Europoje naudojami ekologiniai ženklai. 

Kai vartotojams užduodamas klausimas apie produktą, jie renkasi ekologiškai švarius produktus dėl savo sveikatos. 

3.1. Ekologinis ženklas ir jo paskirtis3.1. Ekologinis ženklas ir jo paskirtis

Ekologiniu ženklu pažymėto produkto gamybos procesas gamyklos lygmenyje privalo mažiau teršti aplinką (oras, 

3.2. Kriterijai ekologiniams ženklams 3.2. Kriterijai ekologiniams ženklams 
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15 lentelė: Pagrindiniai Europoje naudojami ekologiniai ženklai. 

ES ekologinių ženklų sistema funkcionuoja nuo 1993 m., kai buvo sukurta pirmoji 
produktų grupė.  2000 m. ši sistema buvo visapusiškai pakoreguota. Visoms produktų 
grupėms susijusi ekologinė problematika ir atitinkami kriterijai buvo nustatomi 
išsamaus aplinkosaugos tyrimo, susijusio su ištiso šių produktų gyvavimo ciklo 
aspektais, pagrindu. Atitinkamas testavimas ir kriterijų verifi kacijos procedūros buvo 
tobulinamos. Kiekvienas atskiras produktas turi atitikti visus kriterijus (pagrindinius, 
geriausios praktikos ir atlikimo) tam, kad jam būtų suteiktas ES ekologinis ženklas.  
Kriterijai produktų grupėms paprastai yra nustatomi trejų metų laikotarpiui. Tai leidžia 
vykdyti techninį tobulinimą ir pakeitimus rinkoje, kurie atsispindės kriterijų peržiūros 
metu. Naujasis reglamentas, reikalui esant, suteikia papildomą lankstumą kriterijų 
peržiūrėjimui. „Europos gėlė“ sukūrė kelias produktų grupes: valymo produktai, 
reikmenys, popieriaus produktai, namų ir sodo produktai, rūbai, tepalai ir turizmas.
 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

„Gulbė“ yra ofi cialus Šiaurės šalių ekologinis ženklas, kurį pristatė Šiaurės ministrų 
taryba. „Gulbės“ misija - prisidėti prie poveikio aplinkai mažinimo. Tokiu būdu šis 
ekologinis ženklas gali būti naudojamas nukreipti vartotojus ir pirkėjus pagal jų 
pageidavimą įsigyti prekę su „žaliųjų“ idėjomis ir tokiu būdu prisidėti prie geresnės 
visuomenės. „Gulbė“ taip pat siekia padrąsinti gamintojus kurti produktus ir paslaugas 
nekenksmingu aplinkai keliu.„Gulbė“ sprendžia svarbias aplinkosaugos problemas:  
energija/klimatas, antrinės žaliavos, žalingi chemikalai, pavojingos nuotekos, atliekos/
pakuotės/vartojimo instrukcijos/vyriausybiniai reikalavimai. 
http://www.ecolabel.nu

„Mėlynas angelas“ yra pirmasis ir seniausias ekologinis ženklas pasaulyje, susijęs 
su produktais ir paslaugomis. Jis buvo sukurtas 1977 m. Vidaus reikalų federalinės 
ministerijos iniciatyva ir patvirtintas nacionalinės vyriausybės ir federacinių valstijų 
aplinkosaugos ministrų Vokietijoje. Šis ženklas buvo sukurtas kaip aplinkosaugos 
politikos priemonė, kurios siekis - harmonizuoti rinką ir skatinti paslaugų ir produktų 
pozityvias savybes, savanoriškai jas paženklinant. Kaip pasekmė, šis ženklas tinkamas 
konkurencingumo atžvilgiu dėl įmanomų geresnių produkto ar paslaugų gamtosauginių 
savybių. Taigi jo sėkmė augo: 1978 m. skirti pirmieji šeši apdovanojimai, kuriuos suteikė 
Ekologinio ženklo kolegija. Dabar apie 3700 produktų ir paslaugų 80 produktų kategorijų 
yra pažymėti „Mėlyno angelo“ ženklu. Kai ekologiniu požiūriu geriausi produktai tapo 
standartu, „Mėlyno angelo“ tikslas buvo pasiektas. Kartu su nauja produktų kategorija 
ekologiniam ženklui (pvz., mobilieji telefonai ir vandens transportas), ženklo įtaka 
nuolat plinta. 
http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm

Kokioms produktų grupėms kokie ženklai taikomi, žr.16 lentelę.

16 Lentelė: Ekologiniai ženklai ant skirtingų produktų grupių

Produkto tipas
Ženklo 
pavadinimas

Simbolis Kosmetika Plovikliai/
valikliai

Baldai/ 
popierius

Žaislai

„Europos gėlė“
X X

„Gulbė“ 
X X X

„Mėlynas 
angelas“ X X X



        34

4. Ką turi žinoti vartotojas

Chemikalai įeina į daugumos plataus vartojimo prekių sudėtį. Iš esmės produktai turėtų būti saugūs, tačiau tai ne 
visuomet pasitvirtina. Europos rinkoje įregistruota daugiau kaip 100000 įvairių chemikalų ir daugiau kaip 30000 iš jų 
(daugiau kaip 1 tona) yra naudojami plataus vartojimo prekėse. Tik 5000 šių chemikalų yra kruopščiai ištyrinėti. Tai 
reiškia, kad didžioji šiandien naudojamų chemikalų dalis yra mažai mums pažįstama arba mes išvis nieko nežinome 
apie tokio chemikalo poveikį žmogui ir aplinkai. Žinių stoka buvo naujos Europos chemikalų politikos REACH 
sukūrimo priežastis,  todėl ši sistema yra itin svarbi tiek plataus vartojimo prekių, tiek aplinkosaugos organizacijoms. 
Svarbaus įstatymo, reglamentuojančio chemikalų naudojimą, priėmimas buvo ekologinių ir plataus vartojimo prekių 
nevyriausybinių organizacijų paskata, tačiau rezultatai nepakankamai aprėpė puoselėtas viltis. Todėl Europos vartotojai, 
pirkdami kasdienius produktus, vis dar susiduria su pavojingų chemikalų rizika. 

Todėl labai svarbu mokyti ir plėsti vartotojų supratimą apie tai, kas susiję su potencialiai pavojingais chemikalais, 
sutinkamais kasdieniame gyvenime. Šiame skyriuje pristatomi keli būdai, kaip informuoti ir mokyti vartotoją, kaip 
pasirinkti geriausią produktą, žvelgiant  aplinkosaugos ir rizikos sveikatai požiūriu. 

4.1. Veiksmai

Čia trumpai aprašomi veiksmai, kuriuos atlieka nevyriausybinės organizacijos, skleisdamos informaciją visuomenei/
vartotojams. 

4.1.1. Testai

Labai efektyvus būdas, kuris tuo pačiu yra  patikimas - tai plataus vartojimo produktų sudėties chemikalų testas. Jei 
koks nors chemikalas yra nenurodytas ant etiketės ir apie jo turinį neužsimenama, pvz., žaislai ar oro gaivikliai, tai 
vienintelis būdas gauti informacijos apie produktą yra laboratorinis testas. Taip pat galima susisiekti su gamintoju/
importuotoju, bet tokiu atveju jūs negalite būti tikri dėl pateiktų rezultatų patikimumo. Laboratorinis testas suteis jums 
tikslios informacijos, kurią retai gali nuginčyti gamintojas/importuotojas. Jums garantuojami rezultatai, tačiau atminkite, 
kad laboratorinio testo procedūra yra brangi.

Kaip tai padaryti:
• išsiaiškinkite, kas yra jūsų tikslas. Ar tai bendras užterštumas, ar šeima, vaikai, pagyvenusioji karta, politikai, 

gamintojai; 
• pasirinkite produkto grupę, kurioje, jūsų įtarimu, naudojami neleistini/nelegalūs cheminiai preparatai, pvz., 

žaislai (ftalatai);
• pasirašykite sutartį su akredituota laboratorija. Susitikite su laboratorijos, kur bus atliekamas testas, 

specialistais (išsiaiškinkite, kaip jie atlieka testus, kokius chemikalus jūs norite tirti, kokia forma norite gauti 
rezultatus, ar bus galima ateity naudoti tos laboratorijos vardą);

• įsigykite produktą (gal du vienetus: vieną – testui, kitą nufotografuokite), pasižymėkite visą informaciją apie 
produktą (pavadinimą, kur jis pirktas, importuotojas/gamintojas, kaina ir t.t.), sunumeruokite produktus ir 
paruoškite siųsti į laboratoriją;

• suplanuokite, kaip pasinaudosite gautais rezultatais. Jei tikrai testas nustatys, kad produktas turi neleistinų 
chemikalų, informuokite atitinkamą vadovybę, suplanuokite, kaip pranešite šią informaciją;

• gavę rezultatus, kreipkitės su jais į gamintoją/importuotoją ir paprašykite pakomentuoti tokią situaciją. 
Duokite ilgiausiai savaitę laiko atsakymui pateikti ir įsitikinkite, kad tai konfi dencialu (įsitikinkite, ar jie 
neišplatins žinių greičiau nei jūs!). Pasakykite jiems, kad jie galės pamatyti rezultatus pirma laiko, bet tik tuo 
atveju, jei bus išsaugotas konfi dencialumas;

• kai būsite pasirengęs, publikuokite rezultatus (žr. 4.2 skyrių); išplatinkite šią informaciją kitiems.

Čia trumpai aprašomi veiksmai, kuriuos atlieka nevyriausybinės organizacijos, skleisdamos informaciją visuomenei/

4.1. Veiksmai
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4.1.2. Rinkos tyrimas

Kai kurios produktų grupės turi būti gerai žinomos vartotojams, pavyzdžiui, kosmetika. Alternatyva, daug pigesnė nei 
produkto tyrimas laboratorijoje, yra rinkos tyrimas, perkant produktus, kurių sudėtis sužymėta ant etiketės. Tai galima 
atlikti per gana trumpą laiką, priešingai nei ilgai trunkantis laboratorijos tyrimas. 

Kaip tai padaryti:
• išsiaiškinkite, kas yra jūsų tikslas. Ar tai bendras užterštumas, ar šeima, vaikai, pagyvenusioji karta, politikai, 

gamintojai; 
• pasirinkite produkto grupę ir nustatykite sau produktų grupę, kuri jus domina (visada galite pratęsti šį sąrašą, 

jei randate chemikalų, kurių nesitikėjote rasti); 
• įsigykite produktų (kaip alternatyvą galite susirašyti produkto komponentus ir užfi ksuoti tai nufotografuodami 

produktą ir jo etiketę). Susirašykite visą informaciją apie produktą (pavadinimas, kur jis pirktas, 
importuotojas/gamintojas, kaina ir žinomas cheminis turinys); 

• susiplanuokite, kaip pasinaudosite gautais rezultatais. Jei tikrai produktas turi neleistinų chemikalų, 
informuokite atitinkamą vadovybę, susiplanuokite, kaip pranešite šią informaciją;

• sugrupuokite gautus rezultatus į lenteles lengvesnei peržiūrai;
• padarykite savo išvadas;
• kreipkitės su jais į gamintoją/importuotoją ir paprašykite pakomentuoti tokią situaciją; duokite ilgiausiai 

savaitę atsakymui pateikti ir įsitikinkite, kad tai konfi dencialu (įsitikinkite, ar jie neišplatins žinių greičiau 
nei jūs!). Pasakykite jiems, kad jie galės pamatyti rezultatus pirma laiko, bet tik tuo atveju, jei bus išsaugotas 
konfi dencialumas;

• kai būsite pasirengęs, publikuokite rezultatus (žr. 4.2 skyrių); išplatinkite šią informaciją kitiems.

4.1.3. Nuomonės apklausos

Plačiosios visuomenės nuomonės žinojimas tam tikrais klausimais dažnai gali būti naudingas siekiant savo tikslų. 
Nuomonių apklausa yra vykdoma viešo interviu būdu su atsitiktiniais žmonėmis.  Paprastai yra pateikiami iš anksto 
parengti klausimai. Viešosios nuomonės apklausos duomenų turėjimas padidins jūsų šansus būti išgirstiems spaudos ar 
politikų.  Viešosios apklausos organizavimas kainuoja ne pigiai. Kaip alternatyvą galima naudoti internetinę apklausą, 
tačiau tokios apklausos dažnai yra ne tokios patikimos palyginti su apklausa, kuri įtraukia visą visuomenę. 

Įmanoma sukurti savo asmeninį tinklalapį vartotojams, besinaudojantiems internetu. Tačiau bet kokiu atveju jums reikės 
padėti žmonėms prisiregistruoti viešosioms apklausoms internete. Pirmą kartą vykdydami apklausą, aptarkite žmonių 
registracijos viešosioms diskusijoms galimybes. Danijos vartotojų taryba (toliau – DCC) turi savo tinklalapį, kur 
prisiregistravę daugiau kaip 1000 žmonių, eilinių Danijos piliečių. Tokiu būdu DCC gali vykdyti apklausas ir naudoti jų 
rezultatus savo politinėje veikloje. Tokio tinklalapio sukūrimas taip pat kainuoja. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės 
į poną Mr. Thomas Roland (DCC); tr@fbr.dk

Kaip tai padaryti:
• išsiaiškinkite, kas yra jūsų tikslas. Ar tai bendras užterštumas, ar šeima, vaikai, pagyvenusioji karta, politikai, 

gamintojai; 
• kokiu klausimu norite pravesti apklausą? Apsibrėžkite klausimą;
• susisiekite su apklausos vykdytojais. Įsitikinkite, ar sutinkate dėl to, kaip bus pateikiami rezultatai.  Jei 

tinkamai neišsiaiškinsite, kartais rezultatais bus pateikti tik kaip pluoštas statistikos, kurie atima laiko analizei;
• susiplanuokite, kaip pasinaudosite gautais rezultatais. Jei tikrai produktas turi neleistinų chemikalų, 

informuokite atitinkamą vadovybę, susiplanuokite, kaip pranešite šią informaciją;
• sugrupuokite gautus rezultatus į lenteles paprastesnei peržiūrai;
• padarykite savo išvadas;
• nuspręskite, ar kreipsitės su gautais rezultatais į gamintoją/importuotoją ir paprašysite jų pakomentuoti tokią 

situaciją; duokite daugiausia savaitę atsakymui pateikti ir įsitikinkite, kad tai konfi dencialu (įsitikinkite, ar jie 
neišplatins žinių greičiau nei jūs!). Pasakykite jiems, kad jie galės pamatyti apklausos rezultatus pirma laiko, 
bet tik tuo atveju, jei bus išsaugotas konfi dencialumas; 

• kai būsite pasirengęs, publikuokite rezultatus (žr. 4.2 skyrių); išplatinkite šią informaciją kitiems.



        36

4.1.4. Ekologinių ženklų paieška 

Ekologiniai ženklai labai padeda vartotojams, kurie nori įsigyti nekenksmingą aplinkai produktą, pirkdami 
vadinamuosius ne maisto produktus.  Ekologinių ženklų naudojimas siekia sumažinti produktų ir paslaugų 
kenksmingumą žmogui.  Specifi niai kriterijai yra nustatyti paslaugoms ir produktams. Kriterijų nustatymas yra 
pagrįstas produkto įtakos įvertinimu viso jo gyvavimo ciklo metu, t.y. nuo antrinės žaliavos iki gamybos proceso, 
vartojimo ir likvidavimo.  Produktai, turintys sertifi kuotą ekologinį ženklą, yra tikrinami nepriklausomo sekretoriato, 
kuris užtikrina, kad numatytų kriterijų būtų laikomasi. 
Žr. prieš tai buvusį šio vadovo skyrių (3 skyrius). 

4.1.5. Esamų priemonių naudojimas

Tam tikrose Europos šalyse buvo daug nuveikta šiuo klausimu, ir  dabar jau egzistuoja kelios priemonės, kurios gali 
būti panaudotos siekiant susikoncentruoti ties nepageidautinais chemikalais ir bendro vartojimo produktais. 

Šios priemonės nurodomos (žr. sąrašą 1 priede, skyrius A.1.6):
• ES pateikia 26 alergenų sąrašą, kurie įtraukiami į kosmetikos produktų sudėtį. Visų 26 medžiagų sąrašas 

pateikiamas lentelėje 2 priede, skyrius A1.1.;
• ES ruošia 553 endokrininei sistemai kenkiančių medžiagų sąrašą;
• Danijos aplinkosaugos asociacija: Nepageidautinų medžiagų sąrašas 2004; 
• Danijos aplinkosaugos asociacija: Pavojingų medžiagų klasifi kacijos patarimai (Kiekybinės struktūros-

aktyvumo priklausomybės QSAR pagrindu);
• Norvegijos aplinkosaugos vadovybė parengė stebėjimų sąrašą.  Stebėjimų sąrašas duoda chemikalų 

pavyzdžių, kurie, anot šiuo metu prieinamos informacijos, yra problemiški Norvegijoje;
• šias problemas sprendžia Europos aplinkosaugos agentūra; 
• šias problemas taip pat sprendžia Tarptautinė darbo organizacija (ILO).

4.2. Informacijos išplatinimas

Baigus tyrimą, ateina laikas jį paviešinti. Toliau pateikiami trumpi patarimai, kaip galima išplatinti  savo žinias ir 
gautus rezultatus.  Geriausias būdas informaciją išplatinti - tai kelių toliau pateikiamų priemonių panaudojimas. Prieš 
paviešinant pranešimą, labai svarbu pasitikslinti, kas yra jo adresatas. Priklausomai nuo adresato, galima pasirinkti 
masinės informacijos priemones rezultatų paviešinimui.

Dar prieš gaunant rezultatus svarbu susikurti planą, kaip bus publikuojama gauta informacija. Jūs galite nustatyti terminą 
ir susitarti dėl laiko, ir jums bus dėl to ramu jau gavus rezultatus. 

Taip pat labai svarbu turėti atsarginę pranešimo kopiją.  Jei abejojate, dar kartą pagalvokite, ar reikia publikuoti tokią 
informaciją. Faktus pateikti privaloma.

4.2.1. Straipsniai, internetas, radijas ir televizija

Jei norite tik bendrais bruožais informuoti visuomenę, tam jums padės 
straipsnio publikacija laikraštyje, internetas, radijas, televizija. Masinės 
informacijos priemonės įtraukia daug žmonių, bet ne konkrečią tikslinę grupę, 
tad adresatas nesužino, kad ši informacija skirta būtent jam.

Tradicinis informacijos pateikimo būdas – publikacijos laikraščiuose, 
žurnaluose, internete ir pan. Kartais sunku gauti leidimą publikuoti straipsnį 
savo vardu, nes žurnalistai dažnai patys nori imtis iniciatyvos. Taigi jūsų 
straipsnis - tai tik viena medalio pusė, gali būti, kad žurnalistas pats sugalvos 
jam pabaigą. 

ATMINTINĖ:

  • Sukurkite planą
  • Nustatykite adresatą
  • Bendraukite su adresatu
  • Nuomonę pagrįskite faktais
  • Sudominkite
  • Įtraukite partnerius 

(mokslininkai, nevyr. 
organizacijos)

  • Išsiaiškinkite, kaip veikti 
(pagrindiniai dalyviai)

Būkite pasiruošę viskam!
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Tačiau dažnai jūsų straipsnis išlieka unikalus, o žurnalai ir laikraščiai norės pasinaudoti šia istorija „solo“. Tokiu atveju 
parduokite savo informaciją kuriam nors iš laikraščių ar televizijai. Po to seks jūsų pokalbis su žiniasklaidos atstovais, 
kaip atsirado tokia informacija. Be abejo, jūs negalite kontroliuoti žiniasklaidos, bet kadangi turite tik savo asmeninę 
informacinę nuosavybę, žiniasklaida gerbs jūsų įnašą ir žiūrės į jus kaip į patikimą šaltinį. 

Sužinokite, kuris žurnalistas specializuojasi šioje srityje ir susisiekite su juo trumpai išdėstydami savo tyrimo rezultatus. 
Dažnai tokie „solo“ pasakojimai gali paplisti per kitas žiniasklaidos priemones, ypač jei pirmiausia tokia informacija 
pasirodė televizijoje, tada laikraščiai greičiausiai pateiks tai raštiškai. 

Kitas būdas susisiekti su žiniasklaida - spaudos pranešimas. Spaudos pranešimas nusiunčiamas žiniasklaidos atstovui, 
ir laukiama, kuomet kas nors publikuos jūsų pranešimą.  DCC patirtis rodo, kad geriausia susisiekti su šioje sityje 
besispecializuojančiu žurnalistu ir papasakoti tik jam vienam savo istoriją. Šiuo atveju jūs galite įteikti žurnalistui visus 
reikiamus dokumentus, atsiliepimus, ir tokiu atveju informacijos kokybė gal net bus geresnė.

Kai informacija išplatinama, svarbu susikurti tinklalapį, kuris padės žurnalistams, vartotojams ir kitiems, kurie nori 
sužinoti daugiau. Sugretinkite gero produkto pasirinkimą (ir blogo produkto pasirinkimą) ir patarkite vartotojams, kaip 
elgtis. 

Atminkite
• Atminkite, kad jūsų klausytojai galvoja kaip žurnalistai, kurie yra apmokyti klausti kas, koks, kada, kur, 

kodėl ir kaip; 
• užrašykite adresatą (pagalvokite apie savo močiutę, ar ji supras pranešimą);  jei ne, yra tikimybė, kad 

didžioji dalis adresato grupės žmonių taip pat nesupras;
• apgalvokite naujienas, kas informacijoje naujo: 

-suinteresuotumas: tai neįprasta;
-pasekmės: kaip tai paveiks žmones;
-laiko aspektas: tai neįprasta ar tipiška;
-artimumas: kaip tai paveiks vietos mastu;
-svarba: kaip tai siejasi su kita dienos

              informacija.
• Rašykite: 

-kiek galima trumpiau;
-naudokite citatas ir veiksmažodžius;
-pateikite papildomos informacijos kaip 

              pagrindą.
• Antraštė ir pirma pastraipa yra svarbiausi 

– Antraštė: dešimt ar mažiau žodžių, 
pagrindinės mintys, traukiančios dėmesį. 
Pradžia: pradžioje turi būti istorijos santrauka 
bei atsakymas į visus klausimus.

• Taisymas ir tobulinimas:  geriausias straipsnis 
gimsta iš geriausio taisymo. Pasidalinkite 
informacija su kolegomis ir perskaitykite 
garsiai. Dažnai klauskite: ką noriu pranešti, 
kam to reikia? Ar tai turės įtakos politikams, 
nes nuo to nukenčia vartotojo kišenė? Ar tai 
padės informuoti rėmėjus?

• Ar perteikėte visas savo pranešimo mintis? 
Naujas pasakojimas prasideda nuo išvadų ir 
faktų.

• Nepamirškite publikacijos datos ir 
kontaktinių žiniasklaidos detalių. 

Spaudos pranešimo pavyzdį žr. 9 pav. 

9 Pav.: Spaudos pranešimo pavyzdys

Pavojingos medžiagos ir žaislai
Spaudos pranešimas – Kopenhaga, 2004 m. lapkričio 12 d. 

Atlikus tyrimą su 22 žaislais, nupirktais Danijos parduotuvėse, 
išaiškėjo, kad 19 iš jų sudėtį įėjo chemikalų, kurie gali būti 
pavojingi žmogui ir aplinkai. Tai ftalatai, nikelis, stibis, D-
limonenas ir cikloheksanonas. Visi šie chemikalai yra įtraukti 
į pavojingų ir nepageidautinų medžiagų sąrašus. 

Tyrimo duomenimis, beveik visi žaislai turėjo chemikalų, 
kurie pavojingi endokrininei sistemai, jie sukelia alergiją, yra 
karcinogeniniai ir pavojingi aplinkai. 
Danijos vartotojų tarybos vyresnysis pareigūnas stebisi: 
„Nesąmonė, kad pavojingos ir nepageidautinos medžiagos, 
kurių poveikio mes net nežinome, gali būti aptiktos žaisluose. 
Mūsų vaikams nebūtų leista žaisti su tokiais žaislais, kol nėra 
išsiaiškinta pavojingos šios medžiagos, ar ne“. 

Tokio tipo pranešime toliau turėtų būti skelbiami testo rezultatai 
ir egzistuojantys įstatymai, susiję su šia problema. Nurodykite 
spragas ir tai, kas atlikta. Pranešimą baikite patarimais 
vartotojams. Pabaigoje nepamirškite pateikti kontaktinių 
duomenų, ir kur galima rasti daugiau informacijos internete. 
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4.2.2. Informacija mokyklose/universitetuose

Jei jūsų pranešimo adresatas yra mokykla, kur ugdomi nepilnamečiai, bandykite užmegzti ryšius su švietimo skyriumi, 
mokyklų direktoriais ir mokytojais.  Galbūt jie jau gvildena tokias problemas pamokų metu, o jei jūs pasiūlysite jiems 
teisingą kelią, jie nupirks jūsų idėją ir panaudos ją mokinių ugdymo tikslams.  Sudominkite mokytojus savo idėjomis, 
ne vien sausa informacija, bet ir atitinkama veikla vaikams. 

Universitetuose įmanoma, kad ši tema jau gvildenama studentų.  Jei jums pavyks pasiekti rezultatų, kurie gali paremti 
jūsų poziciją, yra kitas būdas sukaupti daugiau informacijos šioje srityje. 

4.2.3. Darbas su mokslininkais

Daug tyrimų yra atlikta chemikalų srityje. Dažnai rezultatai nepasiekia plačiosios visuomenės, nes mokslininkai 
neturi galimybės dalyvauti žiniasklaidoje arba kitaip perduoti savo atradimus. Todėl geri santykiai su mokslininkais, 
dirbančiais cheminių medžiagų poveikio tyrimo srityje, gali turėti naudos tiek patiems mokslininkams, tiek 
aplinkosaugai. 

Taip pat peržiūrėkite mokslinių tyrimų rezultatus mokslo žurnaluose ir komitetuose dėl cheminių medžiagų poveikio 
aplinkai. Pavyzdžiui: 

• Aplinkosaugos perspektyvos  - www.ehponline.org
• Žurnalas apie gamtą - www.nature.com
• Aplinkosaugos problemos - www.ehjournal.net
• Toksipedija – www.toxipedia.org
• Aplinkosaugos tyrimai ir technologijos  - http://pubs.acs.org/journals/esthag/index.html
• ES mokslininkų komitetas  - http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/committees_en.htm Mokslininkų 

komitetas plataus vartojimo prekėms; Mokslininkų komitetas žmogaus ir aplinkos pavojui; Mokslininkų 
komitetas problemos išsiaiškinimui ir naujiems rizikos faktoriams;Vidinis komitetas, koordinatorių grupė.

4.2.4. Konferencijos

Efektyvus tyrimo rezultatų išplatinimo būdas, leidžiantis sukaupti didelį klausytojų ratą - tai konferencijos tam tikru 
klausimu organizavimas. Konferencijos efektyvumas labai priklauso nuo žiniasklaidos dalyvavimo, taigi jeigu jūs į 
konferenciją pakviesite pramonės, vadovybės ar mokslo atstovus, žiniasklaida tikrai susidomės tokiu renginiu. Patartina 
užmegzti kontaktą su žurnalistais prieš konferenciją siekiant įsitikinti, kad jos metu jie tikrai atvyks. Jie tikriausia 
negalės išklausyti visos konferencijos, taigi įsitikinkite, kad tuomet, kai pateikiama svarbiausia informacija, žurnalistas 
būtų įtrauktas į veiklą. Taip pat suplanuokite interviu su kalbėtojais ir supažindinkite juos su gautais faktais (vienas A4 
formato lapas faktų, kuriuos reikia žinoti). 

Konferencijos gali būti tarptautinės, nacionalinės, vietinės, priklausomai nuo naujienų pobūdžio, tyrimo rezultatų 
pateikimo. 

Bendradarbiavimas su nevyriausybinių organizacijų partneriais (valstybiniais/tarptautiniais)

Bet koks projektas, kuris vykdomas tarptautiniu lygiu (bet jame yra ir nacionalinis aspektas), turi būti vadovybės 
ir spaudos žinioje.  Pramonės sektorius bus labiau įpareigotas pakomentuoti rezultatus. Paprasčiausiai dėl to, kad 
pramonės sektorius yra tarptautinis, nevyriausybinių organizacijų grupė, susidedanti iš skirtingų šalių atstovų, privalo 
skirti daugiau dėmesio pramonei. 

Visi paminėti veiksmai gali būti naudojami kaip priemonė užmegzti ryšiui su nevyriausybinių organizacijų atstovais. 
Žr. cheminių medžiagų testo pavyzdį 4 priede. 
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4.2.5. Kampanijos (tarptautinės/valstybinės/vietinės)

Jei svarstoma problema reikalauja ypatingo dėmesio, kampanijos organizavimas – geras pasirinkimas. Toliau 
pateikiamos nuorodos, kaip dirbti siekiant, kad kampanija būtų populiari.

Sėkmingos kampanijos planavimas 
Kampanijos tikslas dažnai yra susijęs su bandymu pakeisti, padaryti įtaką nuomonei, įsitikinimui ar požiūriui. 
Kampanija apima santykių su žiniasklaida, vartotojais, klientais ir politikais užmezgimą.

Kampaniją dažniausiai sudaro 5 elementai: 
• Informacija – monitoringas, supratimas – reikiamos informacijos pateikimas.  Kas vykdoma?
• Analizė – Ką reiškia pateikiama informacija? Kokie rezultatai?
• Strategija – Kokie darbai atlikti šiuo klausimu?  Ar yra kitų pasirinkimų?
• Vykdymas – Kaip veikti/ Ką daryti?
• Įvertinimas – Ar veikia tokia sistema?  Ar situacija pagerėjo?

Šie penki elementai turi būti atidžiai išnagrinėjami prieš pradedant kampaniją.  Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip 
organizuoti atitinkamą kampaniją, ištyrinėkite Stiprybių/Silpnybių/ Galimybių/Grėsmių (SSGG) analizę. 

Tai jūsų kampanijos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė. 

Stiprybės – kokios jūsų organizacijos ir jūsų kampanijos stipriosios pusės? (ar vartotojas pasitikės jumis, ar turite 
lengvą priėjimą prie spaudos, jūsų santykiai su politikais geri ir pan.)
Silpnybės – kur jūsų kampanijos ir jūsų silpnosios vietos? (mažai resursų, politinis klimatas nusiteikęs prieš jus, 
santykio su spauda/politikais stoka ir pan.)
Galimybės – kokios atsiranda naujos, pranašesnės galimybės? (politikų gera valia, spaudos dėmesys jūsų kampanijos 
objektui ir pan.)
Grėsmės – kas jūsų oponentai? Ar politikai yra įtraukti į šią veiklą? (pasikeitimai vyriausybėje, resursai, verslas)

Išanalizuokite šiuos klausimus, tai padės jums pasiruošti tam, ko gali trūkti jūsų planavime. Būkite pasiruošę bet kokiai 
įvykių eigai (kad ir neįmanoma,  visada būkite nusiteikę teigiamiems rezultatams), tai geriausia, ką jūs galite padaryti.

Kampanijos tvarka:

Koncepcija: 
• Koks yra bendras vaizdas - Bendras kampanijos tikslas;
• Koks pagrindas – politikos kontekstas;
• Gairės – įskaitant kliūtis (pagal SSGG) ir privalumus; 
• Žinokite savo poziciją ir laiką (per anksti yra taip pat blogai kaip ir per vėlai).

Kontaktai: 
• Kontaktus pateikite iš anksto – dialogo tikslams; 
• Identifi kuokite potencialius ryšius – koks pagrindas ir verslo patirtis;
• Susitikimai – užtenka vieno susitikimo su politikais;
• Žinokite, kas yra politikų asistentai ir pavaldiniai;
• Galvote apie ne tokius aiškius adresatus – kurkite aljansus;
• Apgalvokite kultūrinius klausimus – pasitarkite su atstovais (garsenybių, politikų ir pan.).
• Kokios žiniasklaidos priemonės bus įtrauktos?
• Kas gali paremti kampaniją? Kas jūsų draugai ir priešai?

Turinys: 
• Atlikite namų darbus – kaip savo veiklos pagrindu vadovaukitės skaičiais ir faktais (pelnykite pasitikėjimą). 

Kokie jūsų įrodymai?
• Kokie jūsų pagrindiniai pranešimai?
• Ką apie tai mano kiti (sukurkite atsakymą iš anksto);
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• Nukreipkite argumentus auditorijai (su pokalbio dalyviais: vartotojais, spauda, politikais); 
• Tarptautiniu mastu atminkite, kad ES yra 22 skirtingos kalbos!

Kūrimas: 
• Sukurkite savo auditorijos darbotvarkę  - kas su ja susiję?
• Sukurkite įsivaizduojamą tarpininko požiūrį – kaip kampanija turi vykti?
• Sudarykite pasiūlymą – ne pareikalavimą – kaip įtraukti kampaniją į darbotvarkę?
• Sukurkite įsitraukimo į veiklą galimybes.
• Kuo jūs išsiskiriate? Kaip sudominti? Humoras?

Kampaniją dažniausiai sudaro visi paminėti momentai. Planavimas ir pasiruošimas yra labai svarbūs, bandykite 
galvoti apie tai, kaip pasielgtų kitas, kad kampanija geriau pavyktų. 

Be abejo, nepamirškite įtraukti skirtingų metodų, kaip išplatinti informaciją, priklausančią jūsų kampanijos adresatui. 

4.2.6. Lobistinė veikla

Lobistinė veikla paprastai yra bandymas paveikti politikus ir padėti jiems priimti teisingą sprendimą (jūsų sprendimą). 
Lobistinė veikla – tai kontaktas su asmeniu, priimančiu sprendimą,  abipusės pagalbos principu. 

Politikai - labai užimti žmonės, ir į tai reikia atsižvelgti.  Kartais jie tik atrodo užimti labiau nei kiti pagal savo darbotvarkę, 
o ne pokalbiui su jumis.  Tai reiškia, kad jie bus patenkinti sulaukę pagalbos, bet svarbiausia jiems - laiko klausimas. Jei 
jūs nusiųsite savo užklausimą blogu laiku, tai gali būti bereikalingas darbas. 

Toliau pateikiami keli patarimai, kurie pravers lobistinėje veikloje. 

• Būkite pasiruošę – būkite pakankamai informuoti apie svarstomą problemą; 
• reikalingi tyrimų ir moksliniai duomenys – kiekvienas politikas norės gauti argumentų, pagrįstų moksliniais 

faktais;
• aiškiai išdėstykite mintis – jūsų pranešimas turi būti specifi nis. Jis turi būti aiškus ir konkretus;
• kontaktai – palaikykite kontaktą su politikais tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu;
• užmegzkite kontaktą – vieno susitikimo neužtenka – siekiant užmegzti kontaktą reikia daugiau susitikimų;
• niekada nenaudokite neigiamų atsakymų – jei atsakymui reikia žodžio „ne“, bandykite organizuoti kitą 

susitikimą;
• komunikacija – svarbu bendrauti abiem pusėms suprantamu keliu - politikai nėra ekspertai;
• siųskite laiškus – būkite kūrybingi siųsdami bet kokį dokumentą;
• telefoninis pokalbis – susisiekite telefonu su politikais ar jų asistentais;  nacionaliniu lygiu jie dažnai yra 

suinteresuoti išgirsti nevyriausybinių organizacijų atstovų nuomonę; 
• pasitelkite žiniasklaidą – politikai skaito laikraščius ir žiūri televizijos laidas; 
• nusiųskite kvietimą politikams į renginius, kuriuos organizuojate, bandykite susisiekti su vietine ir 

valstybine žiniasklaida; 
• naudokite nacionalinę spaudą (politikai tikrai skaito nacionalinius leidinius ir yra renkami nacionaliniu 

keliu);
• nepamirškite įmonių tarnautojų (jie geri ekspertai) - būkite su jais geruose santykiuose;
• vadovaukitės sekretoriato tarnautojų patarimais. Jie svarbūs žmonės politikams; 
• kas yra vyriausias – sužinokite, kokia žmogaus, su kuriuo susitinkate, dirbate, dalyvaujate lobistinėje 

veikloje, pozicija (sužinokite, kas yra vyriausias); 
• laikas – kuo anksčiau susitiksite su politiku, tuo geriau – kuo daugiau jam galėsite pasiūlyti ankstyvojoje 

frazėje, tuo procesas sparčiau vyks;
• neatsisakykite savo idėjų! Net jei atrodo, jog nieko nepavyks, eikite iki pat galo.

Kiekviena lobistinė veikla reikalauja pasiruošimo ir laiko. Žinokite, su kuo turite reikalo, kas jūsų oponentas ir kada bus 
priimtas sprendimas.  Visi minėti faktai yra dalis lobistinės veiklos priemonių. Ne visos priemonės pasiteisina, lobistinės 
veiklos pastangų sėkmė priklauso nuo reikiamos priemonės pasirinkimo reikiamam subjektui ir nuo reikiamų žmonių 
pasirinkimo remiamu laiku. 
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5. Problemos analizė: tyrimas „Sveikatai ir aplinkai nekenksmingi produktai 
Baltijos šalių ir Sankt Peterburgo rinkoje“

Vadovaujantis projektu „Rusijos ir Baltijos šalių nevyriausybinių organizacijų informacijos skleidimo vartotojams 
galimybių kūrimas“, kurį remia Šiaurės ministrų taryba, tokios organizacijos kaip Baltijos aplinkos forumas, Latvija, 
Baltijos aplinkos forumas, Estija, Baltijos aplinkos forumas, Lietuva, ir organizacija „Išsaugokime Sankt Peterburgą 
švarų“ įvykdė tyrimą apie aplinkai ir žmogui pavojingus cheminius produktus Rusijos ir Baltijos šalių rinkoje.  Tyrimas 
vyko 2007 m. vasarą. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti sritis, kurios žinomos patiems vartotojams, t.y. kokia informacija yra prieinama ant 
produkto pakuočių. Tyrimo rezultatai tarnavo informaciniams tikslams ir gali būti panaudoti kaip pavyzdys Baltijos 
šalių ir Rusijos nevyriausybinių organizacijų informacijos skleidimo vartotojams galimybių kūrimo didinimui. 

Tyrimo objektas buvo kasdieniai ne maisto produktai ir skirtingi ženklinimai, esantys ant produkto pakuočių. Dėmesys 
buvo skiriamas ne tik ekologiniam ženklui, bet ir kitiems ženklams: tokiems kaip pavojaus ženklas, produktų, 
nesukeliančių alergijos, ženklas, siekiant sužinoti, kiek vartotojai žino apie įvarius produktų ženklinimus.  Be to, kai 
kurie produktai buvo tyrinėjami pagal sudedamųjų dalių sąrašą etiketėje: ar paminėtos pavojingos medžiagos, ar ne. 

5.1. Kaip buvo vykdomas tyrimas? 

Buvo nuspręsta pasirinkti kelis populiariausius prekybos centrus, priklausančius didžiosioms prekybos grandinėms. 
Parduotuvės, kurios yra didelės prekybos grandinės dalis, paprastai savo asortimente turi tuos pačius produktus, todėl 
produktai visuose miestuose yra daugmaž vienodi. Tai reiškia, kad tyrimo rezultatai gali būti perduodami kitiems 
miestams, kuriuose yra tokių pačių prekybos centrų.

• Pasirinktos prekybos vietos:
• Prekybos centrai
• Buitinės chemijos parduotuvės
• Vaistinės
• Kosmetikos parduotuvės
• Statybinių medžiagų parduotuvės

17 lentelėje minimos visų tyrime dalyvavusių šalių prekybos vietos. 

17 lentelė: Prekybos vietos, kur buvo vykdomas tyrimas

Prekybos centrai Buitinės chemijos 
ir kosmetikos 
parduotuvių tinklai

Vaistinės Statybinių medžiagų 
parduotuvių tinklai

Estija - Mustamäe Prisma
- Sõpruse Rimi 
Hüpermarket - Laagri 
Maksimarket
- Järve Selver 
- Tallinna Kaubamaja

Ülikooli Apteek - K-Rauta Haabersti
- Key Ehituskaubad
- Ehituse ABC
- Ehitusmarket

Latvija - Maxima XX 
- Elvi

- Drogas Euro Aptieka - Tapro 
- Kurši

Lietuva - Maxima
- Rimi Hypermarket
- Iki
- Ermitažas
- Senukai

-Camelia
- Algirdo Euro 
vaistinė
-Šeimos vaistinė
- Grindelia
- Gintarinė vaistinė 

- Ermitažas
 - Senukai

Sankt 
Peterburgas

- O’Key
- Piaterochka

- Spectr
- Ulybka Radugi

- Obi
- Metrika

Buvo nuspręsta pasirinkti kelis populiariausius prekybos centrus, priklausančius didžiosioms prekybos grandinėms. 

5.1. Kaip buvo vykdomas tyrimas? 5.1. Kaip buvo vykdomas tyrimas? 
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Pagal kiekvieną produktų grupę, kuri buvo įtraukta į tyrimą, buvo paruoštas specialus šablonas. Šie šablonai buvo 
naudojami lankantis parduotuvėse. Be to, atitinkamų produktų asortimentas buvo patikrintas ir įtrauktas į šabloną. 
Duomenys  buvo naudojami tyrimo analizei. 

Atskiros parduotuvės administracija prieš tyrimo vykdymą buvo arba įspėta ofi cialiu informaciniu laišku, arba tyrimo 
vykdytojai apsilankė parduotuvėse be jokio perspėjimo.  

5.2.  Kokios produktų grupės buvo įtrauktos į tyrimą? Kas buvo analizuojama? 

Tyrimo tikslas -  surinkti informaciją, kuri yra prieinama vartotojui apie cheminį produktą, ir išsiaiškinti, kokie 
ženklinimai dominuoja. Analizuoti buvo nuspręsta pagal tris produktų kategorijas:  buitinė chemija, pramoninė 
chemija ir kosmetika.  Pagal šias kategorijas buvo pasirinkti 4 produktai:

• Priemonės nuo įdegio saulėje (įskaitant priemones vaikams).
• Skalbimo milteliai ir plovikliai.
• Oro gaivikliai.
• Interjero dažai.

Kosmetikos produktai privalo turėti sudedamųjų dalių sąrašą arba bent jau tai turi būti prieinama vartotojui.  
• Iš šios kategorijos buvo pasirinktas vienas produktas: priemonės nuo įdegio saulėje. Priemonės nuo saulės 

yra sezoniniai produktai, bet tarnauja kaip reprezentacinis kosmetikos produktų pavyzdys.  Tyrimas  svarstė 
klausimą, ar priemonės nuo įdegio saulėje savo sudėtyje turi pavojingų medžiagų, ar ne.  Potencialiai 
pavojingos tokių gaminių medžiagos yra (angl.): 

• Isotridecyl salicylate,  
• Octyl salicylate,  
• Butyl methoxy-dibenzoyl-methane,  
• Octocrylene,  
• KOH, 
•     Butyl-, Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Isobutyl parabens. 
• Tyrimo formą žr. 5 priede. 

Atrinkti buitinės chemijos produktai buvo skalbimo milteliai ir oro gaivikliai.  Šiems produktams privaloma turėti 
pavojaus ženklą ant pakuotės, jei tokio produkto sudėtyje yra pavojingų medžiagų, kurių koncentracija viršija įstatymo 
leistinas ribas.  Šie produktai gali būti paženklinti ekologiniais ženklais (išskyrus oro gaiviklius), taip pat svarbu, kad 
vartojimo informacija būtų įtrauka į etiketę.  Pavojaus ženklinimas yra privalomas, jei produkto sudėtyje yra pavojingų 
medžiagų, kurių koncentracija viršija įstatymo leistinas ribas, ekologiniai ženklai gali būti klijuojami tik jei produktas 
yra sertifi kuotas. Ant pakuotės taip pat gali būti papildomas ženklinimas, susijęs su specialiomis rekomendacijomis ar 
nepriklausomos organizacijos sertifi kacija. 
Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti, ar oro gaivikliai paženklinti pavojaus ženklu, ir ar yra informacijos apie R frazes. 
Tyrimo, susijusio su skalbimo milteliais, tikslas buvo sužinoti, ar jie žymimi ekologiniu ženklu, ar ne. Danijoje beveik 
visi skalbimo milteliai ir plovikliai turi ekologinį ženklą, būtent „EU-Flower“ („Europos gėlė“), „Nordic Swan“ („Šiaurės 
gulbė“) ir  „Falcon“ („Sakalas“). Kriterijai oro gaivikliams nebuvo nustatyti, tačiau jiems privalomas pavojaus ženklas 
ir rizikos frazės, jei pavojingos medžiagos koncentracija yra didesnė nei leistina norma.  Tyrimo apie oro gaiviklius ir 
skalbimo miltelius formą žr. 6 ir 7 prieduose. 

Į tyrimą apie statybines medžiagas buvo įtraukti interjero dažai. Tyrimo tikslas tas pats: ar šie produktai turi ekologinį 
ženklą. Interjero dažai gali turėti šiuos ženklus: „EU-Flower“ („Europos gėlė“), „Nordic Swan“ („Šiaurės gulbė“) ir 
„Blue Angel“ („Mėlynas angelas“).  Tyrimo šabloną žr. 8 priede.

Tyrimo tikslas -  surinkti informaciją, kuri yra prieinama vartotojui apie cheminį produktą, ir išsiaiškinti, kokie 

5.2.  Kokios produktų grupės buvo įtrauktos į tyrimą? Kas buvo analizuojama? 5.2.  Kokios produktų grupės buvo įtrauktos į tyrimą? Kas buvo analizuojama? 
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5.3. Tyrimo išvados

Tyrimas buvo vykdomas mokymo ir informaciniais tikslais. Jo tikslas - patikrinti, kokie produktų tipai yra prieinami 
Baltijos šalių ir Sankt Peterburgo (Rusija) rinkoje.  Produktų tikrinimo metu buvo atsižvelgiama į tris svarbiausius 
klausimus: 

1. Kokio tipo informacija randama ant produkto pakuotės?
2. Kokia yra skirtingų produktų ženklinimo sistema?
3. Kokie dominuoja žmogui bei aplinkai nekenksmingi produktai?

Tyrimas vyko minėtų šalių prekybos centruose, todėl jo rezultatai gali pateikti išsamų vaizdą, kokia šios problemos 
situacija apskritai.

Norėdami pamatyti išsamius tyrimo rezultatus pagal šalis, žr. 9-12 priedus. 9 priede pateikiama tyrimo rezultatų apžvalga 
Estijoje, 10 - Latvijoje, 11 – Lietuvoje, ir 12 – Sankt Peterburge. 

5.3.1. Kokia informacija apie produktus išaiškinta tyrimo metu?

Besilankant prekybos centruose, kur prekiaujama kasdienes reikmes patenkinančiomis prekėmis, tapo aišku, kad 
daugelis ten parduodamų produktų neturi ekologinio ženklo ir jo sudėtyje yra potencialiai pavojingų žmogui ir aplinkai 
medžiagų. 

Priemonės nuo įdegio saulėje

Priemonių nuo įdegio saulėje sudėtis turi būti pateikta ant produkto etiketės. Visi patikrinti produktai nuo įdegio saulėje 
turėjo savo sudėties sąrašą,  todėl galimybė patikrinti potencialiai kenksmingus produktus buvo realizuota. 

Ant visų patikrintų produktų taros buvo pateikta informacija vietos kalba. Viena išimtis buvo pastebėta Sankt Peterburge, 
kur kremas nuo saulės buvo pardavinėjamas kartu su kitu produktu (suklijuoti vienas su kitu), todėl informacija ant 
etiketės buvo uždengta. 

Nė vienas iš gamintojų/importuotojų nebuvo atrinktas kaip gaminantis produktus, kurie yra visiškai nekenksmingi 
žmogui ar aplinkai.  Apskritai nebuvo ir jokio prekės ženklo, kurį būtų galima išskirti kaip produktų, neturinčių 
potencialiai žalingų medžiagų, prekės ženklą. Potencialiai pavojingų medžiagų neturintys produktai Estijoje buvo 
užfi ksuoti kosmetikos gaminiai su prekės ženklu Hawaiian Tropic. 

Jei vartotojai yra suinteresuoti įsigyti produktų, kurių sudėtyje nėra potencialiai pavojingų sveikatai medžiagų, jiems 
patariama  ieškoti ekologiškų produktų specializuotose parduotuvėse ir ten juos pirkti arba atidžiai perskaityti kosmetikos 
produkto sudedamųjų dalių sąrašą.  18 lentelėje pateikiamas priemonių nuo įdegio saulėje sąrašas, kurių sudėtyje, anot 
tyrimo rezultatų, nėra potencialiai pavojingų žmogui medžiagų. 

Tyrimas buvo vykdomas mokymo ir informaciniais tikslais. Jo tikslas - patikrinti, kokie produktų tipai yra prieinami 

5.3. Tyrimo išvados5.3. Tyrimo išvados
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18 lentelė: produktų nuo įdegio saulėje sąrašas, kurių sudėtyje, anot tyrimo rezultatų, nėra potencialiai pavojingų žmogui 
medžiagų

Šalis Produktas Importuotojas/gamintojas
Estija Nivea Carotene Sun losjonas Pagaminta Vokietijoje

Importuotojas: Beiersdorf OÜ
Solar Päevituspiim/ apsauginis pienelis 
(SPF 20)

Gamintojas: AS Orto, Estija

Solar Päevituskreem/ Solar Sun apsauginis 
pienelis  (SPF8)

Gamintojas: AS Orto, Estija

Solar Päevituskreem/Solar Sun apsauginis 
kremas (SPF15)

Gamintojas: AS Orto, Estija

Solar Päevituskreem/Solar Sun apsauginis 
kremas (SPF25)

Gamintojas: AS Orto, Estija

HAWAIIAN TROPIC
purškiamas aliejus (SPF 8)

Pagaminta Airijoje
Importuotojas: OÜ Tibrette Trading

HAWAIIAN TROPICĮdegio aliejus 
(SPF 2)

Pagaminta Airijoje
Importuotojas: OÜ Tibrette Trading

HAWAIIAN TROPIC
Įdegio aliejus (SPF 3)

Pagaminta Airijoje
Importuotojas: OÜ Tibrette Trading

HAWAIIAN TROPIC
Įdegio aliejus (SPF 6)

Pagaminta Airijoje
Importuotojas: OÜ Tibrette Trading

HAWAIIAN TROPIC
Saulės želė (SPF4)

Pagaminta Airijoje
Importuotojas: OÜ Tibrette Trading

HAWAIIAN TROPIC
Saulės žele (SPF8)

Pagaminta Airijoje
Importuotojas: OÜ Tibrette Trading

Dr. Hauschka 
Drėkinantis losjonas (SPF 8)

Pagamintas JAVImportuotojas: OÜ Loodusjõu

Dr. Hauschka Kremas nuo saulės (SPF 20) Pagamintas JAVImportuotojas: OÜ Loodusjõu
Latvija Ambre Solaire clear protect Spray (SPF10) 

suaugusiems
Importuotojas: L’Oreal Baltics

Sun Ozon (SPF8) suaugusiems Importuotojas: Dominante Ls
Jūrmala saules aizsargkrēms by Dzintars  
suaugusiems

Gamintojas: Dzintars, Latvija

Lietuva Seba med (SPF20) Importuota iš Prancūzijos 
Uriage Eau thermale (SPF50) Importuota iš Prancūzijos 
Avene (SPF 20) Importuota iš Prancūzijos 
Avene vaikams (SPF40) Importuota iš Prancūzijos 

Rusija  -  -

Skalbimo milteliai ir plovikliai
Estijoje ir Latvijoje vienintelis produktas, kurį galima laikyti nekenksmingu aplinkai, yra prekės ženklas „Mini Risk“.  
„Mini Risk“ – tai vienintelis prekės ženklas, turintis ekologinį ženklą „Šiaurės gulbė“. Estijoje aptikta dar vieną skalbimo 
miltelių rūšis su  ekologiniu ženklu „Šiaurės gulbė“. Tai „Daily sensitive“. Kitų ekologinių ženklų nerasta. Stebina tai, 
kad Lietuvoje*  ir Rusijoje skalbimo miltelių ar ploviklių, turinčių ekologinį ženklą, nerasta, tai reiškia, kad ekologinių 
ženklų žymėjimas nėra labai populiarus tiek Baltijos šalyse, tiek Rusijoje.  

19 lentelėje minimi skalbimo milteliai, kurie, anot tyrimo rezultatų, turi ekologinį ženklą. 

*jau atlikus tyrimą buvo pastebėta, kad Lietuvos rinkoje taip pat atsirado „Mini risk“ skalbimo miltelių
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19 lentelė: skalbimo milteliai, pažymėti ekologiniu ženklu „Šiaurės gulbė“

Šalis Produktas Importuotojas/gamintojas
Estija Skalbimo milteliai: Mini Risk Color Importuotojas: Henkel Latvija 

Skalbimo milteliai: Daily Sensitive Gamintojas: Henkel Danija
Latvija Skalbimo milteliai: Mini Risk Importuotojas: Henkel Latvija
Lietuva  -  -
Rusija  -  -

Jei produktas turi specialių rekomendacijų ar yra patvirtintas kokios nors organizacijos, jis turi papildomą lipduką. 

Populiariausi ekologiniai ženklai („Sakalas“, „Europos gėlės“, „Šiaurės gulbė“) pasitaiko retai. Todėl vartotojams 
patariama pirkti specializuotose ekologinėse parduotuvėse ar didesniuose prekybos centruose, nes čia didesnė tikimybė 
rasti gaminių su ekologiniu ženklu.  

Oro gaivikliai
Anot įstatymų, oro gaivikliai privalo turėti R frazių klasifi kaciją ant savo etiketės, jei jie laikomi kenksmingais.  Tokiu 
atveju pavojingi oro gaivikliai taip pat turi būti paženklinti kaip „erzinantis“, o jei purškiama priemonė – kaip „degus“ 
ar „ypač degus“.  

Oro gaiviklių skirtingose šalyse tyrimo metu buvo nustatyta, kad kai kuriais atvejais R frazės formuluojamos neteisingai. 
Lietuvoje visai nerasta R frazių, o Estijoje kai kuriose vietose jos buvo neteisingai formuluojamos. Neteisingai 
formuluojamos R frazės užfi ksuotos ir Latvijoje.  Rusijoje aptiktos tik kelios R frazės. 
 
Visi purškiami oro gaivikliai turėjo pavojaus simbolį „degus“ arba „ypač degus“, tačiau tai dar nereiškia, kad jo sudėtinės 
medžiagos yra kenksmingos aplinkai ar žmogui, bet kadangi fl akone medžiagos yra suspaustos,  jis turi būti paženklintas  
„degus“ arba „ypač degus“. 

Užfi ksuotas žymiai mažesnis skaičius oro gaviklių su simboliu „erzinantis“, kuris naudojamas įspėti, kad gaiviklio 
sudėtyje yra erzinančių medžiagų.  Lietuvoje ir Rusijoje neaptikta oro gaiviklių, pažymėtų ženklu „erzinantis“.  20 
lentelėje pateiktas oro gaiviklių, pažymėtų ženklu „erzinantis“ sąrašas atitinkamose šalyse.  

20 lentelė: oro gaiviklių, pažymėtų ženklu „erzinantis“, sąrašas

Šalis Produktas Importuotojas/gamintojas R - frazės
Estija Air Wick elektrinis/pildo-

mas
Importuotojas: Kriss Trading AS R43

Ambi Pur Car Importuotojas: AS Tridens  -
Latvija Domol WC Importuotojas: Dominante Ls  -

Ambi Pur fl ush blue ocean Importuotojas: Eugesta  -
Bref (tualetui) Importuotojas: Henkel  -
Domestos Importuotojas: Unilever  -

Lietuva  -  -  -
Rusija  -  -  -

Interjero dažai
Interjero dažai buvo tikrinami, ar jie pažymėti ekologiniu ženklu. Jei vartotoją domina galimybė įsigyti tokių dažų, jis 
turi ieškoti jų pats arba kreiptis į pardavėją, nes visose šalyse, kuriose vyko tyrimas, tyrėjai susidūrė su didele gausa 
įvairių interjero dažų. Pardavėjų paklausus, kur galima rasti dažų su ekologiniu ženklu, jie parodo suinteresuotumą 
padėti juos rasti, tačiau patys nesupranta, kas tai yra.  
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Nepaisant didelės interjero dažų pasiūlos, tik keli iš jų turėjo ekologinį ženklą. 21 lentelėje minimi interjero dažai, kurie, 
anot tyrimo rezultatų, turi ekologinį ženklą. 

21 lentelė: interjero dažai, kurie, anot tyrimo rezultatų, turi ekologinį ženklą

Šalis Produktas Importuotojas/gamintojas Ekologinis ženklas
Estija Beckers Scotte 7 Importuotojas: Q-Color OÜ „Europos gėlė“

BeckersAqua Decor Latextempera Importuotojas: Q-Color OÜ „Europos gėlė“
Latvija Tiefgrund LF gruntskrāsa Gamintojas: Sadolin „Mėlynas angelas“

Caparyl PU-Satin Importuotojas: Caparol Baltics „Mėlynas angelas“
Lietuva TikkurilaRemonti-assa Pagaminta Suomijoje „Europos gėlė“

TikkurilaHarmony Pagaminta Suomijoje „Europos gėlė“
TikkurilaEko-joker Pagaminta Suomijoje „Europos gėlė“

Rusija Joker Tikkurula Pagaminta Suomijoje „Europos gėlė“
Remontti assa Tikkurula Pagaminta Suomijoje „Europos gėlė“

Išvados

Jei buitinės chemijos produktas turi pavojaus ženklą, tai reiškia, kad pavojingos medžiagos koncentracija viršija leistinas 
ribas,  todėl į etiketę būtina įtraukti ir R frazes.  Einant nuo vienos produktų grupės prie kitos, darosi aišku, kad pavojaus 
ženklai ne visuomet yra ant produktų etikečių (pvz., simbolis „erzinantis“), ir visa reikiama informacija taip pat ne 
visada prieinama (pvz., R frazės). Kai kuriais atvejais informacija apie pavojų, susijusį su produktu, pateikiama ne 
tiesiogiai, o kaip bendri patarimai, kaip elgtis įvykus nelaimingam atsitikimui. 

Ant daugelio buitinės chemijos ir kosmetikos produktų galima rasti ir kitokias etiketes (tokias kaip astmos ir alergijos 
asociacijų rekomendacijos arba darnaus valymo etiketė). Bet tokios etiketės nėra tokios patikimo kaip  „EU-Flower“ 
(„Europos gėlė“), „Nordic Swan“ ar („Šiaurės gulbė“) ekologinis ženklas.

Į tyrimą apie statybines medžiagas buvo įtraukti interjero dažai. Jie gali turėti  ekologinį ženklą („Sakalas“, „Europos 
gėlės“, „Šiaurės gulbė“), jei gaminys yra sertifi kuotas. Nepaisant didelės interjero dažų pasiūlos, tik keli iš jų turėjo 
ekologinį ženklą. 
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6. Informacijos šaltiniai 

 Tarptautinė muilo, ploviklių ir remonto produktų asociacija. (www.aise-net.org) Bukletas „Supraskite 
ploviklio etiketę“ .

 Dorey CN, Cheminis palikimas, 2003. Danijos vartotojų taryba, 2004
 Modernus plastmasės gaminių vadovas . Žemės ūkio ir prekybos politikos institutas. 2005, http://www.

healthobservatory.org/library.cfm?refi d=77083
 WECF (Europos moterys bendrai ateičiai), Moterys ir toksiškas jų pasaulis, 2006, http://www.wecf.org/
 WEN („Moters aplinkos tinklas“), 2002

Internetas: 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/ghs_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://www.ecolabel.nu 
http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm
http://www.snf.se/bmv/english.cfm
http://www.fairtrade.net
http://www.buav.org/gocrueltyfree/index.html
http://www.vegan.org/
http://www.fsc.org/en 
http://www.pefc.org/internet/html 
http://www.carpet-rug.com
http://www.europur.com
http://www.oeko-tex.com/OekoTex100_PUBLIC/index.asp
http://www.tcodevelopment.com
http://www.eu-energystar.org
http://www.energysavingtrust.org.uk
http://www.pro-e.org
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/legislation/allergenic_subst.pdf
http://www.miljoeogsundhed.dk/default.aspx?node=4922
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_136/l_13620070529en00030280.pdf
www.wikipedia.org
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0414:EN:HTML - Council Directive 91/414/
EEC of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market
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1 priedas. Cheminių medžiagų pavyzdžiai plataus vartojimo prekėse – kas 
leidžiama ir kas draudžiama

Parduodamos cheminės medžiagos turi būti nekenksmingos. Gamintojai turi užtikrinti, kad jų gaminiai, tiekiami į rinką, 
yra saugūs ir atitinka įstatymo reikalavimus. Tačiau mūsų patirtis rodo, kad taip yra ne visada.

Nėra lengva išsirinkti prekę, kuri būtų nekenksminga aplinkai. Plačiai paplitus pavojingų cheminių medžiagų pritaikymui 
kasdienio vartojimo prekėse bei žinių apie kitas rinkoje esančias chemines medžiagas trūkumas turi įtakos tam, jog nėra 
lengva „saugiai“ apsipirkti. Maisto produktų ir kosmetikos gamintojai privalo pateikti prekės sudedamųjų dalių sąrašą, 
tačiau perkant, pavyzdžiui, stalą yra labai sunku gauti išsamią informaciją apie stalo dangos, kuri buvo naudojama 
gaminant, medžiagas ir sudedamąsias dalis. 

Kitame skyriuje pateikiama informacija apie medžiagas, randamas plataus vartojimo prekėse. Prašome atkreipti dėmesį į 
tai, kad nors šiame skyriuje ir pateikiama daug pavyzdžių, visapusiškas supratimas apie nuodingas chemines medžiagas 
gaminių sudėtyje nėra pateikiamas. 

A.1.1. Kosmetika

Kosmetika yra naudojama kūno išorėje, ji neveikia kūno sandaros ir jo funkcijų. Deja, apie daugelį kosmetikos gaminių 
to negalima pasakyti. Buvo nustatyta, kad į grožio ir asmeninės priežiūros priemonių sudėtį įeina dirbtiniai aromatai, 
antibakterinės medžiagos ir tirpikliai, kenkiantys aplinkai, gamtai ir mūsų sveikatai. 

Nepaisant to, kad ant kosmetikos gaminio pakuotės turi būti pateiktas cheminių medžiagų sąrašas, yra labai daug išimčių.  
Tai ypač siejama su ftalatais, kurie yra naudojami kosmetikoje, tačiau sudedamųjų dalių sąraše pateikiami labai retai. 
Taip pat iki 100 rūšių išliekančių ar alergiją sukeliančių cheminių medžiagų kosmetikoje ar tualeto reikmenyse yra 
slepiama po žodžiu aromatas. 

Tyrimai parodė, kad dauguma kosmetikos sudedamųjų dalių vis labiau skverbiasi į mūsų kūną. Mokslininkai vis dar 
nėra tikri, koks iš tikrųjų yra ilgalaikis šių daugumos cheminių medžiagų poveikis. Vartotojų, aplinkos ir sveikatos 
organizacijos jau kelerius metus dirba kartu su mokslininkais rinkdamos informaciją apie kosmetikos produktų sudėtyje 
esančias ir susirūpinimą keliančias chemines medžiagas. Žemiau esančiame sąraše pateikiamos kai kurios jų išvados.

1 lentelė: Cheminės medžiagos kosmetikos prekėse ir jų poveikis

Medžiaga Pavadinimai, kuriuos 
reikia atidžiai stebėti

Kaip 
naudojama

Kur randama Tyrimo duomenys

AHA Alfa hidoksilinės rūgštys 
arba „vaisių rūgštys“, 
įskaitant gliciną, pieno ir 
citrinų rūgštis

pH reguliatoriai Vonios ir dušo 
produktuose, 
veido ir kūno 
priežiūros 
nuo senėjimo 
priemonėse 

• Jungtinėse Valstijose daug 
pranešimų apie neigiamą 
odos reakciją

• Gali įsiskverbti į odą
• Gali padidinti jautrumą 

saulės šviesai, tokiu būdu 
paspartinant fotosenėjimą 
ir padidinant odos vėžio, 
susijusio su saule, riziką

Kosmetika yra naudojama kūno išorėje, ji neveikia kūno sandaros ir jo funkcijų. Deja, apie daugelį kosmetikos gaminių 

A.1.1. KosmetikaA.1.1. KosmetikaA.1.1. Kosmetika
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BHT Butilhidroksi-toluenas

E321

Antioksidantas, 
apsauginė 
priemonė 

Losjonuose 
nuo saulės, 
lūpų dažuose, 
veido kremuose, 
blakstienų 
dažuose

• Galimas alergenas
• Susijęs su galimais elgesio 

rezultatais ir dauginimosi 
problemomis

• Neleidžiama naudoti kūdikių 
maiste

Aromatas Kvapas

Aromatas

• Gali pasunkinti astminius 
simptomus

• Gali turėti cheminių 
medžiagų, susijusių 
su piktybiniu naviku, 
pažeidžiančių kepenis ir 
inkstus ir nuodingų nervų 
sistemai

Parabenai Alkilo 
parahidroksibenzoatas

Butilo/metilo/ etilo/
propilo/ izobutilo 
parabenas

Konservantas Tualeto 
reikmenyse, 
tokiose kaip 
dezodorantai 
ir drėkinamieji 
kremai, bei maisto 
produktuose, 
tokiuose kaip 
pyrago įdaras, 
alus ir džemas

• Parabenai yra panašūs į 
estrogenus

• Jie gali įsiskverbti į odą
• Kasdieninio susidūrimo 

su mažu parabenų kiekiu 
įvairiose prekėse poveikis 
nėra žinomas

Ftalatai Viskas, kas baigiasi 
„ftalatas“: Dibutil 
ftalatas (DBP) ir di-
(2-etilheksil)ftalatas 
(DEHP), butilbenzil 
ftalatas(BBP arba 
BZBP) ir t.t.

Plastifi katorius, 
minkštinantis 
plastmasę, 
kaip odos 
drėkinamasis 
kremas ir odos 
sugebėjimą 
sugerti 
gerinantis 
veiksnys 
kosmetikoje

Plaukų lake, 
kvepaluose, nagų 
lake

• Rizika nėščioms moterims ir 
negimusiems kūdikiams

• DBP ir DEHP yra ES 
uždraustų medžiagų sąraše, 
kurių vartojimo nutraukimas 
vyko palaipsniui iki 2005 
metų pradžios

• Gali sutrikdyti hormonų 
veiklą ir būti įgimtos ydos 
priežastimi

• Susijęs su astma ir 
alerginėmis ligomis

PPD P- fenilendiaminas

Para-fenilendiaminas

Dažymo 
medžiaga

Tamsiuose 
plaukų dažuose 
ir „juodoje chna“ 
(naudojamoje 
laikinoms 
tatuiruotėms)

• Gali sukelti vėžį 
darbuotojams ir vartotojams.

• Įtariamas mutagenas
• Susijęs su alerginėmis 

reakcijomis
• Gali įsiskverbti į odą
• Odos dirgiklis



        50

Propilen-
glikolis

Propan-1,2-diolis

PG

Padeda išlaikyti 
drėgmę

Šampūnuose, 
losjonuose nuo 
saulės, kūno 
losjonuose, veido 
kosmetikoje

• Gali sukelti kontaktinį 
dermatitą, susijusį su 
centrinės nervų sistemos 
slopinimu

Toluenas Toluolas

Metilbenzenas

Nagų lake • Profesiniai tyrimai rodo, kad 
silpnesnėms moterims gali 
sukelti savaiminį persileidimą

• Gali sukelti odos dirginimą ir 
kepenų pažeidimą

• Didelės koncentracijos veikia 
kaip narkotikas

• Toluenas yra greitai 
garuojantis, degus ir kenkia 
centrinei nervų sistemai, 
akims, kraujui, kepenims, 
inkstams ir odai

Triklozanas 5-chlor-2- (2,4-
dichlorofenoksi)-fenolis 

„Microban“

Gali būti nenurodytas 
gaminio etiketėje, kaip 
sudedamoji mišinio, 
plataus vartojimo 
prekėse, dalis

Antibakterinis Dezodorantuose, 
dantų pastoje, 
intymios higienos 
priemonėse, 
drabužiuose, 
skystame muile, 
skysčiuose burnai 
skalauti

• Bioakumuliacinis – susidaro 
riebaliniuose audiniuose 
ir negali būti tinkamai 
išskaidytas

• Triklozanas randamas 
žmogaus motinos piene ir 
žuvyje

• Dioksinai (kurie yra susiję 
su vėžiu) susidaro tada, kai 
yra gaminami, deginami arba 
yra neapsaugoti nuo saulės 
šviesos

Ksilenas
 

Ksilolas

Dimetilbenzenas

Nagų lake • Odos ir kvėpavimo takų 
dirgiklis

• Gali sukelti kepenų 
pažeidimą

• Didelės koncentracijos veikia 
kaip narkotikas

Šaltinis: WEN (Women’s Environmental Network), 2002.
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Kaip galima apsisaugoti? 
• Naudodamiesi viršuje pateikta lentele išsiaiškinkite, kokios cheminės medžiagos yra naudojamų prekių sudėtyje. 

Venkite:
- kosmetikos, tualeto reikmenų ir parfumerijos su sintetiniais aromatais;
- dantų pastos, dantų šepetėlių ir burnos skalavimo skysčių, kurių sudėtyje yra triklozano;
- ilgalaikio permanentinių plaukų dažų naudojimo, o ypač tų, ant kurių yra įspėjimas, kad jie „gali sukelti 

alerginę reakciją. Nenaudokite blakstienų ar antakių dažymui“.
• Pirkite iš tokių įmonių, kurios nenaudoja pavojingų cheminių medžiagų. Kosmetikos įmonių sąrašas pateikiamas 

čia: www.cosmeticsdatabase.com/index.php?nothanks=1
• Pirkite

- Grožio prekes, tokias kaip muilus, šampūnus, kondicionierius ir plaukų priežiūros priemones pagamintas 
iš natūralių komponentų;

- nearomatizuotas prekes;
• Parašykite gamintojams ir paprašykite jų pakeisti pavojingas chemines medžiagas.

A.1.2. Žaislai

Kūdikiai ir vaikai yra imlesni neigiamam toksiškų cheminių medžiagų poveikiui nei suaugusieji, todėl yra labai svarbu 
rūpintis jų gerove.

Kai kurie ftalatai, naudojami PVC minkštinimui, Europos Sąjungoje yra uždrausti žaislų vaikams iki trijų metų, tačiau 
vyresnių vaikų žaisluose – ne (pagal 2007 m. sausio 1 naujas normas).   Tiriant gumines ir audeklines lėlės, taip pat 
dažnai nustatytas pavojingų medžiagų, tokių kaip nonilfenolis, trikdantis vidaus sekrecijos liaukų veiklą, ftalatai ir  
organiniai alavo junginiai, buvimas.
Toksinų, kurie atsiranda apdirbant arba gamybos metu naudojant klijus, gali būti ir mediniuose žaisluose. Nepoliruotuose 
mediniuose žaisluose šių toksinų nėra.

3 Lentelė: galimas cheminių medžiagų poveikis vaikų sveikatai

Cheminių medžiagų 
grupės ir pavyzdžiai

Kur randama Galimas poveikis vaikų sveikatai

Alkilfenoliai
   Oktilfenoliai
   Nonilfenoliai

• Vystymosi ir dauginimosi sutrikimai
• Imuniteto sutrikimai

Bisfenolis A • Kūdikio 
maitinimo 
buteliukuose

• Nagų lake
• Vandens 

buteliuose

• Vystymosi ir dauginimosi sutrikimai
• Imuniteto sutrikimai

Kūdikiai ir vaikai yra imlesni neigiamam toksiškų cheminių medžiagų poveikiui nei suaugusieji, todėl yra labai svarbu 

A.1.2. ŽaislaiA.1.2. ŽaislaiA.1.2. Žaislai
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Brominti ugniai atsparūs 
junginiai
   PBDEs
   TBBP-A
   HBCD

• Elektros įrangoje
• Žaisluose
• Balduose ir 

kilimuose
• Statybinėse 

medžiagose
• Audiniuose

• Vystymosi ir dauginimosi sutrikimai
• Nervų sistemos sutrikimai
• Piktybiniai navikai
• Kaupiasi aplinkoje

Organiai alavo junginiai
• Dibutilalavo junginiai
• Tributilalavo junginiai
• Trifenilalavo junginiai

• Audiniuose 
• Dažuose
• Plastmasėje
• Vystykluose
• Vonios žaisluose
• Ausų kištukuose
• Vinilo kilimuose

• Vystymosi ir dauginimosi sutrikimai
• Imuniteto sutrikimai
• Piktybiniai navikai

Ftalatai

• Di-2-etilheksilftalatas 
– DEHP

• Diizononilftalatas DINP
• Diizodecilftalatas 
• Butilbenzilftalatas 
• Dibutilftalatas 

• Vaikų žaisluose
• Kosmetikoje ir 

parfumerijoje
• Asmeninės 

priežiūros 
priemonėse

• Grindyse, 
kilimuose, 
balduose

• Audiniuose, 
avalynėje

• Kituose 
produktuose, 
pagamintuose 
iš minkštos 
plastmasės

• Vystymosi ir dauginimosi sutrikimai
• Piktybiniai navikai

Dirbtinis muskusas
Muskuso ksilenas
 Muskuso ketonas
   AHTN
   HHCB

• Audiniuose
• Kosmetikoje
• Žaisluose
• Valymo 

priemonėse
• Oro gaivikliuose

• Vystymosi ir dauginimosi sutrikimai
• Piktybiniai navikai

Chlorinti parafi nai • Suaugusiųjų 
riebaluose

• Piktybiniai navikai



        53

Azo dažai • Audiniuose
• Odoje
• Popieriuje
• Batuose
• Dažymo 

priemonėse

• Kancerogeninė rizika

Formaldehidas • Konservantuose 
naudojamuose 
maiste, 
kosmetikoje, 
audiniuose, 
piešimo, dažymo 
priemonėse, 

• Audiniuose 
ši medžiaga 
naudojama tam, 
kad nesusidarytų 
raukšlės, arba 
išliktų audinio 
raštas rūbuose

• Dezinfekuojant

• Didelėmis dozėmis tampa stipriu nuodu 
žmonėms

• Gali sukelti alergines reakcijas
• Įtariama, jog gali turėti kancerogeninį 

poveikį

Organiniai tirpikliai • Valymo, 
blizginimo 
skysčiuose

• Dažuose

• Odos ar akių dirginimas
• Kvėpavimo sutrikimai
• Kepenų, inkstų, kraujagyslių, kaulų 

čiulpų, nervų sistemos pažeidimai
• Narkotinis poveikis
• Gali sukelti sąmonės netekimą ar mirtį

Šaltiniai: Dorey CN, Chemical Legacy, 2003. Danish Consumer Council 2004 and http://www.miljoeogsundhed.dk/default.aspx?node=4922

Kaip galima apsisaugoti?
• Venkite

- Kūdikio maitinimo buteliukų, pagamintų iš polikarbonato plastiko. Didžioji dauguma plastikinių 
maitinimo buteliukų yra pagaminti iš polikarbonato, kurio sudėtyje yra bisfenolio A, hormonų veiklą 
trikdančios cheminės medžiagos. Ji gali patekti į skystį. Ar prekėje yra polikarbonato, galima nustatyti 
ieškant ant pakuotės užrašo PC7 arba viduje ieškant trikampio su skaičiumi 7;

- PVC žaislų – ieškokite skaičiaus 3 trikampyje, esančiame gaminio etiketėje, kuris ir parodo, ar produktas 
pagamintas iš PVC;

- senų ir susidėvėjusių kūdikių buteliukų naudojimo;
- čiulptukų ir PVC žaislų naudojimo, kurie yra daugiau kaip dvejų metų senumo – jų sudėtyje gali būti 

ftalatų, kurie dabar yra uždrausti naujesniuose čiulptukuose ir plastmasiniuose vaikų žaisluose;
- dažymo ar senų dažų valymo, išskiriančio garus, jei laukiatės.

• Pirkite
- kūdikių buteliukus, kurie yra pagaminti iš stiklo; 
- vaikų dantų kalimuisi reikalingus gaminius ir čiulptukus iš patikimų šaltinių;
- nelanksčius plastmasinius arba medinius žaislus;
- vaikų drabužius ir pižamas be plastikinių emblemų ir chemiškai neapdirbtus.

• Paprašykite gamintojų žaislų sudedamųjų dalių sąrašo ir detalios informacijos apie palaipsniui vykdomą gamybą.
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A.1.3. Valikliai

Namų ūkio valymo prekių ir dezinfekavimo priemonių, turinčių antibakterinių medžiagų, tokių kaip triklozanas, skaičius 
auga. Triklozanas ir iš jo pagaminti produktai aplinkoje yra teršalai. Ši medžiaga taip pat buvo rasta žuvyje ir motinos 
piene.  Sintetiniai aromatai taip pat yra plačiai naudojami namų ūkio priemonėse. Aplinkoje jie gali išlikti ilgą laiką ir 
kauptis mūsų pačių kūnuose bei laukinėje gamtoje.
Namuose venkite fosfatų, chloro baliklių ir dezinfekavimo priemonių naudojimo. Šios medžiagos gali būti randamos  
įprastiniuose valikliuose. Jos gali įvairiai paveikti sveikatą, pavyzdžiui, sukelti alergiją ar kvėpavimo sutrikimą, tokį 
kaip astma.

Kaip galima apsisaugoti?
• Venkite

- chloru balintų higienos gaminių;
- konservuotų maisto produktų;
- cheminių oro gaiviklių – atidarykite langą arba naudokite natūralius oro gaiviklius, pavyzdžiui, kepimo 

sodą arba aromatinį mišinį;
- plėvelės naudojimo kai šildote ar gaminate maistą mikrobangų krosnelėje;
- kepimo popieriaus, padengto silikonu;
- mikrobangomis šildyti maistą plastmasiniuose induose, nebent jie tam skirti;
- PVC ir PC plastmasės (ant pakuočių ieškokite PVC3 arba PC7 užrašo, arba viduje ieškokite trikampio 

su skaičiais 3 arba 7).

• Pirkite
- nebalintą tualetinį popierių ir higienos priemones;
- šviežią, šaldytą arba džiovintą maistą vietoj konservuoto;
- vandens fi ltrą tam, kad sumažintumėte geriamo vandens užterštumą cheminėmis medžiagomis;
- valiklius be aromatų arba su natūraliais aromatais;
- gaminius, kurių sudėtyje nėra triklozano. Vietoj antibakterinių valiklių, kurių sudėtyje yra triklozano, 

naudokite gaminius, kurių sudėtyje nėra antibakterinių medžiagų. Jie suteikia lygiai tokią pačią apsaugą 
nuo galimų kenksmingų bakterijų. 

A.1.4. Chemija namų apyvokoje

Baldų, televizorių, kitų elektros prietaisų, kilimų ir kilimėlių sudėtyje dažnai yra cheminių medžiagų, apsaugančių nuo 
dėmių ir suteikiančių atsparumą ugniai. Drabužiai, kuriuos laikome savo miegamuosiuose, ypač tie, kuriems reikalingas 
sausas valymas, taip pat išskiria chemines medžiagas.  Daugelis cheminių medžiagų naudojamos kaip ugniai atsparios 
medžiagos aplinkoje išlieka ilgą laiką, nusėda mūsų kūne ir gali sutrikdyti natūralią mūsų hormonų sistemą.  Ne visų 
šių cheminių medžiagų ar produktų galima išvengti, tačiau mes galime sumažinti buvimą su jais gyvenamosiose 
patalpose.

Plastikinė įpakavimo medžiaga (daugiau kitame skyriuje) gali būti visa sudaryta iš daugybės pavojingų cheminių 
medžiagų. Daugelis maisto pakuočių yra išklotos plastmase, į kurios sudėtį įeina hormonų veiklą ardanti cheminė 
medžiaga, vadinama bisfenoliu A. Ši medžiaga iš pakuotės gali įsiskverbti į maistą. Daug maisto produktų yra pakuojami 
į PVC pakuotes, tokius kaip plėvelės ar plastikinės įpakavimo medžiagos. Į PVC įpakavimo medžiagos sudėtį įeina 
dirbtinės cheminės medžiagos, žinomos kaip hormonų ardytojos, kurios gali įsiskverbti į įvyniotą maistą.

Greitai garuojantys lakieji organiniai junginiai (LOJ) yra chemikalų grupė, iš kurių dauguma pasižymi kenksmingomis 
savybėmis. Kai kurios iš jų yra kancerogeniškos ir gali dirginti mūsų plaučius, o kitos gali būti dujų pavidalo, ir sukelti 
šiltnamio reiškinį, kuris daro įtaką klimato kaitai.

Kitoje lentelėje apibūdinamos keturios pavojingos cheminės medžiagos/cheminių medžiagų grupės, kurios yra kiekvieną 
dieną vartojamuose produktuose, taip pat jų sąsaja su aplinka ir poveikis sveikatai. Lentelėje pateiktos cheminės 
medžiagos pasirinktos todėl, kad jos aptinkamos daugelyje prekių.

Namų ūkio valymo prekių ir dezinfekavimo priemonių, turinčių antibakterinių medžiagų, tokių kaip triklozanas, skaičius 

A.1.3. ValikliaiA.1.3. ValikliaiA.1.3. Valikliai

Baldų, televizorių, kitų elektros prietaisų, kilimų ir kilimėlių sudėtyje dažnai yra cheminių medžiagų, apsaugančių nuo 

A.1.4. Chemija namų apyvokojeA.1.4. Chemija namų apyvokojeA.1.4. Chemija namų apyvokoje
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4 lentelė: Tam tikrų cheminių medžiagų, randamų plataus vartojimo produktuose, poveikis aplinkai ir sveikatai 

Medžiaga Funkcija Vartojimas Savybės ir susijęs poveikis 
sveikatai

• Bisfenolis A • Sudedamoji 
polikarbonatinės 
plastmasės 
medžiaga.

• Kūdikio maitinimo 
buteliukuose

• Dengiant skardines, 
pieno skardines, 
maisto pakavimo 
medžiagą

• Elektros ir 
elektronikos 
prekėse, pvz. 
kompaktiniuose 
diskuose

• Nagų lake
• Vandens buteliuose

• Išsilaikantis, bioakumuliacinis
• Sukelia vidaus sekrecijos liaukų 

sutrikimus
• Nuodingas reprodukcijai
• Susijusios pasekmės sveikatai:
• Krūties vėžys, diabetas
• Kenkia smegenų vystymuisi

• Ftalatai • Minkština PVC 
plastmasę ir yra 
naudojami kaip 
priedas įvairiuose 
produktuose.

• Vaikų žaisluose
• Kosmetikoje ir 

parfumerijoje
• Asmeninės 

priežiūros 
priemonėse

• Linoleumuose, 
kilimuose, balduose

• Audiniuose, 
avalynėje

• Elektronikos 
prekėse

• Tepaluose
• Medienos apdailoje
• Automobiliuose, 

vežimėliuose
• Medicininėje 

įrangoje
• Kituose minkštos 

plastmasės 
gaminiuose

• Išsilaikantis, bioakumuliacinis
• Nuodingas reprodukcijai
• Kancerogenas
• Keičia DNR
• Sukelia vidaus sekrecijos liaukų 

sutrikimus
• Susijusios pasekmės sveikatai:
• Pažeidžia tiek moterų, tiek vyrų 

dauginimosi organus
• Sumažina spermos kiekį
• Endometriozė
• Kepenų ir inkstų pažeidimai
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Perfl uorocheminės 
medžiagos 
• PFOA -

perfl uoroktaninė 
rūgštis, 

• PFOS - 
perfl uoroktan-
sulfonatas

• Atsparumas ugniai, 
nesugeriantis 
aliejaus, dažų, 
riebalų ir vandens

• Nesipurvinančioje, 
atsparioje vandeniui 
aprangoje, pvz. 
lauko drabužiuose

• Tefl oninėse 
keptuvėse ir kituose 
nepridegančiuose 
virtuvės reikmenyse

• Padengtoje maisto 
taroje ir popieriuje 
greitam maistui ir 
picai

• Kilimuose ir 
balduose

• Vežimėliuose

• Išsilaikančios
• Bioakumuliacinės
• Nuodingos
• Kancerogeninės
• Susijusios pasekmės sveikatai:
• Piktybinis šlapimo pūslės 

navikas, prostatos vėžys
• Kepenų ir cholesterolio kiekio 

pokyčiai

Bromintos ugniai 
atsparios medžiagos, 
pvz.: 
• PCBs
(Polichlorintas 
bifenilas)
• PBDEs
(Polibromdifenil-
eteris)

•     Atsparumas ugniai • Elektroniniuose ir 
elektros prietaisuose 
(asmeniniuose 
kompiuteriuose, 
lygintuvuose, 
televizoriuose ir kt.)

• Automobiliuose
• Balduose (sofose, 

kilimuose)
• Laiduose
• Audiniuose
• Šviestuvuose

• Išsilaikantis
• Bioakumuliacinis
• Sutrikdo vidaus sekrecijos 

liaukų veiklą, veikia kaip 
estrogenas (moteriškas 
hormonas)

• Keičia DNR
• Susijusios pasekmės sveikatai:
• Kenkia nervų sistemai – 

smegenų ir elgesio vystymuisi
• Kenkia dauginimosi organams, 

pvz. kiaušidėms

Šaltiniai: WECF (Women in Europe for a Common Future), Women and their toxic world, 2006, http://www.wecf.org/

Kaip galima apsisaugoti? 
• Venkite

- Sintetinių kilimų, patiesalų po kilimais ar apmušalų su sintetiniu putplasčiu, porolonu, lateksu arba 
plastikinės dangos, nes visa tai išskiria LOJ – lakūs organiniai junginiai. Kilimus pakeiskite medinėmis, 
keraminėmis arba kamštmedžio žievės grindimis. 

- naudoti sintetinę kiliminę ar grindų dangą (ypač jei esate nėščia);
- minkštų baldų arba kilimų su cheminiu apdirbimu, apsaugančiu nuo dėmių ir suteikiančiu atsparumą 

ugniai;
- sauso valymo drabužių kai tik įmanoma;
- per didelio kiekio elektros prietaisų, tokių kaip kompiuteriai, televizoriai, video, savo miegamajame;
- dažymo, dažų valymo arba produktų, turinčių didelį kiekį LOJ naudojimo, ypač jei jūs ar kas nors 

kitas namuose laukiasi. Mažo LOJ kiekio (su užrašais: „Low VOC“, „VOC free“, „No VOC“) dažai 
yra randami dažuose arba valymo medžiagose. Tai prisideda prie oro taršos, sukeliančios astmą ir 
kitas kvėpavimo problemas. Ieškokite ženklų, rodančių minimalų arba mažą LOJ kiekį. 

- persikelti į naujai išdažytą kambarį. Pirmiausiai atidarykite langą ir vėdinkite kaip įmanoma ilgiau. 
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• Pirkite
- kilimus pagamintus iš organiškai natūralių pluoštų, tokių kaip vilna, medvilnė, rotangas ar džiutas;
- užuolaidas, kilimus ar apmušalus, kurių sudėtyje yra labai mažai arba visai nėra bromintų medžiagų, 

apsaugančių nuo ugnies arba dėmių;
- kompiuterius ir monitorius, turinčius ekologiškai švarių produktų žymą, kuriuose ribotas bromintų 

medžiagų, apsaugančių nuo ugnies kiekis;
- skalbimo mašina skalbiamus drabužius;
- drabužius, mažiau apdirbtus chemiškai, pavyzdžiui apsaugant nuo dėmių;
- vandens pagrindu valomus produktus, dažus, dėmių valiklius, sandarinimo glaistus ir klijus arba 

gaminius su mažu VOCs kiekiu.

A.1.5. Plastmasė

Plastmasė yra plačiai naudojama maisto ir gėrimų laikymui bei pakavimui. Naudojama vienkartinė ir tinkama naudoti 
kelis kartus tara, plastikinė plėvelė, stalo įrankiai, vandens buteliai, kūdikių buteliukai. Plastmasė yra patogi, lengva, 
nedūžtanti ir palyginti nebrangi. Tačiau platus plastmasės naudojimas kelia grėsmę tiek aplinkai, tiek sveikatai. 
Aplinkos problemos: dauguma plastmasės yra gaminama iš naftos, neatsinaujinančių ir daugiausiai importuojamų 
išteklių.  Plastikiniai įpakavimai taip pat sukuria bereikalingas atliekas. Nors plastmasė yra lengva, tačiau ji yra stora, 
todėl šiukšlynuose užima daug vietos. 
Pavojus sveikatai: plastmasės naudojimas gaminant maistą ar jos laikymas gali sukelti pavojų sveikatai, ypač tada, 
kai hormonams kenkiančios cheminės medžiagos iš plastmasės patenka į maistą ar gėrimus. Plastmasės gamyba ir 
deginimas didina oro bei vandens užterštumą, o darbuotojai susiduria su nuodingomis medžiagomis.

4 lentelė: Plastiko ženklai, naudojimas ir pavojai

Medžiagos pavadinimas Ženklas Naudojimas Pavojai

PETE: Polietileno 
tereftalato etilenas 

Naudojamas 
nealkoholinių gėrimų, 
sulčių, vandens, valymo 
priemonių, valiklių ir 
žemės riešutų sviesto 
pakuotėse

HDPE: didelio tankumo 
polietilenas

Naudojamas 
nepermatomos plastmasės 
pieno ir sulčių ąsočiuose, 
baliklių, valymo 
priemonių ir šampūno 
buteliukuose bei kai 
kuriuose plastikiniuose 
maišeliuose

A.1.5. PlastmasėA.1.5. PlastmasėA.1.5. Plastmasė
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PVC arba V: Polivinilo 
chloridas

Naudojamas 
išsitempiančiai plėvelei, 
kai kuriems plastikiniams 
buteliams, kepimo 
aliejaus ir žemės riešutų 
sviesto tarai, valymo 
priemonių ir stiklų 
valiklių buteliams

- Polivinilo chloridas, dar žinomas kaip 
vinilas arba PVC, kelia riziką tiek 
aplinkai, tiek žmonių sveikatai. PVC 
taip pat yra mažiausiai perdirbamas 
plastikas

- Dirbantys su vinilo chloridu susiduria 
su padidinta kepenų piktybinio 
naviko rizika.

- Vinilo chlorido gamyba sukelia oro ir 
vandens užterštumą netoli gamyklų, 
dažnai įkurtų skurdžiuose rajonuose

- Kad PVC galėtų būti naudojamas, 
jam reikia priemaišų ir stabilizavimo 
priemonių. Pavyzdžiui, tvirtumui 
dažnai pridedamas švinas, tuo 
tarpu lankstumui pridedamas 
plastifi katorius. Šios toksinės 
priemaišos prisideda prie dar didesnės 
taršos ir žmonių susidūrimo su ja.

- Dioksinas yra išskiriamas į orą 
gamybos ir disponavimo metu 
arba sudeginus PVC jis nusėda ant 
pievų ir kaupiasi mėsoje bei pieno 
produktuose, o galiausiai ir žmonių 
audiniuose. Dioksinas yra žinomas 
kaip kancerogenas. Sumažėjęs svoris 
gimstant, vaikų mokymosi bei elgesio 
sutrikimai, nuslopinta imuninė 
sistema ir hormonų sutrikimas kūne 
yra susiję su susidūrimu su mažais 
dioksino kiekiais. 

LDPE: mažo tankumo 
polietilenas

Naudojamas bakalėjos 
krautuvės krepšiuose, 
daugelyje plastmasinių 
plėvelių ir kai kuriuose 
buteliuose

PP: Polipropilenas Naudojamas daugelyje 
guminių talpyklų, 
delikatesų sriubos, 
sirupo ir jogurto taroje, 
šiaudeliuose ir kitoje 
dengtoje taroje
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PS: Polistirolas Naudojamas maisto 
polistirolo padėkluose, 
kiaušinių kartoninėse 
dėžutėse, vienkartiniuose 
puodeliuose ir 
dubenėliuose, 
parduodamoje išsineštinai 
taroje ir nepermatomuose 
plastmasiniuose 
įrankiuose

- Polistirolas gali būti išskirtas iš 
polistirolo plastiko. Polistirolas yra 
nuodingas darbuotojų, susiduriančių 
su šia medžiaga,  smegenims ir 
nervų sistemai.Tyrimų su gyvūnais 
metu taip pat buvo pastebėta, 
kad ši medžiaga neigiamai veikia 
raudonuosius kraujo kūnelius, 
kepenis, inkstus ir skrandį.

- Be maisto indų poveikio, vaikai gali 
būti paveikti polistirolo kvėpuodami 
cigarečių dūmais, apsinuodiję 
statybinėmis medžiagomis, 
automobilių išmetamosiomis dujomis 
arba geriamuoju vandeniu.
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Kitos: Dažniausiai 
polikarbonatas

Naudojamas daugelyje 
plastikinių kūdikių 
buteliukų, penkių galonų 
vandens buteliuose, 
sportiniuose vandens 
buteliuose, metalinių 
maisto skardinių 
tarpikliuose, skaidrios 
plastmasės „sippy“ 
puodeliuose, ir kai 
kuriuose skaidrios 
plastmasės įrankiuose. 
Nauja bio-pagrindu 
sukurta plastmasė taip pat 
gali būti pažymėta #7.

- Bisfenolis A (BPA) yra cheminė 
medžiaga, kuri veikia panašiai kaip 
žmogaus hormonas estrogenas, 
bei gali išsiskirti iš polikarbonato 
plastmasės. Žmonės su BPA susiduria 
dažnai.

- Bisfenolis A turi įtakos prostatos 
vėžio ląstelių stimuliavimui, 
jis sukelia pelių pienliaukių 
audinių pokyčius, kurie panašūs į 
ankstyvąsias krūties vėžio stadijas 
tiek pelėms, tiek žmonėms.

- Vieno tyrimo metu buvo rastas ryšys 
tarp kiaušidžių funkcijos sutrikimo ir 
didesnio kiekio BPA šlapime.

- Susidūrimas su BPA ankstyvame 
amžiuje gali sukelti genetinius 
pažeidimus.

- BPA pelėms sukelia chromosominius 
sutrikimus, o tai gali sukelti savaiminį 
persileidimą arba įgimtas ydas.

- Ankstyvo moterų lytinio subrendimo 
pradžia ir pieno liaukos vystymosi 
stimuliavimas;

- Pokyčiai tik vienos lyties asmenims 
būdingame elgesyje;

- Pokyčiai hormonuose, įskaitant 
sumažėjusį testosteroną;

- Padidėjęs prostatos dydis;
- Sumažėjusi spermos gamyba;
- Pakitusi imuninės sistemos funkcija;
- Poveikis elgesiui, įskaitant 

hiperaktyvumą, padidėjusį 
agresyvumą, sumažėjęs mokymosi 
pajėgumas ir kitus elgesio pokyčius. 

Šaltiniai: Smart Plastics Guide Healthier Food Uses of Plastics. Institute for Agriculture and Trade Policy. 2005, http://www.
healthobservatory.org/library.cfm?refi d=77083

Kaip galima apsisaugoti?
• Mikrobangų krosnelėje nenaudokite plastikinių indų. Kadangi plastmasė išskiria chemines medžiagas ją kaitinant, 

saugiausia yra nešildyti maisto ir gėrimų plastikiniuose induose mikrobangų krosnelėje. Geriau naudokite stiklinius 
ir keraminius indus, kurie nėra puošti metaliniais ornamentais. Jei visgi naudojate plastmasę mikrobangų krosnelėse, 
naudokite tokius plastikinius indus, kurie pažymėti užrašu: „saugu naudoti mikrobangų krosnelėje“. Atkreipkite 
dėmesį į tai, kad užrašas „saugu naudoti mikrobangų krosnelėje“ nereiškia, jog tokie indai neišskiria cheminių 
medžiagų. Venkite riebaus maisto, nes į tokį maistą greičiau įsigeria cheminės medžiagos.
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• Kai tik įmanoma, naudokite alternatyvius įpakavimus plastikinėms pakuotėms; 
• Venkite naudoti vandenį, kuris yra laikomas plastmasiniuose buteliuose, nebent keliaujate arba gyvenate tokiame 

rajone, kur vandens kokybė yra abejotina. Buteliuose laikomas vanduo yra mažiau tikrinamas, todėl yra ne toks 
grynas ir saugus kaip vanduo iš čiaupo, be to, daug brangesnis. Sumažinkite arba visai atsisakykite plastikinių 
butelių naudojimo tam, kad nesusidarytų šiukšlynai ir neišsiskirtų cheminės medžiagos. Jeigu naudojate plastikinius 
vandens butelius, imkitės atsargumo priemonių. Jeigu naudojate polikarbonato vandens butelius, nenaudokite 
jų šiltiems ar karštiems skysčiams laikyti, senus ar subraižytus butelius išmeskite tam, kad sumažintumėte BPA 
išskyrimą. Vandens butelius iš plastiko #1 ir #2 rekomenduojama naudoti tik vieną kartą;

• Venkite pirkti produktus, pagamintus iš PVC, kuris naudojamas plastikinėje taroje, statybinėse medžiagose, žaisluose 
ir kitose plataus vartojimo prekėse.

A.1.6. Informacijos šaltiniai

• 553 endokrininei sistemai kenkiančių medžiagų sąrašas - 
http://ec.europa.eu/environment/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf 
Taip pat žr. ES tinklalapį apie endokrininei sistemai kenkiančias medžiagas - 
http://ec.europa.eu/environment/endocrine/index_en.htm 

• Danijos aplinkosaugos asociacija: nepageidautinų medžiagų sąrašas 2004 –
http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2004/87-7614-477-1/html/helepubl_eng.htm 

• Danijos aplinkosaugos asociacija: Pavojingų medžiagų klasifi kacijos patarimai (remiantis kiekybiniu struktūros 
- aktyvumo sąryšiu (QSAR) – kompiuterinis modelis) 
http://glwww.mst.dk/chemi/xls/VLSEL010_engelsk_0701.xls 

• Norvegijos aplinkosaugos būklė (vadovybė) - 
http://www.environment.no/datasok/obs/obs.asp?topmenuindex=2&leftmenuindex=1&pagename=The+Observ
ation+List Stebėjimų sąrašas – Stebėjimų sąraše pateikti cheminių medžiagų pavyzdžiai, kurie pagal šiuo metu 
Norvegijoje prieinamą informaciją, yra laikomi problemas sukeliančiais. 

• Europos aplinkosaugos agentūra - 
http://www.eea.europa.eu/themes/chemicals

• Tarptautinė darbo organizacija - 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm 

•     Kosmetikos gaminių sudėtinių dalių inventorius: 

http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_inci_index.htm

A.1.6. Informacijos šaltiniaiA.1.6. Informacijos šaltiniai
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2 priedas. Tyrimai/testai/kampanijos – kas buvo nuveikta praeityje

 A.2.1 ES 26 cheminių alergenų sąrašo naudojimas

Kaip paminėta 4 skyriuje „Ką turi žinoti vartotojas“, jau egzistuojančio chemikalų, kurie gali būti žalingi žmogui ir 
aplinkai, sąrašo naudojimas yra geras būdas pritraukti dėmesiui. Tiek žiniasklaida, tiek plačioji visuomenė dažniau 
susidomės konkrečiais rezultatais, rodančiais, kokius produktus pirkti, o kokius ne. 

Galimybė pasirinkti blogus ar gerus produktus pagal ofi cialų ES sąrašą ar pagal konkrečios šalies vadovybės patvirtintą 
sąrašą yra labai konkreti, naudinga ir labai patikima informacija tiek vartotojui, tiek spaudai.  Tai ypač  patikima, jei jūsų 
tyrimas pagrįstas ofi cialia medžiaga arba iš ES vadovybės, arba iš ES valstybių narių. 

Bet kas gali labai lengvai pasinaudoti ES sudarytu alergiją sukeliančių 26 cheminių medžiagų sąrašu, kurios įtraukiamos 
į kosmetikos produktų sudėtį. Prieš kelerius metus vartotojai, alergiški kvepalų komponentams, ant etiketės galėjo 
tik rasti žodžius „kvapą suteikianti medžiaga“ arba „aromatas“.  ES nustatė, kad 26 cheminės medžiagos, kurios yra 
labiausiai linkę sukelti alerginę reakciją, turi būti nurodytos ant produkto pakuotės. Tai palengvina vartotojams išvengti 
tokių produktų, kurių vienas ar daugiau sudėtinių komponentų sukelia potencialų alergijos pavojų.

Viena problema, susijusi su cheminės sudėties žymėjimu ant kosmetikos produkto pakuotės yra ta, kad raidės labai 
mažos, todėl sunku jas įskaityti.  Kai kurie produktai (pvz., lūpų pieštukai) yra tokie smulkūs, kad visai sudėčiai sužymėti 
ant paties produkto tiesiog nėra vietos, ir jums net gali prireikti klausti pardavėjo informacijos. 

Kita problema, kad tokie pavadinimai, kaip 2-4 tert-Butylbenzilas, Linalolas, Benzil Benzoatas, Citronelonas ir Heksil 
cinam-aldehidas yra labai sunkiai įsimenami. 

Paprastas tyrimas patikrinti, ar produktas turi bent vieną medžiagą iš minėto sąrašo:
įsigykite kokią nors kosmetikos priemonę (dezodorantą, laką plaukams, akių pieštuką ar pan.) ir patikrinkite, ar 
sudėtyje yra bent viena medžiaga iš minėto sąrašo.  Sugrupuokite produktus į dvi grupes „rekomenduojami“ ir 
„nerekomenduojami“.

Sudėtingesnis tyrimas:
Įsigykite kokią nors kosmetikos priemonę (dezodorantą, laką plaukams, akių pieštuką ar pan.) ir patikrinkite šiuos 
dalykus: 
• patikrinkite, ar ant etiketės minima kuri nors iš 26 medžiagų;
• ar sudėtyje yra parabenų; 
• ar sudėtyje yra triklozano; 
• ar sudėtyje yra BHT; 
• suminėkite kitas potencialiai pavojingas medžiagas.

Šiaurės šalyse laikraščiai tik ir laukia tokių tyrimų pasirodymo, nes jie nesunkiai perduodami ir vartotojai geriau įsimena 
prekės ženklo pavadinimą nei pačios cheminės medžiagos formuluotę.  Nevyriausybinė organizacija taip pat publikuoja 
daug „nelaboratorinių“ tokio tipo testų.  Pagaliau tokie tyrimai yra nebrangūs, nes rezultatai gaunami be laboratorijos 
pagalbos.  

Ofi cialių ES sąrašų pavyzdį žr. 1 priede, skyrius A.1.1.

Kaip paminėta 4 skyriuje „Ką turi žinoti vartotojas“, jau egzistuojančio chemikalų, kurie gali būti žalingi žmogui ir 

 A.2.1 ES 26 cheminių alergenų sąrašo naudojimas A.2.1 ES 26 cheminių alergenų sąrašo naudojimas A.2.1 ES 26 cheminių alergenų sąrašo naudojimas
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A.2.3. Žaislų cheminio turinio tikrinimas

2004-2005 m. Danijos vartotojų taryba kartu su 10 skirtingų nevyriausybinių organizacijų atliko laboratorinį testą su 
daugiau kaip 80 vienetų žaislų.  Šio projekto tikslas - atlikti keletą skirtingų testų su žaislų cheminiu turiniu.  Buvo 
tikrinama, ar žaisluose nėra sunkiųjų metalų, bromintų, ugniai atsparių priedų, dažų, konservantų, organinių tirpiklių ar 
ftalatų.  Žaislai buvo pirkti Danijoje ir kitose 9 Europos šalyse.  

Projekto tikslas – užprotokoluoti žaislų cheminį turinį tam, kad būtų galima informuoti vartotojus apie galimą pavojaus 
atvejį jų vaikų žaisluose.  Antra, pateikti mokslinių duomenų žaislų direktyvos peržiūros procesui.

Tikslai:
1. Atlikti produkto testą moksliškai patvirtintu keliu.
2. Išplatinti testo rezultatus Europos vartotojams per įvairius žurnalus, leidžiamus Europos vartotojų organizacijų. 

Projektas atnešė papildomos naudos, nes buvo vykdomas europiniu lygmeniu, kadangi dauguma žaislų gamintojų yra 
Europoje, ir pateikiama informacija tokiu būdu yra naudinga visiems Europos vartotojams.  Be to, prie projekto rengimo 
proceso ir jo rezultatų išplatinimo plačiajai visuomenei prisidėjo Europos vartotojų organizacijos. 

Projektas buvo įgyvendinamas tokiais būdais: 
1. Pirmosios fazės metu vyko pasitarimas dėl produktų, įtraukiamų į projektą, pasirinkimo ir testų vykdymo. Toks 

pasitarimas vyko el. paštu ir/arba telefonu apie 3 savaites. 
2. Antroji fazė buvo žaislų pirkimas Europoje.  Kiekvienas partneris buvo atsakingas už 6-7 žaislų nupirkimą, kurie 

pagaminti tarptautinių gamintojų ir platinami Europoje.  Ši fazė truko 45 dienas. 
3. Trečioji fazė buvo testavimas.  Testai buvo atliekami gerai žinomose Danijos laboratorijose.  Ši frazė truko 4-5 

mėnesius.
4. Ketvirtoji fazė buvo rezultatų aptarimas.  Projekto partneriai įsipareigojo paskelbti rezultatus Europos vartotojams 

per žurnalus, internetą, elektroniniu paštu ir kitais įmanomais būdais.  Trukmė - apie tris mėnesius. 
5. Penktoji fazė buvo įvertinimas.  Projektą įvertino Danijos vartotojų taryba ir po vieną atstovą iš dalyvaujančių 

organizacijų.  

Projektą lydėjo didžiulė sėkmė.  Buvo nustatyta, kad žaisluose yra gausu pavojingų medžiagų ir ši žinia buvo  išplatinta 
po visą Europą.  Projekto rezultatus taip pat panaudojo Europos vartotojų organizacijos. Testų rezultatai buvo paskelbti 
žurnaluose daugiau kaip 10 šalių, įvykis taip pat sudomino vietinę, nacionalinę ir tarptautinę spaudą.  Danijoje 
aplinkosaugos ministras pažadėjo skirti daugiau dėmesio tikrinti, ar vaikų žaisluose nėra pavojingų medžiagų.

Naujausios žinios: 
2007 m. rugsėjo 26 d. Europos Parlamentas priėmė sprendimą, kad pavojingos medžiagos, įskaitant CMR ir medžiagas, 
turinčias neigiamą poveikį endokrininei sistemai, kvapniąsias ir erzinančias medžiagas, nebus leistinos naudoti gaminant 
žaislus. Naudos davė ir tai, kad atsivėrė politikų akys, jog ir žaislai kartais gali būti nesaugūs, ir kad net ir mažas 
kiekis pavojingo chemikalo turi neigiamą poveikį vaikams.  Kitas žingsnis – sužinoti, ką šiuo klausimu darys Europos 
Komisija.

A.2.4 Nuomonių apklausa, lobistinė veikla, kampanijos ir gauti rezultatai

Šiuo pavyzdžiu siekiama pademonstruoti, kaip trys skirtingi elementai - nuomonių apklausa, lobistinė veikla ir kampanijų 
rengimas davė gerų rezultatų Danijos vartotojams.

2005 m. Danijos vartotojų taryba sužinojo, kad dauguma traukinių nesilaiko grafi ko. Ir keleiviai turėjo pripažinti faktą 
– nėra jokių išlygų.  Danijos vartotojų taryba nusprendė kovoti už vartotojų teises, siekdama jiems kompensacijos. 

2004-2005 m. Danijos vartotojų taryba kartu su 10 skirtingų nevyriausybinių organizacijų atliko laboratorinį testą su 

A.2.3. Žaislų cheminio turinio tikrinimas

Šiuo pavyzdžiu siekiama pademonstruoti, kaip trys skirtingi elementai - nuomonių apklausa, lobistinė veikla ir kampanijų 
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Informacija
Informacija buvo kaupiama apie tai, kokios yra taisyklės kitose šalyse (dauguma šalių turi kompensacijos schemas). 
Taigi buvo nuspręsta vykdyti nuomonių apklausą konkrečiu klausimu. Danijos gyventojų nuomonių apklausos rezultatai 
parodė kas yra kas – danai norėjo kompensacijos.  

Analizė ir strategija
Danijos vartotojų taryba nusprendė vykdyti kampaniją šiuo klausimu.  Kampanija buvo detaliai planuojama  (iškabinant 
traukinių stotyse plakatus su vartotojų poreikiais), buvo nusiųstas detalus pranešimas transporto ministrui, kuriame 
išdėstytos vartotojų teisės.  

Lobistinė veikla
Likus savaitei iki kampanijos pradžios, buvo suorganizuotas susitikimas su Danijos Parlamento transporto komiteto 
nariais.  Jiems trumpai buvo išdėstyti vykusios apklausos rezultatai, analogiška situacija kitose šalyse ir Danijos vartotojų 
pozicija bei reikalavimai.  Danijos vartotojų taryba reikalavo priimti įstatymą.  Politikai buvo nusiteikę teigiamai, ir 
Danijos vartotojų taryba susitarė su jais, kad jų nuomonė bus akcentuojama spaudoje. Tuo pačiu metu Danijos vartotojų 
taryba užmezgė ryšį su Transporto ministerijos specialistais. 

Įgyvendinimas
Žiniasklaida buvo informuota apie įvykį, ir jau kitą rytą atstovai iš abiejų nacionalinės televizijos kanalų buvo vietoje, 
informacija perduota ir per radiją.  Vidudienį transporto kompanijos ir ministerija nusprendė, kad kompensacijų skyrimo 
tvarka turi būti pakeista. 

Toliau metus laiko vyko derybos, bet šiandien traukiniui neatvykus pagal grafi ką, keleivis sulaukia kompensacijos. 
Tuomet kai vyko derybos, buvo įkurtas ginčų sprendimo komitetas, kuris priiminėjo su kolektyviniu transportu susijusius 
skundus. 

Įvertinimas
2007 m. pavasarį Danijos vartotojų taryba įvertino kampanijos rezultatus, tiesiog traukiniuose klausinėdama keleivių, 
ar jie žino ir ar naudojasi kompensacijos schema.  Daug buvo nuveikta Danijos vartotojų tarybos, ir dabar ji laukia 
transporto kompanijų atsiliepimų.

Kampaniją lydėjo didžiulė sėkmė, nes:

• Danijos vartotojų taryba atliko savo namų darbą;
• įvykdė apklausą ir buvo gerai pasiruošusi;
• gerai pasirinko laiką: politikai buvo pasirengę keisti kompensacijos skyrimo tvarką;
• teigiamai pasitarnavo lobistinė veikla;
• Danijos vartotojų taryba planavo į priekį ir sukūrė strategiją įvykiams, poreikiams ir jų realizacijai;
• aišku, šiuo atveju sėkmė jiems šypsojosi. 
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3 priedas.  Ką reiškia įvairūs ženklai ant produkto pakuočių?

Bra Miljöval – tai ekologinis ženklas, priklausantis Švedijos gamtos apsaugos 
bendruomenei. Jis reiškia „Geras žalias pirkinys“ arba „Geras aplinkosaugos 
pasirinkimas“. Švedijos gamtos apsaugos bendruomenė sukūrė šį ženklą 1988 m. 

Juo ženklinama: skalbimo priemonės/dėmių išėmėjai ir balikliai/valikliai/tualetų 
valikliai/indų plovikliai/muilai ir šampūnai/popierius/servetėlės ir panašūs produktai/
tekstilė/elektros įrenginiai/keleivių transportas/prekybinis transportas.

Pradžioje ženklas buvo naudojamas tik popieriaus gaminiams, po to sekė baterijos ir 
skalbimo milteliai. Ekologinių ženklų skaičius laikui bėgant didėja, ir šiandien jūs galite 
rasti Švedijos gamtos apsaugos bendruomenės ženklą ant tokių produktų, kaip servetėlių 
pakuotės, autobusai, traukiniai ir elektros sąskaitos. 

Tam, kad būtų leista naudoti ekologinį ženklą ant produkto, produktas turi būti plačiai 
paplitęs.  Produkto prigimtis taip pat turi būti tokia, kad jis turėtų svarbią įtaką aplinkai.  
Švedijos gamtos apsaugos bendruomenė pastaruoju metu yra įsitraukusi į ekologinius 
produktus trylikoje skirtingų kriterijų grupių.

http://www.snf.se/bmv/english.cfm 

Fair trade
Šis ženklas reiškia, kad žmonės, kurie pagamino šį produktą, už savo darbą gauna 
atitinkamą atlygį. Toks ženklinimas išpopuliarėjo per paskutinius kelerius metus. 
Dažniausia šiuo ženklu žymimos produktų grupės yra: bananai, kava, arbata ir tekstilė. 
http://www.fairtrade.net 

Go Cruelty Free
Šis ženklas kalba apie tai, jog produkto gamybos metu nebuvo atliekami jokie bandymai 
su gyvūnais.  
http://www.buav.org/gocrueltyfree/index.html 

Šis logotipas nesunkiai pastebimas ant maisto produktų, drabužių, kosmetikos gaminių ir 
kitų prekių, kurie neturi gyvulinės kilmės produktų ir nebuvo testuojami su gyvūnais. 
http://www.vegan.org/

Miškų valdymo tarnyba
Miškų valdymo tarnyba (angl. FSC) yra susijusi su ekologiška, socialiai naudinga ir 
ekonomiškai perspektyvia pasaulio miškų priežiūra.
http://www.fsc.org/en 

Miškų  schemų atestacijos patvirtinimo programos taryba (angl. PEFC) yra 
nepriklausoma, ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija, įkurta 1999 m., kuri 
siekia darnaus miško valdymo nepriklausomos trečiosios šalies atestacijos pagrindu.  
PEFC sukūrė apsidraudimo mechanizmą medienos ir popieriaus produktų pirkėjams, 
kad jie skatintų darnų miško valdymą. 
http://www.pefc.org/internet/html 
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CRI Green Label ir Green Label Plus testavimo programos prižiūri nepriklausomas 
laboratorijas ir yra skirtos architektams, statybininkams, infrastruktūros vadovams, 
kuriems reikia garantijos, kad apsauginis sluoksnis ar rišamoji medžiaga atitinka 
būtinuosius cheminių medžiagų emisijos kriterijus ir padeda pagerinti kambario oro 
kokybę.  Pastaruoju metu apsauginis sluoksnis ar rišamosios medžiagos, taip pat dulkių 
siurbliai yra testuojami pagal šias programas. 
http://www.carpet-rug.com 

EUROPUR – tai Europos poliuretano putplasčio asociacijos (pvz., automobilių sėdynės, 
čiužiniai ir baldų pagalvėlės) 2005 m. sukurta valdymo programa, kurios vizualus 
ženklas yra kokybės ženklas – CertiPUR. Šis sertifi katas skirtas gamintojams, kurie 
atitinka saugos, sveikatos ir aplinkosaugos standartus, sukurtus EUROPUR.
http://www.europur.com 

Oeko-Tex ženklas žymi testais ištirtų odai saugių rūbų ir kitų tekstilės gaminių papildomą 
naudą. 
http://www.oeko-tex.com/OekoTex100_PUBLIC/index.asp 

TCO 
(TCO 99, TCO 01, TCO 03). TCO (Profesionalių Švedijos darbininkų konfederacija).  
Šiuo ženklu ženklinami mobilieji telefonai, biuro baldai ir kompiuteriai, kurie atitinka 
reikalavimus energijos taupymui, darbo vietos saugumui ir aplinkos apsaugai. 
http://www.tcodevelopment.com 

Šis logotipas reiškia, kad įrenginio elektros energijos suvartojimas „miego“ režime yra 
mažesnis nei sutartinis lygis.  Logotipas klijuojamas prie biuro įrangos, tokios kaip 
kompiuteriai, monitoriai, spausdintuvai ar fakso aparatai.  ES šis ženklas yra savanoriško 
ženklinimo schema, o jo naudojimas kontroliuojamas susitarimu tarp JAV ir Europos 
Bendrijos. 
http://www.eu-energystar.org 

is ženklas žymi produktus, kurie taupo energiją. Schema valdoma Energijos taupymo 
tresto. Šį ženklą turi šie gaminiai: skalbimo mašinos ir šaldytuvai, elektros įranga, dujų 
ir alyvos boileriai, izoliacija, karšto vandens cilindrai ir stiklas. 
http://www.energysavingtrust.org.uk 
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Pagal įstatymą Europos Bendrijos energijos ženklas turi būti ant visų naujų, toliau 
nurodytų, namų apyvokos produktų:
Šaldytuvai, šaldikliai ir šaldytuvų-šaldiklių kombinacijos;
Skalbimo mašinos;
Elektriniai džiovintuvai;
Kombinuoti plautuvai-džiovintuvai;
Indų plovyklės;
Lempos;
Elektrinės krosnelės;
Oro kondicionieriai;
Panaši informacija yra prieinama elektroninio užsakymo kataloguose, interneto 
reklamoje ir gamintojo literatūroje.

A ženklas žymi efektyviausią, o G – mažiausiai efektyvią (priimtinose ribose) 
energijos pajėgumą.  

http://www.energysavingtrust.org.uk

Elektros ir elektronikos gaminių ženklinimas
Toks ženklas būdingas kiekvienam elektros ar elektronikos produktui, įsigytam ES 
2005 m. Šis ženklinimas reiškia, kad gaminio neleidžiama išmesti kartu su buitinėmis 
atliekomis,  jis turi būti utilizuojamas specialiose vietose. Parduotuvės, kurios prekiauja 
prekėmis, turinčiomis šį ženklą, yra įsipareigojusios priimti jas atgal iš pirkėjo. 

PRO EUROPE skatina ir apsaugo tarptautinį pripažinimą ir naudoja „žalią tašką“, kaip 
gamintojo atsakomybės simbolį ir efektyvaus atliekų tvarkymo simbolį.

http://www.pro-e.org 
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4 priedas. Ekologinis ženklas Rusijoje

Rusijoje yra sukurta sava ženklinimo sistema.  Tačiau egzistuoja keli įstatymai, taisyklės ir reglamentai, kurie susiję su 
aplinkosauga, vartotojų teisių apsauga, standartizacija, sertifi katais, reklama bei valstybės standartais, ministrų išduotais 
reglamentais ir ženklu, atitinkančiu valstybės standartą (GOST). 

Rusijoje egzistuoja keli sertifi kato, rekomendacijos ir patvirtinimo ženklai:  

Atitikimo privalomai sertifi kato sistemai ženklas. 

Ženklas „Ekologiškai saugus produktas“ arba „Ekologiškai saugi technologija“, sukurtas 
tarptautinio ekologijos fondo. Juo apdovanojami konkurso „Ekologiškai švarus ir saugus 
produktas“ laimėtojai. 

Aplinkosaugos sertifi katas suteikiamas produktui, kurio sudėtyje aplinkai žalingi 
junginiai yra apriboti pagal reglamentuojančius technikos dokumentus. 

„Gyvybės lapelis“ – tai ekologinis ženklas, sukurtas Sankt Peterburgo ekologų sąjungos 
programos „Ekologija ir žmogus“ pagrindu.
Juo ženklinami aukščiausios kokybės ekologiški produktai, kurių gamybos technologija 
ir sudėtis atitinka Europos standartų normas.  Planuojama, kad gamybos proceso kontrolės 
rezultatai viso produkto galiojimo laiko metu bus pristatomi Prekybos kabineto viešojo 
konsultavimo tarybai. Šio ženklo kūrėjas laiko jį „Mėlyno angelo“ ar „Šiaurės gulbės“ 
analogu. 

Žaliųjų sukurtas ženklas „Be chloro“ gavo valstybės standarto statusą ir yra naudojamas 
kaip valstybės standartas GOST R 51150-98 „Produktas, neturintis organinių chloro 
junginių“. 

„Žaliasis kryžius“ - tai ženklas, sukurtas nevyriausybinės organizacijos „Žaliasis 
kryžius“ dėl žmogaus sveikatos gerinimo ir aplinkai nekenksmingo produkto kūrimo. 

Ženklas „Sankt Peterburgo kokybė: išbandyta ir patvirtinta“ sukurtas ne komercinės 
paskirties bendrijos „Vieša kokybės kontrolė“ produktams, kurie praėjo nepriklausomą 
vartotojų kontrolę laikraščio „Sankt Peterburgo kokybė“ veiklos aplinkoje. 
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5 priedas. Tyrimo šablonas priemonių nuo įdegio saulėje testui
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6 priedas. Tyrimo šablonas skalbimo miltelių ir ploviklių testui
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7 priedas. Tyrimo šablonas oro gaiviklių testui
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8 priedas. Tyrimo šablonas interjero dažų testui
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9 priedas. Problemos analizės tyrimo rezultatai Estijoje

Šio projekto metu kiekvienas partneris vykdė tyrimą savo šalyje, kokios produktų grupės yra nepavojingos žmogui ir 
aplinkai. Tyrimo tikslai:

- nustatymas, kokių pavojingų medžiagų gali būti priemonių nuo įdegio saulėje sudėtyje; 
- ekologinių ženklų ir pavojaus ženklų ant skalbimo miltelių/ploviklių pakuočių ir ant oro gaiviklių  

tikrinimas; 
- ekologinių ženklų ir pavojaus ženklų tikrinimas ant interjero dažų dėžučių. 

Nevyriausybinė organizacija Baltijos aplinkos forumas (Estija) vykdė šį tyrimą 2007 m. vasarą skirtingose prekybos 
centrų grandinėse ir keliose vaistinėse, tikrindama produktų etiketes ir raštiškai užfi ksuodama gautus rezultatus. Tyrimo 
rezultatai pateikiami toliau pagal produktų grupes. 

I. Produktų grupė:  Kosmetika: PRIEMONĖS NUO ĮDEGIO SAULĖJE

Tikslas: patikrinti, ar priemonių nuo įdegio saulėje, kuriomis prekiaujama skirtingose parduotuvėse /prekybos 
centruose/kosmetikos parduotuvių tinkluose, sudėtyje yra pavojingų medžiagų. 

Aplankytų prekybos centrų sąrašas:
• Prisma, A.H. Tammsaare tee 116, Talinas;
• Sõpruse Rimi Hüpermarket, Sõpruse pst 174/176, Taninas;
• Maksimarket, Pärnu mnt 558, Laagri, Saue vald
• Selver, Pärnu mnt 238, Talinas; 

Aplankytų vaistinių sąrašas:
• Ülikooli Apteek in Viru Keskus, Viru Väljak 4/6, Talinas

Patikrintų medžiagų sąrašas: 
•      Isotridecyl salicylate
•  Octyl salicylate
•  Butyl methoxy-dibenzoyl-methane
•  Octocrylene
•  KOH
•  Butyl-, Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Isobutyl parabens

Tyrimo metu buvo išaiškinta, kad penkiolikos skirtingų prekybinių ženklų gamintojai siūlo platų tokių preparatų 
asortimentą. Daugeliu atveju produktai savo sudėtyje turėjo minėtų medžiagų, bet buvo ir tokių, kurie neturėjo nė vienos 
iš prieš tai nurodytų medžiagų (pvz., Dr. Hauschka priemonės nuo įdegio saulėje, Nivea Carrotene Sun losjonas, kai 
kurie Hawaiian Tropic prekės ženklo produktai ir pan.).  Visų tikrintų priemonių nuo įdegio saulėje sąrašas pateikiamas 
toliau. 
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Priemonių nuo įdegio saulėje sąrašas, kurios tyrimo metu buvo tikrinamos prekybos centruose (vaistinėse, 
kosmetikos prekių tinklų parduotuvėse): 

NIVEA Importuotojas: Vokietija, Hamburgas
Importuotojas: Beiersdorf OÜ

Caring Sun 
Lotion 

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

4 X m, p

6 X m, p

8 X m, p

12 X m, p

20 X m, p, e

30 X m, p, e

Caring Sun 
Spray

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

6 X m

10 X m

15 X m, p

30 X m, p

Feeling Sun 
lotion

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

6 X m

10 X m

20 X m



        75

Children’s Sun 
Lotion

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

15 X m, p

25 X m, p

40 X m, p

Children’s Sun
Spray

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

20 X m, p

Carotene Sun 
Lotion

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

- - - - - -

Sun Oil Spray

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

2 X m, p
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LUMENE Gamintojas: Suomija, Lumene OY
Importuotojas: Lumene Eesti OÜ

Age-Defying 
Sun Cream

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

30 X X X visi

Protective Sun 
care for face 
and lips

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

40 X X p

Protective Sun 
Care

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

8 X visi

15 X visi

30 X X X visi

45 X X X visi

GARNIER Gamintojas: Prancūzija (Paryžius)/Anglija (Londonas)/Izraeilis
Importuotojas: SIA L’Oreal Baltic atstovas Estijoje

Ambre Solaire
Moisturising 
Sun Protection 
Milk

Prancūzija 

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

8 X X b, m, p, i

10 X Visi

20 X X Visi

40 X Visi
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Ambre Solaire
Moisturising 
Sun Protection 
Spray

Prancūzija

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

40 X -

Moinsturing 
Spray Kids

Anglija

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

30 X X

40 X X X

Garnier 
Bronzing Oil

Izraelis

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

X X

Garnier 
Bronzing Milk

Anglija

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

X X Visi

Garnier 
Tropical Oil

Prancūzija

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

2 X X

Clear 
Protection

Anglija

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

10 X X

15 X X
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SOLAR Gamintojas: AS Orto Eesti , Estija

Solar 
päevituspiim / 
Sun Protection 
Milk

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

10 X X m, p

20 - - - - - -

Solar
päevituspiim 
Pihusti / Sun 
Protection Milk 
Spray

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

4 m, p

20 m, p

Solar 
Päevituskreem 
(75g) / Sun 
Protection 
Cream

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

m, p
Solar 
Päevituskreem 
/ Solar Sun 
Protection 
Cream

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

4 m, p

8 - - - - - -

15 - - - - - -

25 - - - - - -
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HAWAIIAN 
TROPIC

Gamintojas: Airija, Havaiian Tropic Europe Inc.
Importuotojas: OÜ Tibrette Trading, Estija

Spray Oil

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

8 - - - - - -

 

Tanning Oil

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

2 - - - - - -

3 - - - - - -

6 - - - - - -

Protective Dry 
Carrot Oil

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

15 - X - - - -

Carrot Sun Gel

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

4 - - - - - -

8 - - - - - -

Refl ective 
Soft Shimmer 
Bronzing lotion

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

8 X X m, p

4 m, p

6 m, p
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TROPICAL 
BROWN

Gamintojas: Nyderlandai
Importuotojas: Getz Eesti AS

Carrot Sun 
Lotion

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

4 X visi + daugiau

10 Visi

20 X Visi

30 X Visi

Carrot Sun Oil

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

2 X

4 X visi

8 X

AUSTRALIAN 
GOLD

Gamintojas:  Australian Gold, Florida
Importuotojas: OÜ Kivilaine

Spray Gel

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

8 m, p

15 m, p

30 m, p
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HEMPZ Gamintojas:  JAV, Spire Inc., Dalasas
Importuotojas: Amentes OÜ 

Hempz pure 
Herbal extracts

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

15 m, p

30 m, p

ULTRASUN Gamintojas:  Ultrasun, Šveicarija
Importuotojas: Neptun Trading

Ultrasun 
Sensitive

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

17 X visi

Eau Thermale 
Avene

Gamintojas:  Prancūzija 
Importuotojas: S.N. Group OÜ

Haute protection 
Cream

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

40 visi

Spray Haute 
Protection 
Enfant

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

40 X visi
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Dr. HAUSCKA
Gamintojas:  Dr.Hauschka Skin Care, Inc, US
Importuotojas: OÜ Kivilaine

Sunscreen Lotion

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

8 - - - - - -

Sunscreen Cream

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

20 - - - - - -

EUCERIN Gamintojas:  Vokietija, Hamburgas
Importuotojas: Beiersdorf OÜ

Age Protection 
Sun Lotion

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

10 X X m, p

Sun Allergy 
Protection Cream 
Gel

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

25 X X X m

Junior Intensive  
Protection Sun 
Lotion

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

15 X X m, p
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FAVORA 
Laboratories

Gamintojas:  Suomija, Noiro Corp.
Importuotojas: Oriola

Favora 
Laboratories 
micropigment 

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

15 visi

Gamintojas:  Babe Laboratories, Ispanija
Importuotojas:  AS EPP

Babe Sun Screen

SPF Isotridecyl 
salicylate

Octyl 
salicylate

Butyl methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene KOH Parabens

20 X visi

II. Produktų grupė: Buitinė chemija: SKALBIMO MILTELIAI IR PLOVIKLIAI

Tikslas: patikrinti esamus produktus, pažymėtus ekologiniu ženklu, jeigu tokių apskritai yra, ir nustatyti, kokie  kiti 
ženklai pasitaiko. 

Aplankytų prekybos centrų sąrašas:
• Prisma, A.H. Tammsaare tee 116, Talinas;
• Sõpruse Rimi Hüpermarket, Sõpruse pst 174/176, Taninas;
• Maksimarket, Pärnu mnt 558, Laagri, Saue vald
• Selver, Pärnu mnt 238, Talinas; 
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Apsilankius skirtingose prekybos vietose, rasta 19 skirtingų skalbimo miltelių tipų, taip pat ploviklių, ir tarp šios 
gaminių įvairovės nė vienas produktas nebuvo pažymėtas ženklu „Europos gėlė“ ar „Sakalas“.  Ekologinis ženklas 
„Šiaurės gulbė“ buvo aptiktas du kartus ant „Mini Risk Color“ ir „Mini Risk Daily Sensitive“ skalbimo miltelių. 

Buvo rasta ir kitokių ekologinių ženklų ant skalbimo miltelių ir ploviklių pakuočių:

Šis ženklas priklauso Suomijai. Jo simbolis – kregždė. Šis ženklas reiškia, kad produktas yra 
patvirtintas Suomijos alergijos ir astmos asociacijos. 

Šis ženklas sukurtas Tarptautinės muilo, ploviklių ir eksploatacijos produktų Europoje asociacijos 
(A.I.S.E) iniciatyva.  Jis simbolizuoja nepriekaištingo valymo kokybę bei skatina darnaus požiūrio 
principą tarp kompanijų, gaminančių skalbimo priemones, namų apyvokos ir kitus profesionalaus 
valymo produktus.  Šio ženklo tikslas - padėti apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką ateities 
kartoms.
(http://www.sustainable-cleaning.com).  

Eurocompact logotipas yra naudojamas kompanijų, gaminančių skalbimo priemones pagal 
Tarptautinės muilo, ploviklių ir eksploatacijos produktų Europoje asociacijos licencijas ir užtikrina, 
kad vartotojui yra suteikta visapusiška informacija apie naudojamą skalbimo priemonę kartu su 
papildoma informacija, tokia kaip rekomendacijos, kad skalbiniai turi būti skalbiami žemiausioje 
temperatūroje esant pilnai skalbimo mašinai ir t.t. Tai padeda sumažinti elektros energijos ir 
vandens sąnaudas.  

Toliau lentelėje pateikiamas skalbimo miltelių ir ploviklių, kurie buvo įtraukti į tyrimą, sąrašas ir ženklai, kurie tyrimo 
metu buvo aptikti. 
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Ekologiniai ženklai ant skalbimo miltelių ir ploviklių pakuočių 

Nr. Produkto 
pavadinimas

Importuotojas
Gamintojas

Milteliai Plovikliai

„Europos 
gėlė“

„Šiaurės 
gulbė“

„Sakalas“

Kiti ženklai Kitos pastabos

1 Bonux I: AS Salestar
G: Procter & 
Gamble CZ

X X

2. Tide I: AS Salestar
G: Procter & 
Gamble CZ

X X

3 Mayer G: Mayeri 
Industries AS, 
Estija

Sensitive x Patvirtintas 
Estijos 
akušerių 
asociacijos
http://www.
ammaemand.
org.ee/

Aloe vera X Aloe Vera 
extract 
–gamintojo 
ženklas

Color X Patvirtintas 
Estijos 
akušerių 
asociacijos
http://www.
ammaemand.
org.ee/

Gel Sensitive X Patvirtintas 
Estijos 
akušerių 
asociacijos
http://www.
ammaemand.
org.ee/

4 Best Color G: Mayeri 
Industries AS, 
Estija

X

5 Bio EST G: Flora 
Kadrina AS

X

6 Ariel 
Sensitive

I: Salestar
G:  Procter & 
Gamle DE

X X X

7 Persil Power 
Pearls

I: Henkel 
Latvia SIA
G: Lenkija

X

8 Persil Gold I: Henkel 
Latvia SIA
G: Lenkija

X

9 Ariel M-
Zim5

I: Salestar
G: CZ

10 Omo 
automat 
active fresh

I: Unilever
G: Rumunija

X X

11 Omo I: Unulever
G: Vokietija

X X
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12 Bio Luvil 
Color

I: Unilever
G: Unilever 
Suomija

X X

13 Mini Risk
Mini Risk 
Color

I: Henkel 
Latvija SIA
G: Henkel 
Norden OÜ

X X X

Mini Risk X X

14 Suncare 
Sensitive

I: Abestock 
AS
G: McBride 
Tarptautinis, 
Anglija

Dermatogolų 
patikrintas

15 Perwoll 
Magic

I: Henkel 
Latvija SIA
G: ?

X

16 Daily 
Sensitive

G: Henkel 
Taani, Inex 
Partners Oy

X X Ženklas 
„Erzinantis“

17 Rex Gel 
Color

I: Henkel LV
G: Henkel 
Vengrija

X

18 Woolite 
Perla Color

I: 
Krisstrading 
AS
G: Reckitt 
Benckisser, 
Lenkija

X

19 Frosch Aloe 
Vera

I: Abestock 
AS
G: Werner/ 
Mertz 
GmBH, 
Vokietija

X X

II. Produktų grupė:  Buitinė chemija: ORO GAIVIKLIAI

Tikslas: patikrinti, ar ant oro gaiviklių pakuotės yra ženklas „erzinantis“ ir R frazės.  

Aplankytų prekybos centrų sąrašas:
• Prisma, A.H. Tammsaare tee 116, Talinas;
• Sõpruse Rimi Hüpermarket, Sõpruse pst 174/176, Taninas;
• Maksimarket, Pärnu mnt 558, Laagri, Saue vald
• Selver, Pärnu mnt 238, Talinas; 

Tikrinant įvairius oro gaiviklius, parduodamus prekybos centruose, tik dviejų prekybinių ženklų produktai turėjo 
įspėjimus „erzinantis“. 

PRODUKTO PAVADINIMAS Kokios minimos R frazės?

Air Wick electrical Refi ll

Gamintojas: Reckitt Benckiser
Importuotojas: Kriss Trading AS

R43
Kai kurių R frazių formuluotės neteisingos: gali sukelti 
alerginę reakciją, pavojingas organizmams, gyvenantiems 
vandenyje, gali būti ilgalaikių pasekmių priežastimi.

Ambi Pur Car

Gamintojas: Nyderlandai
Importuotojas: AS Tridens

Kai kurių R frazių formuluotės neteisingos: patekęs ant odos, 
gali sukelti erzinimą, toksiškas vandens organizmams; 
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III. Produktų grupė:  Pramoninė chemija INTERJERO DAŽAI

Tikslas: ekologinių ženklų ant interjero dažų dėžučių tikrinimas. 

Aplankytų statybinių medžiagų parduotuvių sąrašas:
• K-Rauta Haabersti, Paldiski mnt. 108a, Talinas
• Key Ehituskaubad, Pärnu mnt 234/238, Talinas
• Ehituse ABC, Kadaka tee 65, Talinas
• Ehitusmarket, Pärnu mnt 558, Laagri

Interjero dažų pasirinkimas parduotuvėse yra labai didelis, tačiau rasti produktą, kuris būtų nekenksmingas aplinkai ir 
pažymėtas ekologiniu ženklu, nėra lengva.  Iš visų interjero dažų asortimento tik du Beckers produktai buvo pažymėti 
ekologiniu ženklu, o Caparol Samtex 3 gaminys taip pat buvo pažymėtas kitokiu ženklu, kuris reiškia, kad šis 
produktas yra nekenksmingas aplinkai. 

PRODUKTAS Ekologinis ženklas/kitos pastabos

Caparol
Samtex 3

Vokiškas ženklas: „E.L.F“ - emissions minimiert; lösemittelfrei. 

Šis ženklas panašus į „Europos gėlę“; jis kalba apie tai, jog produktas nekenksmingas aplinkai ir turi 
mažesnį kiekį pavojingų medžiagų (Umweltschonend, arm an schadstoffen). 

Gamintojas: Vokietija
Importuotojas: SIA Caparol Baltica atstovas Estijoje

Beckers
Scotte 7

„Europos gėlė“
„Šiaurės gulbė“. Patvirtinti Švedijos astmos ir alergijos asociacijos. 

Gamintojas: Švedija
Importuotojas: Q-Color OÜ, Estija

Beckers
Aqua Decor 
Latextempera 

„Europos gėlė“

Gamintojas: Švedija
Importuotojas: Q-Color OÜ, Estija
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Sutrumpinimų paaiškinimas: 

SPF apsaugos nuo saulės faktorius, kuris išreiškiamas skaičiumi ant pakuotės ir gali būti 
nuo 2 iki 60. Šie skaičiai atspindi produkto pajėgumą apsaugoti nuo pavojingo saulės 
poveikio;  
(http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=6333)

 
b
m 
p 
e 
i 

„visi“

Butyl paraben
Methyl paraben
Propyl paraben
Ethyl paraben
Isobutyl paraben

Produkto sudėtyje yra visi čia nurodyti parabenai. 
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10 priedas. Tyrimo rezultatai Latvijoje

Šio projekto metu, panašiai kaip ir kiti projekto partneriai, Latvijos Baltijos aplinkos forumas atliko tyrimą, ar kasdienio 
vartojimo produktai yra nekenksmingi aplinkai ir žmogui. Tyrimo tikslai:

- nustatyti, kokių pavojingų medžiagų gali būti priemonių nuo įdegio saulėje sudėtyje; 
- ekologinių ženklų ir pavojaus ženklų ant skalbimo miltelių/ploviklių pakuočių ir ant oro gaiviklių  

tikrinimas; 
- ekologinių ženklų ir pavojaus ženklų tikrinimas ant interjero dažų dėžučių. 

Tyrimas vyko 2007 m. vasarą skirtingose prekybos centrų tinkluose. Buvo aplankyti šie prekybos centrų tinklai:   
- Prekybos centrų tinklas: Maxima XX, (G. Apina 10a, Valmiera)
- Prekybos centrų tinklas:  Elvi (Miera 5, Valmiera)
- Buitinės chemijos ir kosmetikos parduotuvių tinklas: Drogas (Antonijas 9, Ryga)
- Vaistinių tinklas: Euro Aptieka (G. Apina 10a, Valmiera) 
- Statybinių medžiagų parduotuvių tinklas: Kurši (Rīgas 64, Valmiera)
- Statybinių medžiagų parduotuvių tinklas: Tapro (E. Lācera 4, Valmiera)

I. Produktų grupė:  Kosmetika: PRIEMONĖS NUO ĮDEGIO SAULĖJE

Tikslas:  patikrinti, ar priemonių nuo įdegio saulėje, kuriomis prekiaujama skirtingose parduotuvėse /prekybos 
centruose/kosmetikos parduotuvių tinkluose, sudėtyje yra pavojingų medžiagų. 

Patikrintų medžiagų sąrašas: 
 Isotridecyl salicylate
     Octyl salicylate
     Butyl methoxy-dibenzoyl-methane
     Octocrylene
     KOH
     Butyl-, Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Isobutyl parabens

Tyrimo metu buvo išaiškinta, kad šešių skirtingų prekybinių ženklų gamintojai siūlo platų tokių preparatų asortimentą. 
Iš viso buvo rasti ir patikrinti 42 skirtingi gaminiai. Daugeliu atvejų produktų sudėtyje buvo kuri nors iš minėtų 
medžiagų.  

Bendros pastabos, rezultatai ir išvados: 

Daugelis produktų turėjo bent vieną minėtų medžiagų (pvz., parabenų).  Iš visų produktų tik trys neturėjo potencialiai 
pavojingų medžiagų. Tai: 

- Ambre Solaire clear protect Spray (SPF10) suaugusiems. 
- Sun Ozon (SPF8) suaugusiems.
- Jūrmala saules aizsargkrēms pagaminta Dzintars suaugusiems.  

Didžioji dalis priemonių nuo įdegio saulėje buvo skirta suaugusiems, bet vis dėlto vieną ketvirtadalį patikrintų produktų 
sudarė priemonės nuo įdegio saulėje vaikams.  Deja, nė vienas iš minėtų produktų vaikams neapsėjo be potencialiai 
pavojingų medžiagų savo sudėtyje.  

Sprendžiant iš visų trijų patikrintų parduotuvių tinklų, einama prie išvados, kad ne visur vartotojas gali rasti preparatų 
be potencialiai pavojingų medžiagų. Patarimas Latvijos vartotojams: jei norite rasti nekenksmingą priemonę nuo įdegio 
saulėje, turite rinktis parduotuvę, kuri yra specializuota, arba turi didelį šio tipo produktų asortimentą. 
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Sprendžiant iš visų patikrintų produktų, einama prie išvados, kad vienas prekės ženklas yra patartinas vartotojams labiau 
nei kiti. Tai toks prekės ženklas, kuris yra akivaizdžiai nekenksmingas aplinkai ir žmogui, bet juk nė vienas iš prekių 
ženklų neatrodo turintis mažiau žalingų medžiagų nei kiti.  Deja, tokie akivaizdžiai nekenksmingi aplinkai ir žmogui 
produktai ir prekių ženklai ne visada gali būti randami prekybos centruose.   

Patikrinti gaminiai ir jų cheminė sudėtis:  

Produkto pavadinimas
(prekės ženklas), SPF

Gamintojas 
(importuotojas)

Isotridecyl 
salicylate 
Octyl salicylate 
(2-ethylhexyl 2-
hydroxybenzoate
2-ethylhexyl 
salicylate) 

Butyl me-
thoxy-diben-
zylmethane

Octocrylene Potassium 
Hydroxide 
caustic 
potash
potassa
potash lye
potassium 
hydrate

Parabens
butyl 
methyl / 
E218
ethyl / E214
propyl / 
E216
isobutyl 
paraben 

Nivea Children 
sunscreen SPF 20

Beiersdorf X

NIVEA Childen 
sunscreen SPF 25

Beiersdorf X X

NIVEA Children 
sunscreen SPF 40

Beiersdorf X

NIVEA light feeling 
sun lotion SPF 6

Beiersdorf X

NIVEA light feeling 
sun lotion SPF 10

Beiersdorf X

NIVEA sun oil SPF 2 Beiersdorf X

Nivea caring sun spray 
SPF 15

Beiersdorf X X

Nivea Sun Children`s 
sun spray SPF 20

Beiersdorf X

Nivea caring sun lotion 
SPF 20

Beiersdorf X

Ambre Solaire kids 
spray SPF 30

L’Oreal Baltics X

Ambre Solaire kids 
milk SPF 30

L’Oreal Baltics X

Ambre Solaire milk 
SPF 10

L’Oreal Baltics X X

Ambre Solaire spray 
SPF 40

L’Oreal Baltics X X

Ambre Solaire clear 
protect spray SPF 10 

L’Oreal Baltics

Ambre Solaire clear 
protect spray SPF 20

L’Oreal Baltics X

Ambre Solaire clear 
protect milk SPF 15

L’Oreal Baltics X X

Ambre Solaire bronz 
oil spray  SPF 6

L’Oreal Baltics X

Ambre Solaire bronz 
oil spray SPF 2

L’Oreal Baltics X
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Ambre Solaire Pocket 
SPF 12

L’Oreal Baltics X X

Ambre Solaire Ultra 
moisturing protection 
milk SPF 10

L’Oreal Baltics X X

Ambre Solaire 
Moisturing protection 
milk SPF 40

L’Oreal Baltics X X

Ambre Solaire 
Modereue SPF 12

L’Oreal Baltics X X

Ambre Solaire kids 
SPF 40 

L’Oreal Baltics X

Ambre Solaire ultra 
moisturing sun 
protection milk SPF 20

L’Oreal Baltics X X

Dzintars SPF 8 Dzintars X

Dzintars SPF 12 Dzintars X

Dzintars SPF 4 Dzintars X

Jūrmala saules 
aizsargkrēms

Dzintars

Sun Ozon SPF 25 Dominante LS X

Sun Ozon SPF 30 Dominante LS X X

Sun ozon SPF 10 Dominante LS X

Sun Ozon SPF 8 Dominate LS

Sun Ozon SPF 15 Dominate LS X X

Sun Ozon sun spray 
SPF 15

Dominante LS X

Sun Ozon sun spray 
sensitive SPF 10

Dominate LS X X

Kolastyna emulsion 
solaire SPF 8

Kosvila Baltic X

Kolastyna Emulsion 
solaire SPF 18 

Kosvila Baltic X

Moločko abmozagar Lorels X

Detskoe 
uspokaucajušee 
moločko

Lorels X

Krem dla zagara ITLA X

Eucerin Sun sensitive 
sun spray SPF 20 

Beiersdorf X X

Eucerin junior 
intensive prof. sun 
spray SPF 40 

Beiersdorf X X
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II. Produktų grupė:  Buitinė chemija: SKALBIMO MILTELIAI IR PLOVIKLIAI

Tikslas: patikrinti esamus produktus, pažymėtus ekologiniu ženklu, jeigu tokių apskritai yra, ir kokie kiti ženklai 
randami. 

Prekybos centruose, kuriuose vyko tyrimas, rasta 15 skirtingų skalbimo priemonių prekės ženklų.  Iš jų buvo patikrinti 
33 skirtingi produktai:  

Bendros pastabos, rezultatai ir išvados: 

nė vienas iš tikrintų produktų neturėjo „Europos gėlės“ ar „Sakalo“ ekologinių ženklų. 

Tik vienas produktas buvo pažymėtas „Šiaurės gulbės“ ekologiniu ženklu.  Tai Mini Risk plovimo skystis. 

Buvo rasta ir kitokių ekologinių ženklų ant skalbimo miltelių ir ploviklių pakuočių:

Šis ženklas priklauso Suomijai. Jo simbolis – kregždė. Šis ženklas reiškia, kad produktas 
yra patvirtintas Suomijos alergijos ir astmos asociacijos. 

Šis ženklas sukurtas Tarptautinės muilo, ploviklių ir eksploatacijos produktų Europoje 
asociacijos (A.I.S.E) iniciatyva.  Šis ženklas simbolizuoja nepriekaištingo valymo kokybę 
bei skatina darnaus požiūrio principą tarp kompanijų, gaminančių skalbimo priemones, namų 
apyvokos ir kitus profesionalaus valymo produktus.  Šio ženklo tikslas - padėti apsaugoti 
žmogaus sveikatą ir aplinką ateities kartoms (http://www.sustainable-cleaning.com).  

Šis ženklas atstovauja Danijos astmos ir alergijos tarybai; jis rodo, kad produktą sertifi avo 
minėtoji organizacija.  

Frosch produktai gaminami efektyviau panaudojant resursus (antrinės žaliavos, elektros 
energija, vanduo). Dėl šio pasiekimo kompanija gavo aplinkosaugos sertifi katą (EMAS 
II). 

Produktai su šiuo ženklu pasikliauja pasitvirtinusiais komponentais ir natūraliomis namų 
apyvokos priemonėmis ir naudoja šias formules tiesiog „gerai savijautai“.  Nuo pat pradžios 
Frosch pastoviai naudoja greit suyrančius  komponentus.

Latvijos astmos ir alergijos asociacijos logotipas.  Jis rodo, kad produktą rekomenduoja 
minėtoji asociacija.  

Toliau lentelėje pateikiamas skalbimo miltelių ir ploviklių, kurie buvo įtraukti į tyrimą, sąrašas ir ženklai, kurie tyrimo 
metu buvo aptikti.  



        93

Ekologiniai ženklai ant skalbimo miltelių ir ploviklių pakuočių 

Produkto 
pavadinimas
(prekės ženklas) 

Importuotojas:
Gamintojas:

Milteliai Plovikliai

 

 „Europos gėlė“
  „Šiaurės
   gulbė“ 

 

 „Sakalas“

Pastabos
Kiti ženklai
 (pvz., 
rekomendacijos)

Ariel Procter & 
Gamble

X

Ariel MZim 5 Procter & 
Gamble

X

Ariel 
HydraActive

Procter & 
Gamble

X

Ariel white 
fl ower

Procter  & 
Gamble

X

Ariel mountin 
spring 

Procter & 
Gamble 

X

Ariel sensitive Procter & 
Gamble

X

Persil Colour Henkel X

Persil Henkel X

Persil Gold Henkel X

Bonux Aqua Procter & 
Gamble

X

Bonux Procter & 
Gamble

X

Dosia Lielais 
Kristaps

X

Dosia 1,7 kg 
automat 

X

Rex Henkel X

Mini Risk Henkel X X

Mini Risk Henkel X

Neutral Sata Lee 
HCBC

X  Erzinantis

Neutral main 
wash 

Lielais 
Kristaps 

X

Domo colour Baltā Bura X
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Omo Unilever 
Baltic

X

Omo tablets Unilever 
Baltics

X

Perwoll Black Henkel X

Perwoll Henkel X

Woolite Reckitt 
Benckiser

X

Kastanis Spodrība X

Kastanis rozā Spodrība X  erzinantis

Bobas Henkel X

Tide Henkel X

Tide Super Procter & 
Gamble

X

Mayeri Aloe vera Maxima X

Mayeri white Maxima X

Mayeri sensitive 
colour 

Maxima X

Frosch gel de 
tergent color

X

  www.sustainable-

cleaning.com

Pagrindinė tyrimo Latvijoje išvada yra ta, kad Latvijos parduotuvėse nėra vieningos ekologinio ženklinimo sistemos.  
Apskritai tik labai mažas kiekis skalbimo priemonių yra pažymėti ekologiniais ženklais. Tai gali būti dėl informacijos ir 
dėmesio šiems ženklams ir visai ženklinimo sistemai stokos.  Kadangi didžioji dalis produktų pagaminta ne Latvijoje, 
tai atsiranda ir šalies gamintojos specifi niai ženklai, kaip pvz., Suomijos ir Danijos astmos ir alergijos asociacijų ženklai.   
Aišku yra tai, kad astmos ir alergijos asociacijų ženklai nėra tokie visapusiški kaip ekologinis ženklas „Europos gėlė“, 
„Šiaurės gulbė“ ar „Sakalas“. 



        95

II. Produktų grupė:  Buitinė chemija: ORO GAIVIKLIAI

Tikslas: patikrinti, ar ant oro gaiviklio pakuotės yra pavojaus ženklas „erzinantis“ ir R frazės.  

Oro gaiviklių tikrinimo metu buvo patikrinti skirtingų tipų gaivikliai:  purškiami, šalinantys nemalonų kvapą tualete ir 
skysto pavidalo oro gaivikliai. 

Iš viso buvo rasta ir patikrinta 13 skirtingų prekių ženklų ir 23 produktai.  

Bendros pastabos, rezultatai ir išvados: 
  
Didžioji dalis produktų neturėjo įspėjimo „erzinantis“.  Ant kai kurių fl akonų ar pakuočių pavojaus ženklas buvo 
priklijuotas ar pritvirtintas lipnia juosta, tai reiškia, kad gamintojas/importuotojas galvojo apie ženklinimo procesą.  

Tikrinant purškiamus gaiviklius, ant daugumos jų pastebėtas ženklas „ypač degus“.  

Perskaičius instrukciją  ant oro gaiviklio fl akono, išaiškėjo, kad egzistuoja kelios R frazės, tačiau jų formuluotės yra 
neteisingos.  Vietoje tikslios informacijos apie galimą pavojaus riziką, etiketėje dominuoja tik informacija vartotojui, 
pateikta instrukcijos forma.  Pavyzdžiui, vietoje „R20 pavojingas įkvėpus“ etiketėje yra įrašas „neįkvėpti“. 

Simbolis, žymintis R frazę, nebuvo rastas nei ant vieno iš oro gaiviklių fl akonų.  
Tačiau rasta informacija instrukcijos forma latvių kalba, kai kuriais atvejais neatitinka tikslios informacijos apie R 
frazes anglų kalba 

Vartotojams skirtos informacijos sąrašas pateikiamas toliau:  
- toksiškas vandens organizmams;
- gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens aplinkoje;
- galima alerginė reakcija;
- laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje; 
- nurijus, nedelsiant kreiptis į gydytojus; 
- vengti įkvėpimo;
- laikyti toliau nuo atviros liepsnos.

Tyrimo metu tikrintų oro gaiviklių sąrašas pateikiamas toliau:  

Produkto pavadinimas
(prekės ženklas) 

Gamintojas 
(importuotojas)

Kokios minimos R 
frazės?

Pastabos (kiti ženklai
pvz., Neardo ozono 
sluoksnio

Air Wick Cristal Air Unifex

Air Wick Fresh Matic 
Air Sptay

Unifex   
Air Wick Click Spray Baltā Bura   
Air Wick Summer 
romance

Unifex   
Air Wick 2 in 1 Unifex F+ ypač degus

Deo Bouquet Pest Baltic   
One Touch DSM   
Domol Mini Spray Baltā Bura   
Domol Dominante Ls

Domol WC Dominante Ls X

Oust Glade odour 
neutralizer

Baltā Bura   
Svaigums ziedu Kvadro   
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Glade Odour 
neutralizer

DSM   
Ambi Pur Eugesta   
Ambi Pur WC Henkel

Ambi Pur puresse 
sensitive

Eugesta Neturi CFC

Ambi Pur fl ush blue 
ocean 

Eugesta X

Azurg Breeze 2 in 1 Unison Trading

Spring Fresh Sweet Unison Trading

Bref Henkel

Bref (for toilet) Henkel X

Domestos Unilever X

Sano Fresh Desim

III. Produktų grupė:  Pramoninė chemija INTERJERO DAŽAI

Tikslas: ekologinių ženklų ant interjero dažų dėžučių tikrinimas. 

Interjero dažų spalvų, dėžučių dydžių, tipų ir gamintojų asortimentas statybinių medžiagų parduotuvėse labai platus.  
Tačiau ekologinio ženklinimo procedūra atrodo ne itin populiari tarp interjero dažų gamintojų.  Iš visų tikrintų gaminių 
tik du turėjo ekologinius ženklus „Mėlynas angelas“ (Caparol ir Tapex).   Populiariausi ekologiniai ženklai („Sakalas“, 
„Europos gėlės“, „Šiaurės gulbė“) nebuvo rasti.  Kai kurie dažai turėjo tokių pastabų, kaip „pavojingas aplinkai“ arba 
„aprobuotas aplinkosauginei sistemai“ arba  „nežalingas aplinkai“. Vienas iš dažų buvo pažymėtas Vokietijos ženklu 
„E.L.F“, kuris reiškia, kad dažai pagaminti mažinant pavojingųjų dalelių emisiją, nenaudojant tirpiklių ir slopinančiųjų 
medžiagų.   
Bendros pastabos, rezultatai ir išvados: 
Interjero dažų tikrinimo metu susidurta su didele gausa produktų ir dėl to buvo paprašyta pagalbos pardavėjų padėti 
rasti dažų, turinčių ekologinį ženklą.   Jie sutiko padėti bei pateikė bendrųjų žinių apie technines dažų charakteristikas, 
jų sudedamąsias dalis, naudojimo sąlygas, tačiau apie ekologinius ženklus jie nedaug ką teišmanė.  

Išvada yra tokia, kad dauguma gamintojų galvoja apie ekologinius ženklus, tačiau apskritai ekologinių ženklų procedūra 
nėra labai populiari tarp interjero dažų gamintojų.  Interjero dažų testo metu taip pat tapo aišku, kad nėra vieningos dažų 
ženklinimo sistemos. Kai kurie dažai turėjo latvių kalba parašytą informaciją, kad jie yra pavojingi aplinkai, bet R frazių 
kaip tokių nebuvo.  Ant kai kurių iš jų buvo akcentuojama, kad šie dažai yra sertifi kuoti, o kai kurie turėjo Vokietijos 
ženklinimo sistemos ženklą.  

Tyrimo metu tikrintų interjero dažų sąrašas pateikiamas toliau:  

Produkto 
pavadinimas
(prekės ženklas) 

Gamintojas 
(importuotojas)

„Europos 
gėlė“

„Šiaurės 
gulbė“ 

„Sakalas“ „Mėlynas 
angelas“

Pastabos

Vivacolor 
Korrosoplus

Vivacolor
 Pavojingas 

aplinkai
Vivacolor Universal Vivacolor

Vivacolor Vivalax Vivacolor Pavojingas 
aplinkai

Vivacolor Robitix Vivacolor
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Vivacolor dekor Vivacolor

Vivacolour Interior Vivacolor

Vivacolor Universal Vivacolor

Sadolin Terra Nova Sadolin

Sadolin Celco Aqua Sadolin Abrobuota 
aplinkosaugos 
sistema

Sadolin Master lux Sadolin

Sadolin Bindo 3 Sadolin

Sadolin Bindo Sadolin

RILAK alkīda emalja RILAK

Tiefgrund LF 
gruntskrāsa

Sadolin X

Amphibolin Caparol Baltics E.L.F.

Samfl ex20 Caparol Baltics Nežalingas  
aplinkai

Wandfarbe Aile

Tekstildekors RILAK Pavojingas 
aplinkai

Caparyl PU-Satin Caparol Baltics X

Alpina Direkt Aufrost Caparol Baltics

Pentaprim RILAK Pavojingas 
aplinkai

Išvados

Tyrimas buvo atliekamas mokomaisiais ir informaciniais tikslais siekiant patikrinti, kokio tipo produktai prieinami 
Latvijos rinkoje.  Specifi nių produktų grupių tikrinimo metu buvo ieškoma atsakymų į tris svarbiausius klausimus: kokie 
žmogui ir aplinkai nepavojingi produktai gali būti identifi kuoti tyrimo metu, kokia informacija prieinama vartotojui ir 
kaip ženklinami skirtingi produktai.

Kadangi tyrimas vyko tik keliose prekybos vietose, pasirenkant jas kaip reprezentacinius pavyzdžius, tai šio tyrimo 
tikslas - bendrais bruožais aprašyti visą rinkoje prieinamų produktų įvairovę.  Taigi čia išdėstytos išvados neatspindi 
visos situacijos ir visos produktų bei prekių ženklų įvairovės Latvijos rinkoje, bet pateikia tik bendrą įžvalgą į žmogui 
ir aplinkai nekenksmingų produktų ženklinimo sistemą Latvijoje.  

Kokie  žmogui bei aplinkai nekenksmingi produktai buvo nustatyti tyrimo metu? 

Besilankant prekybos centruose, kur prekiaujama kasdienio vartojimo prekėmis, tapo aišku, kad dauguma ten parduodamų 
produktų neturi ekologinio ženklo ir jų sudėtyje yra potencialiai pavojingų žmogui ir aplinkai medžiagų.  

Tyrimo tikslas buvo patikrinti trijų produktų kategorijų cheminę sudėtį:  būtent, kosmetikos produktų (priemonės nuo 
įdegio saulėje), buitinės chemijos produktų (skalbimo milteliai ir plovikliai bei oro gaivikliai) ir statybinių medžiagų 
produktų (interjero dažų). 

Priemonės nuo įdegio saulėje: Latvijos rinkoje nėra specifi nio gamintojo/importuotojo, kurio produktai laikytini 
neturinčiais medžiagų, potencialiai pavojingų žmogui ir aplinkai.  Nėra ir specifi nės produktų grupės, kurią būtų galima 
išskirti kaip produktų, neturinčių potencialiai žalingų medžiagų, grupę.  
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Jei vartotojai yra suinteresuoti įsigyti produktų, kurių sudėtyje nėra potencialiai pavojingų sveikatai medžiagų, jiems 
patariama  ieškoti ekologiškų produktų specializuotose parduotuvėse ir ten juos pirkti arba atidžiai perskaityti kosmetikos 
produkto sudedamųjų dalių sąrašą.  

Skalbimo milteliai ir plovikliai: Latvijoje vienintelis produktas, kurį galima laikyti nekenksmingu aplinkai, yra prekės 
ženklas „Mini Risk“ (importuotojas  „Henkel“). „Mini Risk“ – tai vienintelis prekės ženklas, turintis ekologinį ženklą 
„Šiaurės gulbė“. 

Pirkdami skalbimo priemones, atkreipkite dėmesį į skirtingas astmos ir alergijos asociacijų rekomendacijas.  Latvijoje 
tikrinti produktai turėjo šių šalių asociacijų rekomendacijas ir patvirtinimus:  Suomijos, Danijos ir Latvijos.  Šie 
patvirtinimai ir rekomendacijos yra svarbūs ieškant žmogui ir aplinkai nekenksmingo produkto, tačiau jų negalima 
tapatinti su ekologiniais ženklais, kadangi yra reikalinga informacija, pagrindžianti šiuos patvirtinimus ir rekomendacijas.  
Populiariausi ekologiniai ženklai („Sakalas“, „Europos gėlės“, „Šiaurės gulbė“) pasitaiko retai.  

Oro gaivikliai 
Pagal ES Direktyvą 2001/59/EC tokie cheminiai produktai, kaip oro gaivikliai, privalo turėti R frazes ant savo 
etikečių.  Tikrinant Latvijos rinkoje prieinamus oro gaiviklius, nerasta nė vieno gaminio, turinčio R frazės simbolio 
kombinacijas. 

Visi patikrinti oro gaivikliai ant savo pakuotės turėjo latvių kalba parašytą informaciją daugeliu atvejų suprantamą kaip 
instrukciją, kaip reikia elgtis su oro gaivikliu ir ko reikia vengti. 

Tikrinant purškiamus gaviklius ant daugumos jų pastebėtas ženklas „degus“ arba „ypač degus“.  Tačiau ne visi oro 
gaivikliai buvo paženklinti simboliu „erzinantis“. 

Taigi pagrindinė oro gaiviklių Latvijoje ženklinimo išvada yra ta, kad trūksta aiškesnių R frazių ženklinimo instrukcijų.  
Be to, pavojaus simboliai ne visada tinkamai įterpti.  

Interjero dažai 
Buvo tikrinamas ekologinių ženklų buvimas ant interjero dažų dėžučių.  Jei vartotoją domina galimybė įsigyti tokių 
dažų, jis turi ieškoti jų pats arba klausti pardavėjo, ar yra dažų, pažymėtų ekologiniu ženklu.   Tikimybė rasti tokius 
dažus gana nedidelė.  

Kokia informacija randama ant produkto pakuotės? 

Akivaizdu, kad ant kiekvieno produkto pakuotės yra informacijos valstybine kalba.  Be to, dauguma produktų pakuočių 
yra paženklintos pavojaus ženklu ar kitaip.  

Einant nuo vienos produktų grupės prie kitos, darosi aišku, kad pavojaus ženklai ne visuomet yra ant produktų pakuočių 
(pvz., simbolis „erzinantis“), ir visa reikiama informacija taip pat ne visada prieinama (pvz., R frazės). 

Populiariausi ekologiniai ženklai („Sakalas“, „Europos gėlės“, „Šiaurės gulbė“) pasitaiko retai.  Todėl vartotojams 
patariama pirkti specializuotose ekologinėse parduotuvėse ar didesniuose prekybos centruose, nes čia didesnė tikybė 
rasti gaminių su ekologiniu ženklu.  

Ant daugelio buitinės chemijos ir kosmetikos produktų pakuočių galima rasti ir kitokius ženklus (tokius kaip astmos ir 
alergijos asociacijų rekomendacijos arba darnaus valymo ženklas), tačiau nėra aiškios tokių ženklų klasifi kacijos, ir jie 
nėra tokie patikimi kaip „Sakalas“, „Europos gėlė“ ar „Šiaurės gulbė“. 

Skirtingų produktų grupių ženklinimo sistema

Kosmetikos produktai privalo turėti sudedamųjų dalių sąrašą arba bent jau tai turi būti prieinama vartotojui.  Priemonių 
nuo įdegio saulėje sudėtis turi būti pateikta ant etiketės. Visi patikrinti produktai nuo įdegio saulėje turėjo savo sudėties 
sąrašą,  todėl galimybė patikrinti potencialiai kenksmingas medžiagas buvo realizuota.  



        99

Testui atrinkti buitinės chemijos produktai buvo skalbimo milteliai/plovikliai ir oro gaivikliai.  Šie produktai gali būti 
paženklinti pavojaus ženklais, ekologiniais ženklais, taip pat svarbu, kad informacija apie sudėtį būtų įtraukta į etiketę.  
Pavojaus ženklas yra privalomas, ekologinis ženklas atsiranda tik tuomet, jei produktas sertifi kuotas atitinkamos 
institucijos.  Ant pakuotės taip pat gali būti papildomas ženklinimas, susijęs su specialiomis rekomendacijomis ar 
nepriklausomos organizacijos patvirtinimais. 

Tyrimo metu ištyrinėti buitinės chemijos produktai iš dalies turėjo pagrindinius ženklus (pvz., „degus“ ar „ypač degus“), 
tačiau ženklo „erzinantis“ nebuvo visais reikiamais atvejais.  Tekstinė informacija taip pat buvo nepilna, nes ant oro 
gaiviklių taros daugeliu atvejų nebuvo R frazių simbolių.   Produktui turint specialių rekomendacijų ar kitos organizacijos 
patvirtinimų, ant jo pakuotės buvo rasti papildomi ženklai.  

Į statybinių medžiagų tyrimą buvo įtraukti interjero dažai. Jie gali turėti ekologinį ženklą („Sakalas“, „Europos gėlės“, 
„Šiaurės gulbė“), jei turi atitinkamos institucijos patvirtinimą. Tačiau ekologinis ženklas buvo rastas tik ant kelių 
gamintojų produktų. 
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11 priedas. Tyrimo rezultatai Lietuvoje

Nevyriausybinė organizacija Baltijos aplinkos forumas (Lietuva) vykdė šį tyrimą 2007 m. vasarą skirtingose prekybos 
centrų grandinėse ir keliose vaistinėse, tikrindama produktų etiketes ir raštiškai užfi ksuodama gautus rezultatus.  Tyrimo 
rezultatai pateikiami toliau pagal produktų grupes. 

Nustatyta, kad kelios priemonės nuo įdegio saulėje savo sudėtyje neturėjo medžiagų, kurių buvo ieškoma tyrimo metu. 
Tikrinant skalbimo miltelius ir ploviklius paaiškėjo, kad nė vienas parduotuvės tinklo produktas neturėjo jokio ekologinio 
ženklo.  Nė vienas oro gaiviklis nebuvo paženklintas kaip „erzinantis“ ir neturėjo ir R frazių sąrašo.  Tikrinant interjero 
dažus, rasta keletas gaminių, paženklintų „Europos gėlės“ ženklu. 

Tačiau yra žinoma, kad Vilniuje egzistuoja kelios specializuotos ekologinės parduotuvės, kur įmanoma rasti namų 
apyvokos ir kosmetikos gaminių, pažymėtų ekologiniais ženklais. 

I. Produktų grupė:  Kosmetika: PRIEMONĖS NUO ĮDEGIO SAULĖJE

Tikslas:  patikrinti, ar priemonių nuo įdegio saulėje, kuriomis prekiaujama skirtingose parduotuvėse /prekybos 
centruose/kosmetikos parduotuvių tinkluose, sudėtyje yra pavojingų medžiagų. 

Aplankytų prekybos centrų sąrašas:
• Maxima, Mindaugo g. 13, Vilnius
• Rimi Hypermarket, Savanorių pr. 16, Vilnius 
• Iki, Žirmūnų g. 2, Vilnius
• Ermitažas, Ozo g. 25, Vilnius
• Senukai, Ukmergės g. 244, Vilnius

Aplankytų vaistinių sąrašas:
• Camelia, Algirdo g. 16-10/ T.Ševčenkos g. 4-10, Vilnius
• Euro vaistinė, Mindaugo g. 13, Vilnius
• Šeimos vaistinė, Vilniaus g. 22, Vilnius
• Grindelia, Pylimo g. 5/2, Vilnius
• Gintarinė vaistinė, Kalinausko g. 4, Vilnius

Patikrintų medžiagų sąrašas: 
 Isotridecyl salicylate
  Octyl salicylate
  Butyl methoxy-dibenzoyl-methane
  Octocrylene
  KOH
  Butyl-, Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Isobutyl parabens

Tyrimo metu buvo išaiškinta, kad 16 skirtingų prekių ženklų gamina platų tokių preparatų asortimentą. Daugeliu atvejų 
produktai savo sudėtyje turėjo minėtų medžiagų, bet buvo ir tokių, kurie neturėjo nė vienos iš prieš tai nurodytų medžiagų 
(pvz., kai kurie šių prekių ženklų produktai: SebaMed, Uriage Eau thermale, Avene eau thermale, Daylong ir kt. ).  Visų 
tikrintų priemonių nuo įdegio saulėje sąrašas pateikiamas toliau. 



        101

Priemonių nuo įdegio saulėje sąrašas, kurios tyrimo metu buvo patikrintos prekybos centruose (vaistinėse, 
kosmetikos prekių tinklų parduotuvėse):  

Produkto pavadinimas
(prekės ženklas), SPF

Gamintojas 
(importuotojas)

Isotridecyl 
salicylate 
Octyl salicylate 
(2-ethylhexyl 2-
hydroxybenzoate
2-ethylhexyl 
salicylate) 

Butyl 
methoxy-
dibenzoyl-
methane

Octocrylene Potassium 
Hydroxide 
caustic 
potash
potassa
potash lye
potassium 
hydrate

Parabens
butyl
methyl / 
E218
ethyl / 
E214
propyl / 
E216
isobutyl 
parabens

Seba med (20) GER
Seba Med baby (30) GER X X
Daylong extreme (50) CH X X
Microban (30) CH X
Eucerin (10) GER X X
Eucerin (25) X X
Altermed (20) CZ X
Altermed (18) CZ X
Altermed (50) CZ X
Uriage Eau thermale (50) FR
Avene (20) FR
Avene for children (40) FR
Kolastyna Lobaratorium 
(20)

PL X X

Kolastyna PL X X X X X
Delia Sun PL X
Viki PL X X
ReAM Suncare GER X X
Garenier FR X X X X
Garnier (15) FR X X
Ladival GER X
Nivea (20) DK X X X
Nivea (30) GER X X
Nivea anti-aging GER X X
Emulsija dlia zagara PL X X
Balsam do oalania PL X X

II. Produktų grupė:  Buitinė chemija: SKALBIMO MILTELIAI IR PLOVIKLIAI

Tikslas: patikrinti esamus produktus, pažymėtus ekologiniu ženklu, jeigu tokių apskritai yra, ir nustatyti, kokie kiti 
ženklai randami. 

Aplankytų prekybos centrų sąrašas:
• Maxima, Mindaugo g. 13, Vilnius
• Rimi Hypermarket, Savanorių pr. 16, Vilnius 
• Iki, Žirmūnų g. 2, Vilnius

Apsilankius skirtingose prekybos vietose, rasta 19 skirtingų skalbimo miltelių tipų, taip pat ploviklių, ir tarp šios 
gaminių įvairovės nė vienas produktas nebuvo pažymėtas ženklu „Europos gėlė“ ar „Sakalas“. 



        102

Buvo rasta ir kitokių ekologinių ženklų ant skalbimo miltelių ir ploviklių pakuočių:

Šis ženklas priklauso Suomijai. Jo simbolis – kregždė. Šis ženklas reiškia, kad produktas 
yra patvirtintas Suomijos alergijos ir astmos asociacijos. 

Šis ženklas sukurtas Tarptautinės muilo, ploviklių ir eksploatacijos produktų Europoje 
asociacijos (A.I.S.E) iniciatyva.  Šis ženklas simbolizuoja nepriekaištingo valymo kokybę 
bei skatina darnaus požiūrio principą tarp kompanijų, gaminančių skalbimo priemones, 
namų apyvokos ir kitus profesionalaus valymo produktus.  Šio ženklo tikslas - padėti 
apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką ateities kartoms (http://www.sustainable-cleaning.
com).  

Eurocompact logotipas yra naudojamas kompanijų, gaminančių skalbimo priemones, šis 
ženklas patvirtintas Tarptautinės muilo, ploviklių ir eksploatacijos produktų Europoje 
asociacijos ir užtikrina, kad vartotojui yra suteikta visapusiška informacija apie naudojamą 
skalbimo priemonę kartu su papildoma informacija, tokia kaip rekomendacijos, kad 
skalbiniai turi būti skalbiami žemiausioje temperatūroje esant pilnai skalbimo mašinai ir t.t. 
Tai padeda sumažinti elektros energijos ir vandens sąnaudas.  

Frosch produktai gaminami efektyviau panaudojant resursus (antrinės žaliavos, elektros 
energija, vanduo). Dėl šio pasiekimo kompanija gavo aplinkosaugos sertifi katą (EMAS 
II). 

Produktai su šiuo ženklu pasikliauja pasitvirtinusiais komponentais ir natūraliomis namų 
apyvokos priemonėmis ir naudoja šias formules tiesiog „gerai savijautai“.  Nuo pat pradžios 
Frosch pastoviai naudoja komponentus, kurie yra paruošti greitam suirimui.  

Toliau lentelėje pateikiamas skalbimo miltelių ir ploviklių, kurie buvo įtraukti į tyrimą, sąrašas ir ženklai, kurie tyrimo 
metu buvo aptikti. 
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Ekologiniai ženklai ant skalbimo miltelių ir ploviklių pakuočių (jau atlikus tyrimą buvo pastebėta, kad Lietuvos 
rinkpje taip pat atsirado „Mini risk“ skalbimo miltelių)

Produkto 
pavadinimas
(prekės ženklas) 

Importuotojas:
Gamintojas:

Milteliai Plovikliai

„Europos gėlė“
  ” Šiaurės
   Gulbė“   „Sakalas“

Pastabos
Kiti ženklai
(pvz., 
rekomendaacijos)

Rex gel (Henkel) Vengrija X

Rex (Henkel) Latvija X

Persil (Henkel) Vengrija X

Perwoll (Henkel) Rusija X

Woolite Lenkija X www.sustainable-
cleaning.com

Bonux Turkija X

Omo Rumunija X

Ariel sensitive Latvija Alergia.Ja 
astmilition karsa

Ariel Turkey

TIDE (Proctor 
&Gamble)

Čekijos 
respublika

X

Dosia Lenkija X

Surcare sensitive Didžioji 
Britanija

X Nesikaupia gamtoje, 
be kvapiklių, 
nepriekaištingo 
veikimo

Ringuva TM Lietuva X 78% natūralaus 
muilo. 

Bobas (Henkel) Lenkija X

Taip Lietuva X
  erzinantis

Frosh Vokietija 98% greitai suirsta

Neutral Nyderlandai Nėra spalviklių; 
nėra kvapiklių

Neutral Danija X Nėra spalviklių; 
nėra kvapiklių

Neutral Danija X Rekomenduoja 
Danijos astmos ir 
alergijos asociacija. 

Effect Lietuva

Iksan Lietuva

Maxima Turkija X
 erzinantis

Optima linija Turkija X
 erzinantis

SPIN Turkija X
 erzinantis

Balance Neutral Lietuva X

Bobas (Henkel) Lenkija X

Ringuva TM Lietuva X 78% natūralaus 
muilo. 

Bio fresh Lenkija X
  Xi erzinantis

Ushastyj nian Rusija X
 Xi erzinantis

Marine BE X

Cleaning Fresh DB X www.sustainable-
cleaning.com

Skalbiklis auto 
mašinoms 
(Higėja)

Lietuva X
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II. Produktų grupė:  Buitinė chemija: ORO GAIVIKLIAI

Tikslas: patikrinti, ar ant oro gaiviklio fl akono yra pavojaus ženklas „Erzinantis“ ir R frazės.  

Aplankytų prekybos centrų sąrašas:
• Maxima, Mindaugo g. 13, Vilnius
• Rimi Hypermarket, Savanorių pr. 16, Vilnius 
• Iki, Žirmūnų g. 2, Vilnius

Tikrinant įvairius oro gaiviklius, parduodamus prekybos centruose, nė vienas jų neturėjo įspėjimo „erzinantis“. 

Produkto pavadinimas
(prekės ženklas) 

Gamintojas 
(importuotojas)

Kokios minimos R 
frazės?
(nurodyti tik, pvz., 
R42 forma)

Pastabos (kiti ženklai,
pvz., neardo ozono 
sluoksnio)

Ambi pur LT - -
 Degus;

Lemon green freshener 
(Green world)

Turkija - -
 Degus, CFC

Viva Fresh 
(Quandrimex)

Prancūzija - -
 Degus;

Lemon zest 
(Springfresh)

ES - -
 Ypač degus

Candle scent (Chasm) Škotija - -
 Degus, tirpiklis; 

(didelė dozė žudo)
Brast (Diamers) Lenkija - -

 Degus;
Nature (Freistile Ltd.) DB - -

 Degus, neardo 
ozono sluoksnio, su 
gyvūnais neišbandytas

Glade (Johson wsf) DB - -
 Degus, tirpiklis, 

(per didelė dozė žudo)
Air wich ES - -

 Degus;
Afton DB - -

 Degus;
Brait Lenkija - -

 Degus;
Aptel Frischer Vokietija - -

 Degus, 
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III. Produktų grupė:  Pramoninė chemija INTERJERO DAŽAI

Tikslas: ekologinių ženklų ant interjero dažų dėžučių tikrinimas. 

Aplankytų statybinių medžiagų parduotuvių sąrašas:
• Ermitažas, Ozo g. 25, Vilnius
• Senukai, Ukmergės g. 244, Vilnius

Interjero dažų asortimentas statybinių medžiagų parduotuvėse yra labai platus. Nėra lengva rasti aplinkai nežalingų 
produktų, pažymėtų ekologiniu ženklu, buvo kreiptasi pagalbos į pardavėją.  Iš visos dažų pasiūlos tik trys Tikkurila 
produktai turėjo ekologinį ženklą.  

Produkto 
pavadinimas
(prekės ženklas) 

Gamintojas 
(importuotojas)

„Europos gėlė“ „Šiaurės gulbė“ „Sakalas“ „Mėlynas 
angelas“

Pastabos

Tikkurila
Remonti-assa

FIN X - - -

Tikkurila
Harmony

FIN X - - -

Tikkurila
Eko-joker

FIN X - - -

Hammerite GB - - - -

Sniezka PL - - - - R10, 20, S2, 23, 
24, 45, 51

Betolux FIN - - - -

Vivafl oor LV - - - -

Celox CZ - - - -

Biolar LV - - - - Žalia juosta, LV 
ženklas

Akrylcol CZ - - - -

Alpina Fensterlack GER - - - -

Sadolin EST - - - -

Caparol Samtex 7 GER - - - - Umweltshonend 
Arm an 
schodstoffen

Dulux trade ES - - - -

Dulux supermat ES - - - -

Ekocolor ES - - - -

Topcolor ES - - - -

Wandfarbe GER - - - -
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12 priedas. Tyrimo rezultatai Rusijoje

Tyrimo metu buvo patikrinti 4 tipai namų apyvokos produktų. Šiam tikslui pasiekti buvo pakviesti ne tik nevyriausybinės 
organizacijos „Išsaugokime Sankt Peterburgą švarų“ atstovai, bet ir ekologijos studijų vyresniųjų kursų studentai. Pagal 
priimtą susitarimą buvo nutarta patikrinti prekybos centrų tinklus ir specializuotas parduotuves. Kadangi studentai dirbo 
savarankiškai ir aplankė atskiras parduotuves ir prekybos centrus, galima teigti, kad kiekviename prekybos centrų tinkle 
dominuoja tas pats prekių asortimentas. 

Priemonės nuo įdegio  saulėje

Buvo tikrinama priemonių nuo įdegio saulėje sudėtis.
Buvo aplankyti 3 prekybos tinklo „O’Key“ centrai, dvi kosmetikos parduotuvės „Spectr“ (Spectrum) ir 2 namų 
apyvokos ir kosmetikos prekių parduotuvės „Ulybka Radugi“. 

Priemonės nuo įdegio 
saulėje pavadinimas Medžiagos Rasta:

Solar expertise Octocrylene
KOH
Parabens
Butyl methoxydibenzoylmethane

O’Key, Ulybka Radugi 

Ambre Solair Octocrylene O’Key, Ulybka Radugi Spectr

Sun expert        Netikrintas Spectr

Minėtose parduotuvėse rasti 2 tipai priemonių nuo įdegio saulėje: „Solar expertise“ („L’Oreal“) ir „Ambre Solair“ 
(„Garnier“). Abiejose buvo pavojingų medžiagų.  Priemonė „Sun expert“, rasta viename „Spectr“ parduotuvės skyriuje, 
buvo sulipinta su kitu produktu kaip akcijos produktas, ir todėl nebuvo galimybės pamatyti produkto etiketę.  Parduotuvės 
darbuotojai neleido atskirti šių dviejų produktų jų neįsigijus. 

Bendrosios pastabos:
- produkto sudėties įrašai buvo beveik neįskaitomi dėl smulkaus šrifto ir užklijuotos lipnios juostelės; 
- „L’Oreal“ kompanijos tinklalapyje nebuvo jokios informacijos apie šių produktų cheminę sudėtį. 

Skalbimo milteliai ir plovikliai

Tyrimo metu buvo ieškoma ir ekologinių ženklų. Buvo aplankyti 8 prekybos tinklo „Piaterochka“ centrai,  3 prekybos 
tinklo „O’Key“ centrai ir 2 namų apyvokos prekių ir kosmetikos prekių parduotuvės „Ulybka Radugi“.  Iš 17 skalbimo 
miltelių tipų ekologiniai ženklai buvo rasti tik ant užsienio gamintojų produktų.  Kai kurie iš jų buvo patvirtinti Rusijos 
mokslų akademijos vaikų sveikatos centro arba sanitarinės epidemijos centro. Kai kurie produktai buvo pažymėti kaip 
„dermatologiškai patikrintas“, „sukeliantis alerginę reakciją“ arba „nesukeliantis alerginės reakcijos“. „Henkel“, „Procter 
&Gamble“ ir „Reckitt Berckiser“ produkcija turėjo šiuos ženklus: „Henkel užtikrinta kokybė“, „Procter &Gamble 
užtikrinta kokybė“ ir „Reckitt Berckiser užtikrinta kokybė“. 

Bendrosios pastabos:
- Atrodo, kad gamintojai bando pritraukti pirkėjus daugeliu ženklų, tačiau nė vienas jų neturi nieko bendra su 

ekologiniu ženklu.
- Ant produktų pakuočių yra informacijos ir ženklų saugos klausimais, ypač ant skalbimo miltelių vaikų 

drabužiams skalbti, į kuriuos žmonės atkreipia dėmesį.
- Įdomu buvo sužinoti, ką apie ekologinius ženklus galvoja patys pirkėjai, tačiau paklausti keli vyresni žmonės 

nežinojo, kas tai yra, ir tikino, kad renkasi produktą pagal savo patirtį. 
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Oro gaivikliai

Buvo tikrinamas pavojaus ženklų buvimas ant produkto pakuočių. 
Buvo aplankyti 3 prekybos tinklo „O’Key“ centrai, dvi kosmetikos parduotuvės „Spectr“ (Spectrum) ir 2 namų 
apyvokos ir kosmetikos prekių parduotuvės „Ulybka Radugi“. 

Produkto 
pavadinimas Ženklas Rasta:

Glade labai degus; O’Key, Spectr, Ulybka Radugi

Disney per didelė dozė žudo O’Key, Spectr, Ulybka Radugi

Charm labai degus; O’Key, Spectr

Flower shop labai degus; O’Key, Spectr, 

Deliss degus; O’Key

Ambi Pur labai degus; O’Key

Frist degus; Ulybka Radugi

Oust degus; Ulybka Radugi

Sunny day degus; Ulybka Radugi

Symphony labai degus; Ulybka Radugi

Chirton degus; Ulybka Radugi

Owk Garden O’Key, Spectr

Bendrosios pastabos:
- Pavojaus ženklai buvo rasti beveik ant visų oro gaiviklių arba kaip juodo kryžiaus simbolis, arba kaip 

liepsnelės simbolis.
- R - frazės, tokios kaip „degus“ ar „labai degus“ buvo rastos ant visų savo sudėtyje alkoholio turinčių gaiviklių. 
- Vienintelis oro gaiviklis, kuris nebuvo paženklintas pavojaus ženklu, buvo „Owk Garden“, rastas „O’Key“ ir 

„Spectr“ parduotuvėse. 
- Didesnė aplinkai nekenksmingų produktų pasiūla vartotojams - tai produktai, pažymėti kaip „neardantys 

ozono sluoksnio“. 

Interjero dažai: 

Buvo tikrinamas ekologinių ženklų buvimas ant produkto pakuočių. 
Buvo aplankytos 2 prekybos tinklo „OBI“ parduotuvės ir 1 „Metrika “ prekybos tinklo statybinių medžiagų 
parduotuvė.  
Nė vienas iš 14 „OBI“ prekybos centro produktų neturėjo ekologinio ženklo.  Tarp 19 dažų tipų „Metrika“ prekybos 
centre 2 iš jų buvo pažymėti ekologiniu ženklu „Europos gėlė“. Tai „Joker Tikkurula“ ir „Remontti assa Tikkurula“.  
Beje, tai patys brangiausi dažai parduotuvėje. 

Bendrosios pastabos:

- TEKC kompanijos produkcija yra pažymėta ISO 9001 ženklu, tačiau atrodo, kad tai ne aplinkos apsaugos 
vadybos, bet vadovybės ženklas. 

- Paklausus pardavėjo apie ekologinius ženklus, jis nurodė pastabą „tinkamas naudoti mokyklose ir ligoninėse“. 
- Dažams būdinga pastaba: „apsauga nuo gaisro ir sprogimo pavojaus“. 
- Finncolor dažai, kuriuos gamina Tikkurila, pažymėti pastaba, kurioje nurodyta, jog dažų sudėtyje nėra 

gyvsidabrio, sunkiųjų metalų ir švino. 
       -     Dažai BINDO, kuriuos gamina Sadolin,  pažymėti pastaba „Valstybinio sveikatos centro higienos
             sertifi katas“.


