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I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Μετά από την υποβολή της πρότασης κανονισμού για την μεταρρύθμιση της πολιτικής της 
ΕΕ για τις χημικές ουσίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2003 και τις μέχρι 
τώρα συζητήσεις στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της 
ακρόασης της 19ης Ιανουαρίου 2005 και των πολυάριθμων συζητήσεων με τους 
εμπλεκομένους παράγοντες, διαπιστώθηκε με μεγάλη ομοφωνία ότι δεν αμφισβητείται πλέον 
η ανάγκη μιας νέας πολιτικής για τις χημικές ουσίες, η διαμόρφωση όμως του συστήματος 
καταχώρισης, αξιολόγησης, αδειοδότησης και περιορισμού εξακολουθεί να αποτελεί θέμα 
αμφισβήτησης.

Επίκεντρο της συζήτησης αποτελεί η προσέγγιση καταχώρισης που επέλεξε η Επιτροπή, η 
οποία βασικά έχει ποσοτικό προσανατολισμό και δεν επιτρέπει μία αναλυτική εκτίμηση του 
κινδύνου. Οι απαιτήσεις που διατυπώνονται εδώ είναι καθοριστικές για την εκτίμηση του εάν 
το επιδιωκόμενο επίπεδο προστασίας από ενδεχομένους κινδύνους που προέρχονται από 
χημικές ουσίες είναι ή όχι (δυσ)ανάλογο σε σχέση με την επιβάρυνση της βιομηχανίας από 
υπερβολικά περίπλοκες και δαπανηρές διαδικασίες.

Δύο ερωτήματα φαίνεται να παραμένουν καταρχήν ανεπίλυτα ακόμα και μετά από την μέχρι 
τώρα συζήτηση:

1.Πώς μπορεί να αποφευχθεί η απόσυρση από την αγορά ιδίως ουσιών που παράγονται 
σε σχετικά μικρές ποσότητες, με αποτέλεσμα την έλλειψή τους κυρίως στην 
διαδικασία παραγωγής των μεταγενεστέρων χρηστών, μόνο και μόνο επειδή η 
καταχώρισή τους είναι πολύ δαπανηρή και όχι επειδή είναι αυτές καθεαυτές πολύ 
επικίνδυνες; 

2.Πώς μπορεί ένας εισαγωγέας προϊόντων να εκπληρώσει τις απαιτήσεις της 
καταχώρισης όταν δεν μπορεί να ενημερωθεί με αρκετή ακρίβεια για τις ουσίες που 
περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα;

Φαίνεται αναμφισβήτητο ότι πρέπει να ληφθεί περισσότερο από ό,τι μέχρι σήμερα υπόψη η 
επιβάρυνση για τις ΜΜΕ, οι οποίες πλήττονται από το REACH αφενός ως παραγωγοί 
μικρού όγκου ειδικών χημικών και από την άλλη ως μεταγενέστεροι χρήστες διαφόρων 
κλάδων.

Οι διατάξεις που αφορούν τις εισαγωγές πρέπει να διατυπωθούν έτσι ώστε να αποφευχθούν 
περαιτέρω μειονεκτήματα στον ανταγωνισμό για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και να μην 
μπορούν να εκφραστούν αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα με τον ΠΟΕ.
Επιπροσθέτως, πρέπει να διασαφηνιστεί απόλυτα η θέση που θα κατέχει στο πλαίσιο των 
εθνικών εποπτικών αρχών ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων που πρόκειται να 
συσταθεί και να οριστεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο υπέρτατος στόχος όλων των προβληματισμών για τις απαραίτητες και τις ενδεχόμενες 
βελτιώσεις, με γνώμονα την επικινδυνότητα, της προσέγγισης που προτείνει η Επιτροπή και 
που έχει βασικά ποσοτικό προσανατολισμό πρέπει να είναι η επίτευξη του επιδιωκομένου 
επιπέδου προστασίας για τους ανθρώπους και το περιβάλλον με έναν πιο αποτελεσματικό 
τρόπο από αυτόν που προσφέρει η σημερινή πρόταση της Επιτροπής, δηλαδή 
στοχοθετημένα, πιο γρήγορα, με λιγότερη γραφειοκρατία και έξοδα για τους 
ενδιαφερομένους.
Διατυπώθηκε κριτική σε ουσιαστικά σημεία που αφορούν την δυνατότητα εφαρμογής στην 



CM\562724EL.doc 3/11 PE 357.565v01-00

μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

πράξη της πρότασης της Επιτροπής, η οποία πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ευτυχώς, για 
ορισμένα από τα σημεία αυτά υπάρχουν ήδη πολύτιμες προσεγγίσεις λύσεων, ενώ άλλα όπως 
εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παραμένουν ακόμη πλήρως ανεπίλυτα. 

II. Επίμαχα σημεία του προτεινόμενου συστήματος καταχώρισης

Η προσέγγιση της Επιτροπής είναι τόσο ακατανόητη όσο και δυσανάλογη: δεν είναι εύλογο 
ότι απαιτεί όλα τα δεδομένα καταχώρισης για όλες τις ουσίες και χρήσεις χωρίς κανένα 
συσχετισμό με τον συγκεκριμένο κίνδυνο της εκάστοτε ουσίας για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον, αντί να προβαίνει σε ιεραρχήσεις. Επίσης, είναι δυσανάλογη διότι ναι μεν ισχύει 
πάντα η αρχή «περισσότερα δεδομένα σημαίνουν περισσότερες δαπάνες για τις απαραίτητες 
δοκιμές και την συγκέντρωση δεδομένων», αλλά η σχέση «περισσότερα δεδομένα σημαίνουν 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας» δεν είναι καθόλου δεδομένη για όλες τις περιπτώσεις.
Για παράδειγμα, δεν είναι κατανοητό γιατί να απαιτούνται για την συλλογή δεδομένων για 
ένα (φυσικό) υλικό όπως το αλάτι, παρά την ελάχιστη έκθεση, τόσο μεγάλες δαπάνες και 
κόπος όπως και για μία ιδιαίτερα καρκινογόνα ουσία, μόνο και μόνο επειδή το αλάτι 
παράγεται σε μεγάλες ποσότητες.

Εδώ πρέπει να επιλεγεί μία διαφοροποιημένη προσέγγιση χωρίς να εγκαταλειφθεί ο στόχος 
της καταχώρισης όλων ανεξαιρέτως των εν λόγω περίπου 30 000 ουσιών. 
Οι εξαιρετικά μεγάλες δαπάνες καταχώρισης που συνεπάγεται η προσέγγιση της Επιτροπής 
να χρησιμοποιείται ποσοτικό κατώφλι είναι σε πολλές περιπτώσεις δυσανάλογες με τα έσοδα 
από την κυκλοφορία της ουσίας –ειδικά για ουσίες που παρασκευάζονται σε μικρές 
ποσότητες από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που καλύπτουν περιορισμένους τομείς της 
αγοράς. Συνεπεία τούτου, κάποιες επιχειρήσεις θα αναγκάζονταν να αποσύρουν 
αποδεδειγμένα ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων τους από την αγορά για οικονομικούς λόγους 
(και όχι για λόγους που σχετίζονται με την επικινδυνότητά τους!). Στην χειρότερη περίπτωση 
υπάρχει κίνδυνος μετακίνησης ή αναστολής της παραγωγής ή και κλείσιμο της επιχείρησης 
με συνέπεια την απώλεια θέσεων εργασίας στην ΕΕ.1 Το σύστημα ποσοτικών κατωφλίων της 
Επιτροπής δημιουργεί λοιπόν ένα εσφαλμένο κίνητρο επιλογής προσανατολισμένο στις 
δαπάνες καταχώρισης και όχι στην επικινδυνότητα των ουσιών. Αυτό πρέπει να διορθωθεί! 

Οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις για την συγκέντρωση των απαιτουμένων εγγράφων και 
δελτίων δεδομένων για την καταχώριση θα επιβαρύνει υπερβολικά ιδίως τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις. Εκτός από τον παράγοντα του χρόνου, ιδιαίτερα σοβαρή οικονομική 
επιβάρυνση συνιστά και το απαιτούμενο προσωπικό, αλλά και η συχνή έλλειψη 
εξειδικευμένου προσωπικού. Οι απαιτήσεις αυτές είναι διαμετρικά αντίθετες με την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και την απλούστευση της διοίκησης που ζητείται επανειλημμένα, 
αλλά και την επιδιωκόμενη βελτίωση της νομοθεσίας.
Τέλος, υπάρχει φόβος ότι η πρόταση θα βλάψει μακροπρόθεσμα και την ικανότητα της 
οικονομίας για καινοτομίες στην ΕΕ, καθώς δυσχεραίνει την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, 
μειώνει τον αριθμό των διαθέσιμων ουσιών και παρεμβάλλει μεγάλα γραφειοκρατικά 
εμπόδια στην υλοποίηση νέων ιδεών. Αυτό αντίκειται στον στόχο της ανανεωμένης 

  
1 Από την άλλη, η υποκατάσταση των ουσιών κατά κανόνα απαιτεί δαπανηρές έρευνες εξαιτίας του εκ φύσεως 
περιορισμένου αριθμού των διαθέσιμων ουσιών και των συνδυασμών τους, καθώς και του γεγονότος ότι η 
εξεταζόμενη καταλληλότητα των υποκαταστάτων εξαρτάται από πολλές και ποικίλες χημικές, φυσικές, τεχνικές 
και τοξικολογικές ιδιότητες.
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στρατηγικής της Λισαβόνας να κάνουμε επιτέλους την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική. 
Επιπλέον, η χρησιμοποίηση του ποσοτικού κατωφλίου οδηγεί σε περιττά πρόσθετα 
πειράματα σε ζώα που θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά με μία προσέγγιση που θα είχε 
ως κριτήριο την επικινδυνότητα.

III. Δυνατότητες βελτίωσης

Στο μεσοδιάστημα υποβλήθηκαν πολλές και διάφορες, εν μέρει αλληλοσυμπληρούμενες 
προτάσεις από τα κράτη μέλη και τους επαγγελματικούς συνδέσμους διαφόρων κλάδων. 
Κοινό χαρακτηριστικό όλων των προτάσεων είναι η απόπειρα να γεφυρωθεί το κενό μεταξύ 
του εφικτού επιπέδου προστασίας και πιο αντικειμενικών, πραγματικά απαραίτητων 
απαιτήσεων καταχώρισης και αποτελεσματικής αξιολόγησης. Εδώ είναι πρωταρχικής 
σημασίας να χαρακτηριστούν όσο το δυνατόν ενωρίτερα ως συμβατές με το περιβάλλον όσες 
ουσίες αποδεδειγμένα δεν είναι δυνάμει επικίνδυνες, πράγμα που θα περιορίσει την έκταση 
των απαιτουμένων δεδομένων για κάθε ουσία που κοινοποιείται επιτρέποντας να 
επικεντρωθούν οι αναλυτικότερες εξετάσεις στις πραγματικά προβληματικές ουσίες. 

1. Μία ουσία – μία καταχώριση (one substance – one registration, OSOR)
Η πρόταση που υπέβαλαν στο Συμβούλιο η Μεγάλη Βρετανία και η Ουγγαρία να 
καταχωρείται η κάθε ουσία μόνο μία φορά μάς κερδίζει με την απλή της λογική, γιατί 
επιδιώκει την αποφυγή της πολλαπλής συγκέντρωσης και χρηματοδότησης των ίδιων 
δεδομένων. Η ιδέα OSOR μπορεί καταρχήν να μειώσει δραστικά το διοικητικό κόστος για τις 
επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες. 

Ωστόσο, στις συζητήσεις εμφανίστηκαν τα παρακάτω αναπάντητα ερωτήματα που πρέπει να 
απαντηθούν για να είναι αποδεκτή μια τέτοια εναλλακτική προσέγγιση:

1. Ποιος θα καθορίζει το κόστος του χωρισμού των δεδομένων και ποιος θα είναι ο 
αμερόληπτος διαιτητής σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ των 
μελών των κοινοπραξιών; 

2. Πώς θα γίνει η (νέα) κατανομή των δαπανών εάν μετά από τον αρχικό σχηματισμό 
κοινοπραξίας θελήσουν να συμμετάσχουν και άλλοι παραγωγοί, χωρίς να απαιτηθεί 
μία εξαιρετικά γραφειοκρατική ανακατανομή;

3. Πώς είναι δυνατόν να διασφαλιστεί το επαγγελματικό απόρρητο παρά την σύσταση 
κοινοπραξιών–η υποχρεωτική σύσταση κοινοπραξιών είναι βέβαια σαφώς 
απορριπτέα. 

4. Είναι γενικότερα συμβατή με τις αντίστοιχες διατάξεις της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας η δημιουργία κοινοπραξιών βάσει διατάξεων των οποίων σήμερα δεν έχει 
ακόμα ολοκληρωθεί η επεξεργασία; 

5. Μπορεί να θεωρηθεί σε κάθε περίπτωση δεδομένο ότι υπάρχει πάντοτε ένας σαφής 
ορισμός των ουσιών;

Παρά τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά, μπορούμε να σημειώσουμε ότι αυτή η 
πρόταση θα περιόριζε το διοικητικό και τεχνικό κόστος της καταχώρισης, θα αποτελούσε 
βοήθεια για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και θα μπορούσε να ασκήσει θετική επιρροή 
στο ζήτημα των δαπανών. Ωστόσο αυτό το σκεπτικό αφήνει επίσης αναπάντητο το ερώτημα 
πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η ελλιπής ιεράρχηση ως προς την καταχώριση. Επίσης, 
παραμένει χωρίς απάντηση η προβληματική των εισαγωγών. Για μία λογική εφαρμογή της 
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πρότασης θα έπρεπε επιπλέον να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων προκειμένου να μπορεί να ενεργήσει ως ανεξάρτητη διαιτησία.

2. Ελάχιστες ποσότητες
Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει να υπόκεινται στις διατάξεις περί καταχώρισης μόνο οι 
ουσίες που παράγονται σε ποσότητα άνω του ενός τόνου ετησίως, εκτός εάν ανήκουν ούτως ή 
άλλως σε μία από τις αναγνωρισμένες κατηγορίες υψίστου κινδύνου όπως τα 
πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) ή οι καρκινογόνες ουσίες. Παρ’ όλ’ αυτά, στις 
συζητήσεις ιδίως στο Συμβούλιο εκφράστηκε η σκέψη να συμπεριληφθούν στο REACH και 
ουσίες που βρίσκονται κάτω από το εν λόγω όριο.
Η προβλεπόμενη αυτή επέκταση του πεδίου εφαρμογής καθιστά γι’ άλλη μια φορά σαφές ότι 
ο καθορισμός των απαιτουμένων δεδομένων και των διαδικασιών καταχώρισης χωρίς καμία 
αναφορά στην επικινδυνότητα είναι παραπλανητικός. Φυσικά είναι δυνατόν να αποτελούν 
κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον και ουσίες σε ελάχιστες ποσότητες. Παρ’ όλ’ αυτά 
φαίνεται εντελώς δυσανάλογο να υπαχθούν όλες αυτές οι ουσίες στο σύστημα REACH.

Σε συνάρτηση με αυτά πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι μία σαφής επέκταση των 
απαιτουμένων δεδομένων και συνακόλουθα των απαιτουμένων δοκιμών θα είχε πολύ 
αρνητικές συνέπειες για το πλήθος των δοκιμών σε ζώα που θεωρείται ακόμα πολύ μεγάλο.

3. Η πρόταση της Μάλτας και της Σλοβενίας
Με την πρόταση που υπέβαλαν η Μάλτα και η Σλοβενία επιχειρείται να εξεταστεί η 
προβληματική που μόλις παρουσιάστηκε. Ξεκινά από τον συλλογισμό ότι η στρατηγική 
ενιαίας και γενικής καταχώρισης (one size fits all) που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα δεν 
μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα, τουλάχιστον για τον τομέα από 0 έως 10 τόνους. Έτσι, για 
πρώτη φορά εκτιμάται ότι είναι αναγκαία μία ευρύτερη ιεράρχηση. 
Με την ταξινόμηση σε δύο κύριες κατηγορίες ως προς την επικινδυνότητα (ειδικά χημικά και 
ουσίες εισαγόμενες από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για περαιτέρω επεξεργασία από 
άλλους παραγωγούς ουσιών) λαμβάνεται ιδίως υπόψη η προβληματική των παραγωγών 
περιορισμένων αγορών. Επισημαίνεται δικαιολογημένα ότι το ενδιαφέρον τέτοιων 
παραγωγών ή εισαγωγέων για την σύσταση κοινοπραξιών είναι πολύ μικρότερο (βλέπε 
κατάλογο ερωτήσεων για την ιδέα OSOR, σημείο ΙΙΙ-1). Ο προτεινόμενος χωρισμός των 
δεδομένων που, εάν ήταν διαθέσιμα χωρίς περιορισμούς, θα διακύβευαν ενδεχομένως την 
επαγγελματική επιτυχία μίας επιχείρησης, εξετάζει την αναλογικότητα απαιτουμένων 
δεδομένων και επαγγελματικού απορρήτου.

Πέρα από αυτά, η πρόταση προβλέπει απογραφή των δεδομένων που υπάρχουν ήδη και 
συνακόλουθα μία φάση προκαταχώρισης. Σε συνάρτηση με αυτό εξετάζεται για πρώτη φορά 
μία συλλογή βασικών δεδομένων επικινδυνότητας που θα επέτρεπε μία γρήγορη και 
αποτελεσματική ανάλυση κινδύνου. Με την προβλεπόμενη αρχική, προσωρινή ανάλυση 
κινδύνου και την πρώτη ανάλυση ασφαλείας, καθώς και με την εξέταση της πληρότητας των 
υποβαλλομένων στοιχείων, αποφεύγεται η ακραία συσσώρευση των ακίνδυνων μικρών 
ποσοτήτων κατά το τέλος της ενδεκαετούς αρχικής φάσης και ενισχύεται σημαντικά η 
στροφή προς το κριτήριο της επικινδυνότητας. Θίγονται επίσης τα στοιχεία που αναφέρθηκαν 
ήδη και αφορούν την κατανομή των δαπανών και την λειτουργία του οργανισμού ως 
διαιτησίας.

Η πρόταση συνιστά μια πρώτη προσέγγιση μετακίνησης από την απλή συγκέντρωση εκτενών 
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δεδομένων προς την ταξινόμηση βάσει κριτηρίων επικινδυνότητας και την αποτελεσματική 
εξέταση των χημικών ουσιών ως προς το δυναμικό κινδύνου τους και επιτρέπει μία γρήγορη 
επισήμανση των ακινδύνων ουσιών.

4. Η προσέγγιση ενός βελτιωμένου REACH (a workable REACH)
Η βιομηχανία επεξέτεινε σε ολόκληρο το πεδίο εφαρμογής του REACH τους 
προβληματισμούς που αφορούν μία γνήσια εκτίμηση κινδύνου και τον περιορισμό των 
δεδομένων που θα είναι απαραίτητα σε μια πρώτη φάση. Ο στόχος αυτός εξυπηρετεί μία 
εύλογη διπλή στρατηγική:

1. την προσαρμογή των απαιτουμένων για την καταχώριση δεδομένων στο δυναμικό 
κινδύνου που απαιτεί πραγματικά ανάλυση και ταυτόχρονα

2. μία αποτελεσματική εκτίμηση κινδύνου που θα επικεντρώνεται στις πραγματικά 
προβληματικές ουσίες.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι συντομότερα διαθέσιμα τα αποτελέσματα και ο Οργανισμός 
θα έχει την δυνατότητα να εξετάσει συστηματικά εκείνες τις ουσίες, για την επικινδυνότητα
των οποίων υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες, βάσει των οποίων θα μπορούσε να καταστεί 
αναγκαίος ο περιορισμός επιμέρους χρήσεων ή η απαγόρευση της εκάστοτε ουσίας. 
Επομένως επιτυγχάνεται γενικά ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας συγκριτικά με το 
προτεινόμενο γενικευμένο σύστημα συλλογής δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται 
σαφώς η γραφειοκρατική επιβάρυνση του συστήματος.
Αυτό επιτυγχάνεται αφενός επειδή καταρχάς διαχωρίζεται καθαρά το πεδίο εφαρμογής από 
άλλους νομικούς τομείς που έχουν ρυθμιστεί με ειδικούς νόμους. Η συνόψιση των 
εξαιρέσεων που αναφέρονται σε διάφορα σημεία της παρούσας πρότασης θα καθιστούσε 
δυνατή την συνεκτική εκτίμηση του πεδίου εφαρμογής. 
Για να επιτευχθεί όντως μία αποτελεσματική ανάλυση κινδύνου όπως περιγράφηκε 
παραπάνω, πρέπει η ταξινόμηση ουσιών πέρα από εκείνες με ετήσια παραγωγή ποσότητας 
ενός τόνου, να συμπεριλάβει και τις ιδιότητες της ουσίας και τις ενδεχόμενες κατηγορίες 
έκθεσης. Αντί για την εξέταση ομάδων προϊόντων, μπορούν να διαπιστωθούν και να 
ταξινομηθούν, ανεξάρτητα από την χρήση μίας ουσίας, οι χαρακτηριστικές καταστάσεις 
έκθεσης που αφορούν τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εδώ ομαδοποιούνται 
χαρακτηριστικές καταστάσεις έκθεσης που απαιτούν τα ίδια μέτρα προστασίας. Πρόκειται 
για τους κύριους τρόπους πρόσληψης από τον άνθρωπο (από το στόμα, την αναπνοή ή το 
δέρμα), τις οδούς μεταφοράς στο περιβάλλον (αέρας, νερό, έδαφος) και την διάρκεια της 
εκάστοτε έκθεσης (μία φορά ή για λίγο, περιστασιακή, επανειλημμένη ή μακρόχρονη). Στο 
πλαίσιο αυτών των κατηγοριών έκθεσης δίδονται ορισμοί και γίνονται ομαδοποιήσεις: 
βασικά πεδία εφαρμογής (βιομηχανική, επαγγελματική ή ιδιωτική χρήση) και ανεκτά 
επίπεδα/διαβαθμίσεις έκθεσης. Αυτό το διάστημα, αυτό αναπτύσσεται στο «REACH 
Implementation Programme» της Επιτροπής.
Για μια πρώτη φάση εκτίμησης κινδύνου θα αρκούσε ένας αριθμός ελαχίστων δεδομένων που 
θα περιελάμβανε τις ουσιώδεις φυσικοχημικές ιδιότητες και τις άμεσες επιδράσεις στον 
άνθρωπο και το περιβάλλον. Οι υπόλοιπες δοκιμές θα πρέπει να εξαρτώνται από την 
εκάστοτε κατάσταση έκθεσης. Όσο η κατάσταση έκθεσης γίνεται πιο σοβαρή, τόσο πιο 
αυστηρές πρέπει να είναι οι χρονικές και ουσιαστικές απαιτήσεις για την διαδικασία 
καταχώρησης. Έτσι λαμβάνεται επιπλέον ευρέως υπόψη ο παράγων της ιεράρχησης των προς 
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καταχώριση ουσιών προκειμένου να δοθεί η δέουσα σημασία στην πτυχή της 
επικινδυνότητας. Εδώ πρέπει να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά και οι πληροφορίες που 
διαθέτουν ήδη οι επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται κατά το δυνατόν έγκαιρα οι 
ουσίες με γνωστή και σημαντική επικινδυνότητα και να τους δίδεται προτεραιότητα στην 
διαδικασία της καταχώρισης. Αυτό αφορά κυρίως τα χημικά που ταξινομούνται ως 
καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή (CMR), τα ανθεκτικά, 
βιοσυσσωρευτικά και τοξικά (PBT) και τα άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρευτικά 
(vPvB).

5. IT-Tool για Downstream-Users
Η ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργία ανέπτυξε ένα IT-Tool με το οποίο οι μεταγενέστεροι 
χρήστες μπορούν να προβούν οι ίδιοι σε αξιολόγηση των ουσιών που χρησιμοποιούν 
ανάλογα με την χρήση και την κατηγορία έκθεσης, με έναν τρόπο που χρωστάει την 
απλότητά του στην στατιστική στάθμιση και στον ψηφιακό του χαρακτήρα.

Η πρόταση αυτή, που υποβλήθηκε από την γερμανική και την αυστριακή αντιπροσωπεία, 
προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον και στο Συμβούλιο. 
Μία τέτοια αυτοματοποιημένη προκαταρκτική καταχώριση, μαζί με τα ελάχιστα δεδομένα 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, θα καθιστούσε δυνατό έναν τέτοιο 
έλεγχο από την πλευρά των μεταγενεστέρων χρηστών, θα περιόριζε το διοικητικό κόστος για 
τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα θα ικανοποιούσε το αίτημα της 
αποκάλυψης των πληροφοριών (right to know).

6. Η αναδιαμόρφωση του πεδίου εφαρμογής 
Στη συνέχεια περιγράφεται μία τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής που περιλαμβάνει όσα 
από τα προαναφερθέντα προβλήματα μπορούν να λυθούν σε αυτό το τμήμα της πρότασης 
REACH.

α) Η υφιστάμενη νομοθεσία
Οι ουσίες, των οποίων η αντιμετώπιση ρυθμίζεται ήδη σε υπάρχουσες οδηγίες (π.χ. 
φυτοπροστατευτικές, βιοκτόνες κλπ.) θα εξαιρεθούν γενικά στο άρθρο 2 από ολόκληρο το 
πεδίο εφαρμογής. Οι παρεκκλίσεις που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτες σε ολόκληρη την 
οδηγία θα παρουσιαστούν συνεκτικά στην αρχή της. Στο σημείο αυτό, μία ιδιαίτερη 
πρόκληση συνιστά η οδηγία για τα καλλυντικά, αφού στην σημερινή μορφή της δεν 
λαμβάνονται υπόψη ορισμένες πτυχές της πρότασης REACH. 

β) Προβλήματα απορριμμάτων και ανακύκλωσης
Η βαθύτερη ανάλυση της πρότασης REACH κατέστησε πολύ γρήγορα σαφές ότι είχε σχεδόν 
παραβλεφθεί μία ομάδα προβλημάτων που αναμφισβήτητα πρέπει να λυθούν. Η επιτυχής 
αντιμετώπιση των ουσιών οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η Ευρώπη είχε ασχοληθεί 
έγκαιρα με την ανακύκλωση ουσιών, την είχε ρυθμίσει νομοθετικά και στο μεταξύ 
ασχολείται ευρύτατα με αυτήν. Η παρούσα πρόταση απειλεί να καταστρέψει αυτά τα 
πλεονεκτήματα.

Μία δυνατή λύση θα ήταν η εξαίρεση από την καταχώριση ουσιών ή πρώτων υλών όπως για 
παράδειγμα το (πόσιμο) νερό, το γυαλί, το χαρτόνι και το χαρτί, εφ’ όσον αυτά 
περιλαμβάνονται στην διαδικασία της ανακύκλωσης. Θα πρέπει να συζητηθεί ακόμα η 
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αντιμετώπιση ουσιών που μεταβάλλονται με την βοήθεια χημικών ουσιών ή διαδικασιών στο 
πλαίσιο του χωρισμού ή της απομόνωσης ουσιών. Παρ’ όλ’ αυτά θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
ότι ακόμα κι αν υπάρξει αλλαγή στον τομέα αυτόν, τουλάχιστον θα διατηρηθεί ή και θα 
βελτιωθεί περαιτέρω το υψηλό επίπεδο της ανακύκλωσης στην Ευρώπη.

γ) Φυσικές ουσίες
Παρόμοιο πρόβλημα παρουσιάζεται με τις φυσικές ουσίες, που θα ήταν δυσανάλογο να 
καταχωρούνται σύμφωνα με το REACH (βλέπε το παράδειγμα «αλάτι» στο σημείο II). 
Ωστόσο δεν είναι δυνατή η γενική εξαίρεση τέτοιων ουσιών, αφού κάποια φυσικά προϊόντα 
όπως ο μόλυβδος ή ο υδράργυρος είναι αναμφισβήτητα επικίνδυνα.
Μία πιθανότητα διαχωρισμού θα ήταν να εξαιρεθούν μόνο εκείνες οι φυσικές ουσίες, οι 
οποίες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν χωρίς ενδιάμεση επεξεργασία με την βοήθεια 
χημικών ουσιών και η έκθεση στις οποίες είτε μπορεί να χαρακτηριστεί αμελητέα είτε 
ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις. Ένα παράδειγμα είναι το κοκ που χρησιμοποιείται χωρίς 
περαιτέρω επεξεργασία και η έκθεση σε αυτό ελέγχεται επαρκώς μεταξύ άλλων και από τις 
διατάξεις για την προστασία από εκπομπές.

δ) Πολυμερή
Η σημερινή λύση που προτείνεται στην οδηγία για τα πολυμερή δεν φαίνεται λογική. Τα 
αποτελέσματα που θα προκύψουν από την αναθεώρηση που προτείνεται στο άρθρο 133 
παράγρ. 2 πρέπει να αξιολογηθούν από τον Οργανισμό και η τροποποίηση των νομοθετικών 
διατάξεων πρέπει να μείνει στην δικαιοδοσία των συννομοθετών.

ε) Κράματα
Παρόμοια ανάγκη διασαφήνισης υπάρχει και για τα κράματα. Και σε αυτήν την περίπτωση 
φαίνεται ενδεδειγμένο να γίνει εξαίρεση.

στ) Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε+Α)
Οι παρεκκλίσεις που προβλέπει το REACH για ουσίες που χρησιμοποιούνται στον τομέα της 
Ε+Α φαίνονται επίσης ανεπαρκείς. Η Ε+Α θα έπρεπε να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού. Οι συνθήκες χρησιμοποίησης ουσιών για την Ε+Α διαφέρουν τόσο πολύ από την 
βιομηχανική και την επαγγελματική χρήση ώστε φαίνεται εσφαλμένο να υπαχθούν οι εν λόγω 
ουσίες στο REACH. Ως εκ τούτου θα έπρεπε να καταργηθεί η πενταετής ισχύς της εξαίρεσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 7.
Επίσης, τα κίνητρα για καινοτομία που προσφέρονται στην βιομηχανία θα πρέπει να 
ενισχυθούν περαιτέρω, χωρίς όμως να καθιερωθεί γενικευμένη υποχρεωτική υποκατάσταση. 

ζ) Ενδιάμεσα προϊόντα

Ένα άλλο ζήτημα είναι εάν πρέπει να εξαιρεθούν από το REACH τα ενδιάμεσα προϊόντα που 
δεν καταλήγουν στην αγορά.

7. Απαιτήσεις για ένα λειτουργικό και ισορροπημένο REACH
Από την μέχρι τώρα εξέταση των υπό συζήτηση εναλλακτικών λύσεων για την τροποποίηση 
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της πρότασης REACH προκύπτουν τα παρακάτω αιτήματα:
i.) Πρέπει να δοθεί νέος ορισμός στο πεδίο εφαρμογής (βλ. σημείο 6).

ii.) Πρέπει να καθιερωθεί προκαταχώριση που θα επιτρέπει την σύντομη κατάρτιση 
ενός καταλόγου που θα περιλαμβάνει ελάχιστα δεδομένα για το σύνολο των 
30 000 ουσιών. Αυτό θα έδινε την δυνατότητα μίας άμεσης κατά προσέγγιση 
εκτίμησης της επικινδυνότητας. 

Η συλλογή των ελαχίστων αυτών δεδομένων θα απαιτούσε ένα περιορισμένο 
χρονικό διάστημα προκαταχώρισης, αφού δεν διαθέτουν όλα τα κράτη μέλη ή οι 
επιχειρήσεις συγκρίσιμα δεδομένα. Ταυτόχρονα όμως θα έδινε την δυνατότητα 
άμεσης συλλογής εκτενών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση 
κινδύνου.

Αυτή η αρχική συγκέντρωση δεδομένων θα έδινε και την δυνατότητα να 
συσταθούν ενωρίς κοινοπραξίες, ούτως ώστε να είναι στη συνέχεια δυνατή η 
κατά το δυνατόν οικονομική λειτουργία κατά τις διάφορες φάσεις πλήρους 
καταχώρισης και αξιολόγησης που εξαρτώνται από τον ετήσιο όγκο παραγωγής.

Αυτή η προσέγγιση θα επέτρεπε επιπροσθέτως την προσαρμογή των 
απαιτούμενων δεδομένων για ενδιάμεσα προϊόντα και ουσίες που παραμένουν 
εντός κλειστής παραγωγικής διαδικασίας στην πραγματική τους επικινδυνότητα.

Τέλος, θα είχε επίσης ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και των 
δαπανών για τους μεταγενέστερους χρήστες.

iii.) Βάσει του μητρώου ουσιών θα καταρτιστούν κατάλογοι ιεράρχησης με βάση την 
επικινδυνότητα και ποσοτικά κριτήρια. Όσο πιο επικίνδυνη κρίνεται μία ουσία 
βάσει των ελαχίστων δεδομένων, τόσο πιο ενωρίς θα πρέπει να καταχωρείται και 
τόσο περισσότερα δεδομένα θα απαιτούνται. Σύμφωνα με την παρούσα 
πρόταση, μετά από πάροδο 11 ετών, το σύνολο των 30 000 ουσιών θα έχει 
καταχωρηθεί με βάση την επικινδυνότητα.

iv.) Σύμφωνα με τους προβληματισμούς που εκτίθενται στο άρθρο 6, πρέπει να 
διαγραφούν τουλάχιστον οι παράγραφοι 2 κ.ε., καθώς δεν είναι συμβατές με τον 
ΠΟΕ. Ασφαλώς θα ήταν επιθυμητή η λύση ενός εκτενέστερου κειμένου, αλλά 
κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται ακόμα σήμερα στον ορίζοντα.

v.) Πρέπει να ενισχυθεί ουσιαστικά η θέση του Οργανισμού και να οριστούν με 
σαφήνεια οι μηχανισμοί για την συνεργασία του με τις εθνικές αρχές. Εδώ πρέπει 
να αποφευχθεί το μπλοκάρισμα των αποφάσεων. Επίσης, πρέπει να προβλεφθεί η 
αυτοματοποίηση της διαδικασίας προκαταχώρισης με τα κατάλληλα IT-Tools 
(βλ. σημείο III-5), καθώς και η κατάλληλη τυποποίηση της διαδικασίας 
ταξινόμησης. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να επανεξεταστεί και, εάν είναι 
αναγκαίο, να αναπροσαρμοστεί η χρηματοδότηση του Οργανισμού. 

Τέλος, ο Οργανισμός πρέπει να εγγυάται την νομική ασφάλεια για τις 
επιχειρήσεις και ως εκ τούτου να έχει την τελευταία λέξη κατά την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας των ουσιών και των αποτελεσμάτων των δοκιμών. Αυτό 
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σημαίνει ταυτόχρονα ότι μία επιχείρηση ή ένα κράτος μέλος που αμφισβητεί την 
εκτίμηση του Οργανισμού, φέρει το βάρος της απόδειξης.

vi.) Πρέπει να εξασφαλιστεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην περαιτέρω 
παρακολούθηση του εάν το τροποποιημένο REACH θα έχει πραγματικά 
αποτελέσματα. Ως εκ τούτου πρέπει να προβλεφθεί μία ρήτρα λήξης ισχύος 
(sunset clause).

IV. Τα επόμενα βήματα προς την κατεύθυνση μιας λύσης

Η λογική συνέπεια των παραπάνω επιλογών και οι συνδυασμοί τους πρέπει να διερευνηθούν 
περισσότερο και πρέπει να περιμένουμε τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την 
συμπληρωματική μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων που θα παρουσιάσει σύντομα η Επιτροπή.

Ωστόσο, φαίνεται ότι η μόνη λύση που αφορά όλες τις ομάδες προβλημάτων που 
μνημονεύθηκαν στην αρχή είναι η προσέγγιση με βάση την επικινδυνότητα που θα 
περιλαμβάνει όλες τις ουσίες και θα χρησιμοποιεί τα ελάχιστα δεδομένα και την 
προκαταχώριση. Ο παράλληλος περιορισμός των απαιτουμένων δεδομένων και η έγκαιρη και 
εκτενής εκτίμηση κινδύνου βελτιώνουν το επίπεδο προστασίας για τον καταναλωτή και το 
περιβάλλον, ενώ από την άλλη επιτρέπουν την αρμόζουσα μείωση των δαπανών και του 
κόπου για την βιομηχανία. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε μία εκτεταμένη αναμόρφωση των 
διατάξεων για την καταχώριση, με το δίκαιο της εσωτερικής αγοράς ως νομική βάση, καθώς 
και μία προσαρμογή των αντίστοιχων παραρτημάτων.
Προς στιγμήν όμως δεν διαφαίνεται ακόμα μία ικανοποιητική λύση για τις σχέσεις των 
επιχειρήσεων με τρίτες χώρες (και παραγωγούς) που θα εμπόδιζε να παραμείνει το REACH 
δίκαιο εφαρμοστέο μόνο στην Ευρώπη και να προκαλέσει έτσι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. 
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