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Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Η πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Οκτωβρίου 2003 για τη 
μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των χημικών προϊόντων είναι μία από τις 
σημαντικότερες και πλέον φιλόδοξες νομοθετικές προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μόνο 
από άποψη μεγέθους, η εν λόγω πρόταση κανονισμού για την καταχώρηση, αξιολόγηση και 
την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων CΟΜ(2003)0644 τελικό, με 137 άρθρα και 17 
παραρτήματα και συνολικά 1200 σελίδες, είναι ένα τεράστιο σχέδιο. Πολύ πιο σημαντικό 
ακόμα είναι το θέμα του προς ρύθμιση περιεχομένου. Περιλαμβάνει όχι μόνο τη χημική 
βιομηχανία και τους χρήστες της, αλλά επίσης διάφορους βιομηχανικούς τομείς 
ανεξάρτητους από αυτήν, όπως τον τομέα μετατροπής μετάλλων, τη βιομηχανία χάρτου, την 
κλωστοϋφαντουργία, κλπ. Τα ενεχόμενα άτομα είναι οι παραγωγοί και διανομείς, οι χρήστες 
και οι εισαγωγείς, δηλαδή όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τα εν λόγω προϊόντα στις 
επαγγελματικές δραστηριότητές τους, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των βιοτεχνιών από κοινού με κάποιους μεγάλους ομίλους.

Στόχοι της Επιτροπής

Η Επιτροπή καθορίζει ως στόχους στην πρότασή της την προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος, τη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χημικής 
βιομηχανίας της ΕΕ και την πρόληψη του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς. Οι 
πολιτικοί αυτοί στόχοι, που απαιτούν να ληφθεί υπόψη μια ισορροπημένη άποψη των 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών συμφερόντων, γίνονται αποδεκτοί χωρίς 
επιφυλάξεις. Η ασφαλής χρήση χημικών προϊόντων από την κατασκευή και την εισαγωγή, 
χρήση στις διαδικασίες παραγωγής και τα προϊόντα μέχρι την εξάλειψη (διάθεση), αποτελεί 
ένα ουσιώδες στοιχείο της πολιτικής και οικονομικής ευθύνης.

Ποσοτική προσέγγιση εκ μέρους της Επιτροπής

Η πρόταση της Επιτροπής συνδέει την πρώτη φάση, και στην πράξη την πλέον σημαντική 
από τις πολλές φάσεις της διαδικασίας REACH, δηλαδή την καταχώρηση μιας ουσίας με τα 
δεδομένα τα οποία πρέπει να παρέχονται εκ μέρους του δηλούντος1. Το κύριο στοιχείο της 
προτάσεως της Επιτροπής βρίσκεται στο άρθρο 11, το οποίο συνδέει το μέγεθος των 
πληροφοριών οι οποίες πρέπει να ανακοινωθούν με τον όγκο της ουσίας που παράγεται ή 
εισάγεται. Οι υποχρεώσεις ενημέρωσης ξεκινούν στο στάδιο της παραγωγής ή εισαγωγής 
ενός τόνου ανά έτος και αυξάνονται σταδιακά όταν η παραγωγή ή εισαγωγή φτάσει πάνω από 
10 τόνους ανά έτος, 100 τόνους ανά έτος ή 1000 τόνους ανά έτος2.

ΙΙ, Ανάλυση της σημερινής κατάστασης

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είναι ευρέως αναγνωρισμένη η ανάγκη για μια νέα πολιτική 

  
1 Βλ. άρθρο 5 της πρότασης, η οποία καθορίζει την υποχρέωση των κατασκευαστών και των εισαγωγέων 
σχετικά με την κατάθεση ενός φακέλου καταχώρησης. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν 
αναφέρονται στο άρθρο 9.
2 Πέρα από τις μεταγενέστερες φάσεις της διαδικασίας REACH, ιδιαίτερα την αξιολόγηση και τη χορήγηση 
άδειας για τις ουσίες, που δεν αναφέρονται εκεί, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η πρόταση προβλέπει επίσης την 
ανακοίνωση ενημέρωσης σχετικά με τις ουσίες που χρησιμοποιούνται για λόγους έρευνας και ανάπτυξης, ακόμη 
και εάν, οι εν λόγω υποχρεώσεις για να προστατευθεί η καινοτομία μπορούν να αναβληθούν για 5 έως κατ' 
ανώτατο όριο 10 έτη (βλ. άρθρο 7 της προτάσεως).
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στον τομέα των χημικών προϊόντων, η πρόταση της Επιτροπής ήρθε αντιμέτωπη με ευρύτατη 
απόρριψη εκ μέρους του κοινού, ιδιαίτερα των ενεχόμενων οικονομικών φορέων, σε ό,τι 
αφορά τα προτεινόμενα μέσα εφαρμογής. Το προβλεπόμενο σύστημα δεν εγγυάται ότι οι 
στόχοι θα επιτευχθούν. Απαιτούνται βελτιώσεις σε βάθος γι' αυτό το σκοπό. Οι κριτικές που 
αφορούν τη διαδικασία καταχώρησης επικεντρώνονται στην ποσοτική προσέγγιση, στις 
δαπάνες που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις καθώς και στις σημαντικές γραφειοκρατικές 
διατυπώσεις.

Ακατάλληλος χαρακτήρας της ποσοτικής προσέγγισης

Το βασικά ασθενές σημείο της προσέγγισης της Επιτροπής οφείλεται στο γεγονός ότι ζητεί 
πληροφορίες που δεν έχουν σχέση με τους συγκεκριμένους κινδύνους. Τα δεδομένα που ζητεί 
αυξάνουν σημαντικά μετά από όγκο παραγωγής ή εισαγωγής 10 τόνων ανά έτος, χωρίς για 
αυτό να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση όσον αφορά τον αυξημένο κίνδυνο για τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον. Ο όγκος της παραγωγής ή της εισαγωγής δεν επιτρέπει από μόνος του να 
εξάγουμε συμπεράσματα όσον αφορά τον κίνδυνο και την έκταση του κινδύνου στον οποίο 
εκτίθεται μέσω μιας ουσίας ο άνθρωπος και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, εάν δεν υπάρχει 
αναμφισβήτητη σχέση μεταξύ αυξημένης παραγωγής και αυξημένου κινδύνου, η ποσότητα 
δεν αποτελεί κατάλληλο κριτήριο για να καθορισθούν τα δεδομένα που ζητούνται, ούτε, κατά 
μείζονα λόγο, κριτήριο για να βελτιωθεί η ασφάλεια του ανθρώπου και του περιβάλλοντος 
σύμφωνα με τους στόχους. Η ποσοτική προσέγγιση δεν είναι πλέον κατάλληλη και είναι 
δυσανάλογη από νομικής απόψεως: η προσπάθεια που απαιτείται είναι χωρίς αμφιβολία 
υπερβολική σε σχέση με το περιβαλλοντικό ή κοινωνικό όφελος.

Η ποσοτική προσέγγιση έχει ως επακόλουθο εξάλλου διάφορες μη επιθυμητές επιπτώσεις.

Περιορισμός της ποικιλότητας των προϊόντων και της παραγωγής

Το μοντέλο REACH, όπως προτείνεται θα κοστίσει πολύ ακριβά στην οικονομία. Το άμεσο 
κόστος για τη λήψη πληροφοριών για δεδομένο προϊόν ανέρχεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με την ποσότητα, από 20.000 έως 400.000 ευρώ ανά προϊόν. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής σε μικρή κλίμακα, μεταξύ 1 και 10 τόνων ανά έτος, 
όπου οι δαπάνες καταχώρησης θα είναι εξαιρετικά μεγάλες σε σχέση με τον κύκλο εργασιών. 
Αυτό σημαίνει ότι οι ουσίες που παράγονται σε μικρές ποσότητες, οι οποίες επιτρέπουν 
ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κατέχουν διάφορα παραγωγικά κενά, δεν θα 
μπορούν πλέον να παράγονται ή να εισάγονται στην ΕΕ κατά τρόπο κερδοφόρο. Σε γενικές 
γραμμές, υπάρχουν φόβοι ότι 20 έως 40% των προϊόντων θα αποσυρθούν από την αγορά 
διότι η καταγραφή τους δεν θα μπορεί πλέον να πραγματοποιείται υπό κερδοφόρες συνθήκες. 
Στην περίπτωση όπου οι ενεχόμενοι χρήστες δεν θα διαθέτουν προϊόντα αντικατάστασης, 
υφίσταται ο κίνδυνος, στη χειρότερη υπόθεση, να υπάρξει διακοπή της παραγωγής, 
μετεγκαταστάσεις της παραγωγής ή κλείσιμο επιχειρήσεων πράγμα το οποίο θα είχε ως 
αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ3.

Εν περιλήψει, το σύστημα ποσοτικών ορίων που προτείνεται από την Επιτροπή δημιουργεί 
ένα εσφαλμένο κίνητρο επιλογής, δεδομένου ότι βασίζεται σε δαπάνες καταχώρησης και όχι 

  
3 Η προσφορά προϊόντων αντικατάστασης προϋποθέτει γενικά μεγάλες προσπάθειες έρευνας, λόγω του 
περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων ουσιών και των πιθανών συνδυασμών και διότι η εξίσωση των προϊόντων 
αντικατάστασης εξαρτάται από πολλαπλές χημικές , φυσικές, τεχνικές και τοξικολογικές ιδιότητες.
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στον κίνδυνο που παρουσιάζουν τα προϊόντα.

Υπερβολικές διοικητικές δαπάνες για τις επιχειρήσεις

Η επεξεργασία των απαραίτητων πληροφοριών για την καταχώρηση καταλαμβάνει 
σημαντικό χρόνο, που εκτιμάται σε 6 μήνες για ποσότητες μεταξύ 1 και 10 τόνων ανά έτος, 
σε 12 έως 15 μήνες για ποσότητες μεγαλύτερες από 10 τόνους ανά έτος. Βέβαια, κατά τη 
διάρκεια των συζητήσεων που προηγήθηκαν, οι απαιτήσεις μειώθηκαν σε ό,τι αφορά τις 
ποσότητες από 1 έως 10 τόνους ανά έτος. Παρόλα ταύτα, είναι γεγονός ότι οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις αισθάνονται υπερβολική επιβάρυνση με τη δαπανηρή συλλογή των απαραίτητων 
πληροφοριών. Πέραν από τον παράγοντα χρόνο, η αναγκαία δαπάνη στον τομέα του 
προσωπικού θα αποτελεί εξαιρετικά μεγάλο βάρος για αυτές από οικονομικής απόψεως. 
Αριθμός μικρών επιχειρήσεων δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που θα είναι σε θέση να 
φέρει σε πέρας σωστά την περίπλοκη διαδικασία REACH. Η απλούστευση των σχετικών 
υποχρεώσεων καταχώρησης για ποσότητες μικρότερες από 10 τόνους ανά έτος, καθιστά πολύ 
πιο δύσκολη τη μετάβαση στην επόμενη φάση. Δηλαδή τις απαιτήσεις σχετικά με ποσότητες 
μεγαλύτερές από 10 τόνους ανά έτος. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι πολυάριθμες επιχειρήσεις 
θα διστάσουν να αποδεχθούν παραγγελίες που θα είχαν ως αποτέλεσμα να υπερβούν αυτό το 
όριο στην ετήσια παραγωγή τους ή στις ετήσιες εισαγωγές τους. Αυτό όμως είναι εκ 
διαμέτρου αντίθετο με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Αληθεύει ότι πολλά στοιχεία 
της προτεινόμενης διαδικασίας REACH βασίζονται στη γνωστή διαδικασία αναγγελίας νέων 
προϊόντων και επεξεργασίας παλαιών. Όμως, η αποκτηθείσα εμπειρία με τις εν λόγω 
ρυθμίσεις δεν εφαρμόζεται. Ήδη στο μέχρι τώρα περιορισμένο πεδίο εφαρμογής τους 
εμφάνισαν οι ρυθμίσεις σχετικά με τα νέα και παλαιά προϊόντα αναμφισβήτητες αδυναμίες. 
Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το δίκαιο των προϊόντων θα πρέπει να 
ανανεωθεί νομοθετικά. Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο αριθμό νέων αδειών για νέα 
προϊόντα, είναι αναμφισβήτητο ότι η διαδικασία που προβλέπεται από την ΕΕ είναι 
εξαιρετικά γραφειοκρατική σε σχέση με αυτή που ισχύει π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
την Ιαπωνία. Η εφαρμοζόμενη διαδικασία στα παλαιά προϊόντα απεδείχθη εξίσου περίπλοκη. 
Αντί να  βρεθεί λύση σε αυτές τις αδυναμίες, εξετάζεται επί του παρόντος η επέκταση των εν 
λόγω διαδικασιών στο σύνολο των προϊόντων. Υπό τις συνθήκες αυτές, η δυνατότητα 
λειτουργίας του συστήματος REACH, προκαλεί σημαντικές αμφιβολίες.

Περιορισμός του δυναμικού καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας

Εκφράζονται φόβοι ότι το προτεινόμενο σύστημα REACH θα έχει μακροπρόθεσμα 
επιπτώσεις και στο δυναμικό καινοτομίας της οικονομίας της ΕΕ. Καινοτομία σημαίνει 
κυρίως χρησιμοποιώ διαθέσιμες ουσίες σε άλλους συνδυασμούς ή με άλλες διαδικασίες απ' 
ό,τι κατά το παρελθόν. Οι προτεινόμενες διατάξεις θα καθιστούσαν δύσκολη την υλοποίηση 
καινοτόμων ιδεών διότι θα μείωναν τον αριθμό των διαθέσιμων ουσιών και η εφαρμογή νέων 
ιδεών θα υπόκειτο σε εκτεταμένη γραφειοκρατία. Ο στόχος της στρατηγικής της Λισσαβώνας 
να καταστεί η ΕΕ η πιο ανταγωνιστική περιφέρεια του κόσμου θα ήταν αδύνατον να 
επιτευχθεί. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ σε σχέση με τους ανταγωνιστές της 
από χώρες εκτός της ΕΕ που δεν υπόκεινται σε αυτές τις επιβαρύνσεις θα μειωνόταν 
μεσοπρόθεσμα μόνιμα.

Αυτό θα έπληττε κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΕ ως τόπος εγκατάστασης θα 
έχανε ακόμη περισσότερο σε ελκυστικότητα και θα είχαμε περαιτέρω μείωση των 
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επενδύσεων. Οι εν λόγω επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τα νέα 
κράτη μέλη, που δεν έχουν ακόμη εμπειρία στην εφαρμογή παρόμοιων διατάξεων. Οι εν 
λόγω επιπτώσεις δεν εξετάσθηκαν καθόλου μέχρι σήμερα, αλλά και οι πιθανές επιπτώσεις 
στο παγκόσμιο εμπόριο δημιουργούν επίσης προβλήματα. Ορισμένα στοιχεία του 
προτεινόμενου συστήματος θα μπορούσαν να αποτελέσουν τεχνικά εμπόδια στις ανταλλαγές 
που είναι ασύμβατα με τους κανόνες του ΠΟΕ.

Τίθεται ως εκ τούτου το βασικό ερώτημα, κατά πόσον η προσέγγιση της Επιτροπής 
ανταποκρίνεται στο στόχο μιας αειφόρου πολιτικής που τείνει να λάβει υπόψη κατά τρόπο 
εξισορροπημένο τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές πτυχές. Η αμφιβολία προκύπτει 
κυρίως από το γεγονός ότι η πρόταση κανονισμού θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά 
συμπληρωματικά βάρη λόγω των υψηλών απαιτήσεων για τις δοκιμές και την τεκμηρίωση  
καθώς και με τις συνδεόμενες με αυτές δαπάνες. Αυτό εξάλλου θα οδηγούσε σε μια 
σημαντική αύξηση του κόστους των ουσιών, των παρασκευασμάτων και των πολυάριθμων 
προϊόντων. Επίσης θα έχει ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις για την θέση σε κυκλοφορία στην 
αγορά των καινοτόμων προϊόντων που θα μεταφράζετο στην πράξη ως ένα τεράστιο 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα για την ΕΕ. Επί πλέον, οι πρόσθετες γραφειοκρατικές που 
συνδέονται με τις νέες διαδικασίες που προτείνονται, θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστούν 
στην πρακτική από τις επιχειρήσεις και τις αρμόδιες αρχές. Τέλος οι υποχρεώσεις στον τομέα 
της ενημέρωσης και δημοσιοποίησης θα έθεταν σε κίνδυνο την πνευματική ιδιοκτησία και ως 
εκ τούτου, το δυναμικό καινοτομίας και την επιβίωση των ίδιων των επιχειρήσεων.

ΙΙΙ. Δυνατότητες βελτίωσης

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης, κυρίως εντός των ομάδων εργασίας του 
Συμβουλίου, συζητούνται δυνατότητες να επιτευχθούν οι στόχοι στους οποίους αποβλέπει η 
Επιτροπή και με απλούστερα μέσα προσαρμοσμένα στην πρακτική και πιο αποτελεσματικά. 
Η ίδια η Επιτροπή τονίζει το στόχο της διατήρησης και της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας της χημικής βιομηχανίας της ΕΕ. Αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται και 
στη νέα πολιτική των προϊόντων. Το REACH θα πρέπει ως εκ τούτου να ευνοεί τις 
προϋποθέσεις - πλαίσιο, επενδύσεις και καινοτομίες και όχι να δημιουργεί προβλήματα σε 
αυτές, να επιτρέπει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και νέων επιχειρήσεων, και όχι να θέτει 
σε κίνδυνο αυτές που υφίστανται και τέλος να βελτιώνει την κατάσταση των επιχειρήσεων 
της ΕΕ σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό. Διάφορες προτάσεις, οι οποίες επίσης σε 
ορισμένες περιπτώσεις, διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων του Συμβουλίου, 
είναι σε θέση να βελτιώσουν την εφαρμογή στην πράξη της προτάσεως της Επιτροπής.

1. Κατηγορίες εκθέσεως και προτεραιότητας

Η έννοια της κατηγορίας εκθέσεως συστηματοποιεί και προσδιορίζει τις απαιτήσεις  
πληροφόρησης. Αντί να εξετάζονται ομάδες προϊόντων, αναγνωρίζονται και κατατάσσονται 
οι τυπικές εκθέσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ανεξάρτητα από τη χρήση της 
ουσίας. Στο πλαίσιο αυτό συγκεντρώνονται τυπικές καταστάσεις επιβάρυνσης που απαιτούν 
παρόμοια μέτρα προστασίας. Πρόκειται για τις κύριες οδούς λήψης από τον άνθρωπο (δια 
του στόματος, της εισπνοής ή του δέρματος) τις οδούς εισόδου στο περιβάλλον 
(ατμοσφαιρικός αέρας, ύδατα, έδαφος) και η διάρκεια της εκθέσεως (μία φορά ή 
βραχυχρόνια, ευκαιριακή, επανειλημμένη ή μακροπρόθεσμη). Εκτός αυτών των κατηγοριών 
έκθεσης καθορίζονται και ομαδοποιούνται οι βασικοί τομείς εφαρμογής (βιομηχανία, 
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βιοτεχνία, ιδιωτική χρήση) και τα αποδεκτά επίπεδα εκθέσεως. Εάν όλοι οι ενεχόμενοι σ' 
αυτήν την αλυσίδα εργάζονται με τις κατηγορίες εκθέσεως, ένα κατώτατο σύνολο δεδομένων 
επαρκεί κατ' αρχάς για την εκτίμηση των κινδύνων που περιλαμβάνει τις βασικές 
φυσικοχημικές ιδιότητες και τις οξείες επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Συμπληρωματικές δοκιμές θα πρέπει να εξαρτώνται από την κάθε κατάσταση εκθέσεως. Σε 
ένα ανώτερο βαθμό εκθέσεως θα πρέπει να ανταποκρίνονται πιο αυστηρές απαιτήσεις, τόσο 
από απόψεως χρόνου όσο και περιεχομένου, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία καταχώρησης. Αυτό 
θα εισήγαγε επίσης την ιδέα της προτεραιότητας των προς καταχώρηση ουσιών, ώστε να 
λαμβάνεται πλήρως υπόψη η πτυχή κινδύνου. Οι ήδη διαθέσιμες πληροφορίες στις 
επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο υποστηρικτικό για να επιτρέψουν 
την όσο δυνατόν ταχύτερη αναγνώριση των ουσιών που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο 
και να αντιμετωπίζονται αυτά κατά προτεραιότητα στη διαδικασία καταχώρησης. 
Αναφερόμαστε κυρίως σε CMR, PBT, κλπ.

Ένα μοντέλο της κυβερνήσεως του ομόσπονδου κράτους της Βορείας Ρηνανίας-Βεστφαλίας 
(Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) απέδειξε στην πράξη, ότι ο μεγάλος αριθμός των 
επί μέρους εκθέσεων μπορεί να αναχθεί σε έναν λογικό αριθμό κατηγοριών εκθέσεως, οι 
οποίες εξάλλου είναι αναγκαίες για να μπορεί να εφαρμοσθεί το σύστημα.

Η εν λόγω προσέγγιση θα επέτρεπε να μειωθούν σημαντικά τα βάρη που συνδέονται με την 
καταχώρηση χωρίς να υπάρξουν παραχωρήσεις από απόψεως υγείας και περιβάλλοντος. Οι 
κατασκευαστές και οι χρήστες δεν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη για την αξιολόγηση των 
κινδύνων, παρά μόνο κάποιες κατηγορίες, και όχι πλέον έναν μεγάλο αριθμό διαφορετικών 
επί μέρους χρήσεων. Οι υποχρεώσεις ενημέρωσης των εκ των υστέρων χρηστών θα ήταν 
μειωμένες, η κυκλοφορία της πληροφορίας στις αλυσίδες δημιουργίας πλούτου θα 
διευκολύνονταν, τα εμπορικά μυστικά και οι σημαντικές πληροφορίες από οικονομικής 
απόψεως θα ήταν καλύτερα προστατευμένες. Η ευελιξία στον τομέα της χρήσης και της 
διαθεσιμότητας των ουσιών θα αυξανόταν, πράγμα το οποίο θα περιόριζε τις μη επιθυμητές 
οικονομικές επιπτώσεις. Θα ήταν δυνατόν, σε μεγάλο βαθμό, να αποφευχθεί η εξαφάνιση από 
την αγορά προϊόντων διότι το κόστος δοκιμής τους και καταγραφής θα ήταν υπερβολικά 
μεγάλο από οικονομικής απόψεως. Η εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές θα ήταν πιο εύκολος.

Ο συνδυασμός των κατηγοριών εκθέσεως και του ελάχιστου συντελεστή δεδομένων αποτελεί 
ένα αποτελεσματικό μέσο για να προστατευθεί καταλλήλως ο άνθρωπος και το περιβάλλον, 
δηλαδή με βάση την πραγματική έκθεση, μειώνοντας ταυτόχρονα τους πόρους που 
απαιτούνται για παρέμβαση και τα διοικητικά βάρη των επιχειρήσεων και των αρμοδίων 
αρχών.

2. Ένα προϊόν - μια καταχώρηση

Η πρόταση να υπόκειται κάθε προϊόν σε μία μόνο καταχώρηση, είναι αξιοσημείωτη λόγω της 
απλής λογικής της. Εάν πρόκειται για συμπεράσματα όσον αφορά μια συγκεκριμένη ουσία, 
δεν είναι σαφές για ποιο λόγο θα πρέπει να συλλεχθούν επανειλημμένα οι απαραίτητες 
πληροφορίες, με όλες τις δαπάνες τις οποίες έχει ως αποτέλεσμα η ανωτέρω διαδικασία. Η 
αρχή ένα προϊόν μία καταχώρηση είναι κατ' αρχήν ικανή να μειώσει σημαντικά τα διοικητικά 
βάρη των επιχειρήσεων και των αρμόδιων αρχών. Βέβαια, η εν λόγω ιδέα δεν λύνει τα 
προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή της: κατανομή των δαπανών, τήρηση των 
εμπορικών μυστικών και νομοθεσία περί των καρτέλ. Θα πρέπει να αναμείνουμε, για να 
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δούμε πως αξιολογεί τελικά το Συμβούλιο αυτή τη πρόταση της βρετανικής και της 
ουγγρικής κυβερνήσεως.

ΙV. Προοπτικές

Παρ' όλη τη συμφωνία που υφίσταται όσον αφορά τους στόχους που διατυπώνει η Επιτροπή 
σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στον τομέα των προϊόντων, η πρότασή της προσκρούει σε 
σημαντική κριτική κυρίως λόγω της ποσοτικής προσέγγισης. Όχι μόνο στο κοινό αλλά και 
εντός της ομάδας εργασίας ad hoc του Συμβουλίου, εξετάζονται επί του παρόντος ουσιώδεις 
τροποποιήσεις της προτάσεως της Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο εργασίας επιθυμεί να 
επισύρει την προσοχή σε αυτές τις σημαντικές κριτικές. Η μεταγενέστερη νομοθετική 
εργασία προϋποθέτει ότι θα υπάρξει απόφαση στο θέμα εάν θα παραμείνουμε στην ποσοτική 
προσέγγιση της Επιτροπής ή αν θα υπάρξει μια προσέγγιση που βασίζεται στην έκθεση - η 
οποία, ιδανικά, θα πρέπει να συνδέεται με την αρχή "one substance-one registration"- και που 
θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για τη σχετική νομοθεσία με τα χημικά προϊόντα. Ένα 
άλλο κενό εμφανίζεται στο γεγονός ότι η ανάλυση των επιπτώσεων και η αξιολόγηση της 
δυνατότητας υλοποίησης της πρότασης ήταν ανεπαρκής. Θα πρέπει ως εκ τούτου να 
εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές 
μελέτες επιπτώσεων από κοινού με τους ενεχόμενους οικονομικούς κύκλους. Τα 
αποτελέσματα των εν λόγω εργασιών θα πρέπει να αντανακλώνται στη νομοθετική 
διαδικασία που θα ακολουθήσει το Κοινοβούλιο. Τέλος, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι χώρος ακροάσεων των οποίων τα αποτελέσματα θα έχουν 
επίσης επιπτώσεις στη νομοθετική διαδικασία. Η Επιτροπή θα ήταν σκόπιμο να μην 
ακολουθήσει μία αμετακίνητη στάση όσον αφορά την πρότασή της, αλλά να εκπονήσει από 
κοινού με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ένα συνεπές ρυθμιστικό πλαίσιο. Όλα τα 
θεσμικά όργανα θα πρέπει να έχουν ως κοινό στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, να θέσουν σε εφαρμογή ένα πρακτικό και 
προσιτό από απόψεως κόστους σύστημα που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα επικίνδυνα 
προϊόντα συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της δυνατότητας καινοτομίας, την 
ανταγωνιστικότητα, το εξαγωγικό δυναμικό και την επένδυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα 
αυτά είναι απαραίτητα για να υλοποιηθούν οι στόχοι της στρατηγικής της Λισσαβώνας.

* * *
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