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B9-0202/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης 
της Επιτροπής για τη χορήγηση μερικής άδειας για συγκεκριμένες χρήσεις του 
τριοξειδίου του χρωμίου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (REACHLaw Ltd)
(D066992/01 – 2020/2670(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση 
μερικής άδειας για συγκεκριμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(REACHLaw Ltd) (D066992/01),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, 
την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής 
καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 
91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ1 («κανονισμός REACH»), και 
ιδίως το άρθρο 64 παράγραφος 8,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) και 
της Επιτροπής Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (SEAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων (ECHA)2, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 64 
παράγραφος 5 του κανονισμού REACH,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ.° 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη 

1 ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
2 Οι γνωμοδοτήσεις της RAC και της SEAC της 19ης Μαΐου 2017 για τη χρήση 1 (τυποποίηση μείγματος 
τριοξειδίου του χρωμίου για λειτουργική επιχρωμίωση, λειτουργική επιχρωμίωση με διακοσμητικό χαρακτήρα 
και επιφανειακή επεξεργασία (με εξαίρεση τον ηλεκτρολυτικό λευκοσίδηρο) για εφαρμογές σε διάφορους 
βιομηχανικούς τομείς, συγκεκριμένα στην αρχιτεκτονική, την αυτοκινητοβιομηχανία, την κατεργασία και τελική 
επεξεργασία μετάλλων καθώς και στη γενική μηχανική), διατίθενται στη διεύθυνση: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be 

Οι γνωμοδοτήσεις της RAC και της SEAC της 19ης Μαΐου 2017 για τη χρήση 2 (λειτουργική επιχρωμίωση) 
διατίθενται στη διεύθυνση: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7 
Οι γνωμοδοτήσεις της RAC και της SEAC της 19ης Μαΐου 2017 για τη χρήση 4 (επιφανειακή επεξεργασία (με 
εξαίρεση τον ηλεκτρολυτικό λευκοσίδηρο)) για εφαρμογές σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς, συγκεκριμένα 
στην αρχιτεκτονική, την αυτοκινητοβιομηχανία, την κατεργασία και τελική επεξεργασία μετάλλων καθώς και 
στη γενική μηχανική) διατίθενται στη διεύθυνση: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165 
Η χρήση 3 (λειτουργική επιχρωμίωση με διακοσμητικό χαρακτήρα), για την οποία ο αιτών έχει επίσης υποβάλει 
αίτηση και για την οποία η RAC και η SEAC εξέδωσαν γνωμοδοτήσεις στις 19 Μαΐου 2017 (διατίθενται στη 
διεύθυνση: Https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0)) δεν καλύπτεται 
από το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής.

https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0
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θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη 
μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή3,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 7ης Μαρτίου 2019, στην 
υπόθεση T-837/164,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τριοξείδιο του χρωμίου προστέθηκε στον κατάλογο των 
υποψήφιων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία στο πλαίσιο του κανονισμού 
REACH το 20105, λόγω της ταξινόμησής του ως καρκινογόνου (κατηγορία 1Α) και 
μεταλλαξιογόνου (κατηγορία 1Β)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τριοξείδιο του χρωμίου συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα 
XIV του κανονισμού REACH το 20136 λόγω της ταξινόμησης του ως καρκινογόνου 
και μεταλλαξιογόνου, του μεγάλου όγκου που χρησιμοποιήθηκε, του μεγάλου αριθμού 
των μονάδων όπου χρησιμοποιήθηκε στην Ένωση και του κινδύνου σημαντικής 
έκθεσης για τους εργαζομένους7, με καταληκτική ημερομηνία την 21η Σεπτεμβρίου 
2017·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που επιθυμούσαν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν 
το τριοξείδιο του χρωμίου έπρεπε να υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης έως τις 21 
Μαρτίου 2016·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία REACHLaw Ltd (εφεξής ο «αιτών») ενεργεί ως 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ρωσικής συμμετοχικής εταιρείας «Novosroitsk Plant 
of Chromium undens» («NNPCC»), η οποία παράγει τριοξείδιο του χρωμίου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση άδειας για τέσσερις 
χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου ( εφεξής η «αίτηση NPCC»)· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα βασικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της αίτησης NPCC είναι τα ίδια 
με εκείνα της «μη τροποποιημένης τελικής έκδοσης» της αίτησης8 που υποβλήθηκε από 

3 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 
4 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, Σουηδία κατά Επιτροπής, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144.
5 Η απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή του ECHA, της 14ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την καταχώριση 
ορισμένων άκρως ανησυχητικών ουσιών στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών, ED/95/2010, διατίθεται στη 
διεύθυνση: https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1 
6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 348/2013 της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2013, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(«REACH») (ΕΕ L 108 της 18.4.2013, σ. 1).
7 Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), της 20ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά 
με την καταχώριση ουσιών στο παράρτημα XIV, διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
8 Βλέπε, για παράδειγμα για τη χρήση 2, τη «σημείωση για τον αναγνώστη» στην έκθεση περί χημικής 
ασφάλειας που υπέβαλε ο αιτών, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8

https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
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κοινού από την εταιρεία LANXESS Deutschland GmbH και άλλες έξι εταιρείες (εφεξής 
«η αίτηση LANXESS») εξ ονόματος μιας κοινοπραξίας με περισσότερες από 150 
εταιρείες των οποίων η ακριβής ιδιότητα μέλους είναι άγνωστη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μόνες μη εμπιστευτικές πληροφορίες που υπέβαλε ο αιτών, 
εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση LANXESS, περιέχονται σε 
ένα έγγραφο μισής σελίδας με το οποίο ο αιτών δηλώνει ότι απευθύνθηκε στους 
πελάτες του στην Ένωση (πρόκειται μόνο για διανομείς), με σκοπό να συλλέξει 
λεπτομερέστερα και ειδικά ανά χρήση δεδομένα από τους ίδιους, τους πελάτες τους και 
τα μεταγενέστερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της 
βάσης δεδομένων, αλλά έλαβε λίγα μόνο συμπληρωμένα ερωτηματολόγια9· με άλλα 
λόγια, ο αιτών δεν κατάφερε να συγκεντρώσει λεπτομερέστερα και ειδικά ανά χρήση 
δεδομένα από τους πελάτες του, εξ ου και βασίζεται εξ ολοκλήρου στην μη 
τροποποιημένη τελική έκδοση της αίτησης LANXESS·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση LANXESS προδήλως δεν συμμορφωνόταν με τις 
απαιτήσεις του κανονισμού REACH, όπως είχε ήδη επισημάνει λεπτομερώς το 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 27ης Μαρτίου 201910·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προφανές πως η αίτηση NPCC, ως αντίγραφο της αίτησης 
LANXESS, είναι εξίσου ελλιπής·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη πως είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι το σχέδιο εκτελεστικής 
απόφασης της Επιτροπής δεν εξετάζει τις σοβαρές ανησυχίες που εξέφρασε το 
Κοινοβούλιο στην ένστασή του κατά του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής σχετικά με την αίτηση LANXESS και αντίθετα προτείνει τη χορήγηση 
άδειας στην NPCC μέσω του αιτούντος·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος του κανονισμού REACH, με γνώμονα την 
αιτιολογική του σκέψη 16, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης11, είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και 
του περιβάλλοντος·

ΙΑ. λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 55 και με γνώμονα την 
αιτιολογική σκέψη 12 του κανονισμού REACH, κεντρικός στόχος της έγκρισης είναι η 
υποκατάσταση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία με ασφαλέστερες 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη πως η RAC επιβεβαίωσε ότι δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί 
ένα «παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις» για τις καρκινογόνες ιδιότητες του 
τριοξειδίου του χρωμίου12, το οποίο, ως εκ τούτου, θεωρείται «ουσία χωρίς κατώτατο 

9 Ομοίως
10 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής 
απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Lanxess 
Deutschland GmbH και άλλοι) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0317).
11 Απόφαση του Δικαστηρίου (Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως) της 7ης Ιουλίου 2009, S.P.C.M. SA και λοιποί κατά 
Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, παράγραφος 45.
12 Γνωμοδοτήσεις της RAC και της SEAC της 19ης Μαΐου 2017, βλέπε π.χ. τις γνωμοδοτήσεις για τη χρήση 2, 
σ. 4.
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όριο» για τους σκοπούς του άρθρου 60 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού 
REACH, δηλαδή ουσία για την οποία δεν είναι δυνατό να καθοριστεί θεωρητικό 
«ασφαλές επίπεδο έκθεσης»·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 60 παράγραφος 4 του κανονισμού REACH 
προβλέπει ότι η έγκριση χρήσης μιας ουσίας, για την οποία δεν είναι δυνατόν να 
καθοριστεί ασφαλές επίπεδο έκθεσης, μπορεί να χορηγηθεί μόνο εφόσον αποδεικνύεται 
ότι τα κοινωνικοοικονομικά πλεονεκτήματα υπερισχύουν έναντι των κινδύνων που 
συνεπάγεται η χρήση της ουσίας για την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον και 
εφόσον δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού 
REACH υποχρεώνει τους αιτούντες να υποβάλλουν έκθεση περί χημικής ασφάλειας 
σύμφωνα με το παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν 
λόγω έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση των επιπέδων έκθεσης, συνεκτιμώντας 
ιδίως τα δεδομένα «αντιπροσωπευτικής» έκθεσης, την ποσότητα της ουσίας που 
χρησιμοποιείται για κάθε προσδιοριζόμενη χρήση, τις δραστηριότητες των 
εργαζομένων που σχετίζονται με τις διαδικασίες και τη διάρκεια και τη συχνότητα της 
έκθεσής τους στην ουσία13·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών σκοπεύει να προμηθεύει την Ένωση με έως και1.000 
τόνους τριοξειδίου του χρωμίου ετησίως14, αλλά δεν παρέσχε βασικές πληροφορίες, 
όπως τα στοιχεία σχετικά με την κατανομή της δυναμικότητας σύμφωνα με τις χρήσεις 
που ζητήθηκαν, και απλά εκτιμά ότι η αναλογική κατανομή είναι η ίδια με εκείνη της 
αίτησης LANXESS15, η οποία αφορούσε 6.000 τόνους για τη χρήση 2 και 900 τόνους 
για τη χρήση 416·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών δήλωσε πως η αλυσίδα εφοδιασμού του θα είναι 
πανομοιότυπη με εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση LANXESS, χωρίς ωστόσο να 
παράσχει αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ενδιαφερόμενων 
μεταγενέστερων χρηστών ούτε τον αριθμό των εργαζομένων που εκτίθενται ως 
αποτέλεσμα των εισαγωγών της NPCC, γεγονός που από μόνο του καταδεικνύει τη μη 
συμμόρφωση της αίτησης NPCC· παρά το γεγονός ότι η RAC και η SEAC δήλωσαν 
πως δεν θα ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού ήταν 
πανομοιότυπες, εντούτοις οι γνωμοδοτήσεις τους βασίστηκαν στην υπόθεση αυτή17·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των στοιχείων που παρέχονται στην αίτηση LANXESS, 
η αίτηση NPCC ενδέχεται να αφορά δυνητικά πολύ μεγάλο αριθμό μεταγενέστερων 
χρηστών (περισσότερες από 2.100 μονάδες) που δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα 
βιομηχανικών τομέων, από την αυτοκινητοβιομηχανία έως τα υδραυλικά συστήματα, 
από τη γενική μηχανική έως την εκτύπωση, από τον υγειονομικό έως τον στρατιωτικό 

13 Ενότητα 5 του παραρτήματος I του κανονισμού REACH, και συγκεκριμένα η ενότητα 5.2.4.
14 Γνωμοδοτήσεις της RAC και της SEAC της 19ης Μαΐου 2017, βλέπε π.χ. τις γνωμοδοτήσεις για τη χρήση 2, 
σ. 6.
15 Γνωμοδοτήσεις της RAC και της SEAC της 19ης Μαΐου 2017, βλέπε π.χ. τις γνωμοδοτήσεις για τη χρήση 2, 
σ. 12.
16 Γνωμοδοτήσεις της RAC και της SEAC της 19ης Μαΐου 2017, βλέπε τις γνωμοδοτήσεις για τη χρήση 2, 
παράρτημα 1 σ. 28, και τις γνωμοδοτήσεις για τη χρήση 4, παράρτημα 1, σ. 42.
17 Γνωμοδοτήσεις της RAC και της SEAC της 19ης Μαΐου 2017, βλέπε π.χ. τις γνωμοδοτήσεις για τη χρήση 2, 
σ. 7.
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τομέα και από τα τρόφιμα έως τη χαλυβουργία, με μεγάλο αριθμό εργαζομένων που 
εκτίθενται σε αυτούς (πάνω από 32.000 εργαζόμενοι) και πολύ υψηλό αριθμό ατόμων 
που εκτιμάται ότι εργάζονται και ζουν στις παρακείμενες περιοχές (21 εκατομμύρια)18·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η RAC είχε εκτιμήσει πως η χορήγηση της άδειας βάσει της 
αίτησης LANXESS θα οδηγούσε στατιστικώς σε 30 θανατηφόρα κρούσματα καρκίνου 
ετησίως από τις χρήσεις που αντιστοιχούν σε αυτές για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση 
από την NPCC19·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής αφορά 
επισήμως τρεις «χρήσεις»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη SEAC, οι 
περιγραφές για τις χρήσεις 2 και 4 έχουν «εξαιρετικά ευρύ πεδίο εφαρμογής»20· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό καθιστά πλημμελή την αξιολόγηση κινδύνου, την 
κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση καθώς και την αξιολόγηση της διαθεσιμότητας 
κατάλληλων εναλλακτικών επιλογών·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την αίτηση LANXESS, η RAC σημείωσε, όσον αφορά 
κάθε χρήση για την οποία υποβλήθηκε αίτηση, τη διαφορά μεταξύ του συνολικού 
αριθμού δυνητικών μονάδων (έως 1 590), του αριθμού των μελών στην κοινοπραξία 
(150 +) και των μετρούμενων δεδομένων έκθεσης (από 6 έως 23 τοποθεσίες)·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με άλλα λόγια, τα δεδομένα που έπρεπε να αντιστοιχούν σε 
ένα ευρύ φάσμα πολύ διαφορετικών μονάδων επιμετάλλωσης σε ολόκληρη την Ένωση 
προέρχονταν από λιγότερο από το 2% των εν λόγω μονάδων και μόνο από το 25% ή 
και λιγότερο από το 10% των κρατών μελών21·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η RAC εντόπισε σημαντικές αβεβαιότητες στην 
εκτίμηση επικινδυνότητας, εγείροντας σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την 
αντιπροσωπευτικότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών σχετικά με 
την έκθεση, μεταξύ άλλων, των εργαζομένων22·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής23 

18 Γνωμοδοτήσεις της RAC και της SEAC της 19ης Μαΐου 2017, βλέπε τις γνωμοδοτήσεις για τη χρήση 2, 
παράρτημα 1 σ. 42, και τις γνωμοδοτήσεις για τη χρήση 4, παράρτημα 1, σ. 55-56.
19 Ομοίως
20 Γνωμοδοτήσεις της RAC και της SEAC της 19ης Μαΐου 2017, βλέπε τις γνωμοδοτήσεις για τη χρήση 2, 
παράρτημα 1 σ. 36, και τις γνωμοδοτήσεις για τη χρήση 4, παράρτημα 1, σ. 59.
21 Χρήση 2: συνολικά 1 590 μονάδες με μετρηθέντα δεδομένα έκθεσης από 23 μονάδες σε επτά κράτη μέλη 
(βλέπε γνωμοδοτήσεις της RAC και της SEAC της 19ης Μαΐου 2017, παράρτημα 1, σ. 7-8)· Χρήση 4: συνολικά 
515 μονάδες με μετρηθέντα δεδομένα έκθεσης από 11 μονάδες σε δύο κράτη μέλη (βλέπε γνωμοδοτήσεις της 
RAC και της SEAC της 19ης Μαΐου 2017, παράρτημα 1, σ. 8-9).
22 Γνωμοδοτήσεις της RAC και της SEAC της 19ης Μαΐου 2017, βλέπε τις γνωμοδοτήσεις για τη χρήση 2, 
παράρτημα 1 σ. 24, και για τη χρήση 4, παράρτημα 1, σ. 36: «Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα προκύπτει από την 
έλλειψη σαφούς σύνδεσης μεταξύ των συνθηκών λειτουργίας, των μέτρων διαχείρισης κινδύνου και των τιμών 
έκθεσης για συγκεκριμένες δραστηριότητες και μονάδες, που θα μπορούσαν δικαιολογημένα να αντιστοιχούν 
στην αίτηση. Η RAC θεωρεί ότι πρόκειται για σημαντική αδυναμία της αίτησης, λαμβανομένου υπόψη ότι 
υπάρχει ευρεία διαφοροποίηση μεταξύ των μονάδων επιχρωμίωσης σε σχέση π.χ. με τη διάταξη των 
εγκαταστάσεων, την κλίμακα και τη συχνότητα των εργασιών επιμετάλλωσης, το επίπεδο αυτοματοποίησης της 
διαδικασίας, τη χρήση ηλεκτρόλυσης, το μέγεθος των εξαρτημάτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, και τη 
διαθεσιμότητα τοπικών συστημάτων εξαερισμού, που επηρεάζει την έκθεση αλλά και τα μέτρα διαχείρισης 
κινδύνου που απαιτούνται για τον έλεγχο της.» (προσθήκη υπογράμμισης).
23 Αιτιολογική σκέψη 6 του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής:
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αναγνωρίζεται η μη υποβολή των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τα σενάρια 
έκθεσης των εργαζομένων·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντί να θεωρήσει ότι η αίτηση NPCC δεν συνάδει με το άρθρο 
60 παράγραφος 7 του κανονισμού REACH, το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής απαιτεί απλώς από τον αιτούντα να υποβάλει τις πληροφορίες που λείπουν24 
στην έκθεση αναθεώρησης, η οποία θα υποβληθεί χρόνια μετά την έγκριση του εν λόγω 
σχεδίου απόφασης25·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 61 του 
κανονισμού REACH δεν αποσκοπεί στο να δοθεί περισσότερος χρόνος στις εταιρείες 
για να καλύψουν κενά στις πληροφορίες που έπρεπε να παρασχεθούν αρχικά 
(δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές είναι καίριας σημασίας για τη λήψη αποφάσεων), 
αλλά έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν αρχικά στην 
αίτηση εξακολουθούν να είναι επικαιροποιημένες·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη πως το Γενικό Δικαστήριο δήλωσε σαφώς ότι οι όροι που 
συνοδεύουν την άδεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφοι 8 και 9 του 
κανονισμού REACH, δεν μπορούν να αποσκοπούν στη διόρθωση τυχόν αδυναμιών 
στην αίτηση χορήγησης άδειας ή στην κάλυψη τυχόν ελλείψεων στην αξιολόγηση που 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής26·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χορήγηση άδειας βάσει της αίτησης NPCC, παρά την 
προφανή έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας των δεδομένων που περιέχονται στην έκθεση 
περί χημικής ασφάλειας που υποβλήθηκε, αντίκειται στον σκοπό ύπαρξης ενός 
συστήματος εκ των προτέρων χορήγησης άδειας, το οποίο εναποθέτει το βάρος της 
απόδειξης στον αιτούντα27·

ΚΗ. λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι στη γνωμοδότηση της SEAC επισημάνθηκαν 
σημαντικές αδυναμίες στην ανάλυση εναλλακτικών επιλογών που παρουσίασε ο αιτών, 
οι οποίες αποτυπώνονται και στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής28·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τεχνική εναλλακτική επιλογή είναι μια ουσία με 
αποτελέσματα ισοδύναμα με εκείνα της ουσίας που εμπνέει πολύ μεγάλη ανησυχία, με 
δυνητικά χαμηλότερο αλλά αποδεκτό επίπεδο επιδόσεων, ή με αλλαγές στην παραγωγή, 

24 Μεταξύ άλλων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 2 του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής: «Ο κάτοχος της έγκρισης αναπτύσσει ειδικά σενάρια έκθεσης για τις αντιπροσωπευτικές διεργασίες, 
τις λειτουργίες και τα επιμέρους καθήκοντα (συμπεριλαμβανομένων των αυτόματων και των χειροκίνητων 
συστημάτων και των ανοιχτών ή κλειστών συστημάτων και των συνδυασμών τους), τα οποία περιγράφουν τα 
μέτρα διαχείρισης του κινδύνου και τις συνθήκες λειτουργίας, και είναι αντιπροσωπευτικά όλων των χώρων 
στους οποίους πραγματοποιούνται οι εγκεκριμένες χρήσεις, που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της έκθεσης 
των εργαζομένων στο χρώμιο (VI) και των εκπομπών του στο περιβάλλον, σε κάθε ένα από τα επιμέρους 
σενάρια. Τα σενάρια έκθεσης περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα έκθεσης που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των εν λόγω μέτρων διαχείρισης κινδύνου και των συνθηκών λειτουργίας [...]».
25 Αιτιολογική σκέψη 20 και άρθρο 7 του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής.
26 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, Σουηδία κατά Επιτροπής, T-837/16, παράγραφοι 
82 και 83.
27 Βλέπε ιδίως άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού REACH.
28 Αιτιολογική σκέψη 12 του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής:
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την επεξεργασία ή στο προϊόν, που αίρουν την ανάγκη ύπαρξης της ουσίας29·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών της 
αίτησης LANXESS, υπάρχουν εναλλακτικές για μεμονωμένες εφαρμογές, αλλά η 
πρόκληση θα ήταν η εξεύρεση ενός μοναδικού υποκατάστατου κατάλληλου για όλους 
τους σκοπούς και όλες τις χρήσεις30·

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια προσέγγιση «ενιαίας αντιμετώπισης», ιδίως σε μια 
αίτηση αδειοδότησης που καλύπτει πολύ διαφορετικούς τομείς και χρήσεις με πολύ 
διαφορετικές απαιτήσεις επιδόσεων, εισάγει αδικαιολόγητες διακρίσεις όσον αφορά τις 
διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις είτε για ορισμένους τομείς είτε για ορισμένες χρήσεις, 
και, εάν εφαρμοστεί, θα επιτρέψει στον αιτούντα να παρεκκλίνει παρανόμως από την 
υποχρέωσή του να αποδείξει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή για κάθε χρήση για 
την οποία υποβάλλεται αίτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν 
λαμβάνει υπόψη τον στόχο υποκατάστασης που προβλέπεται στο άρθρο 55 του 
κανονισμού REACH και δεν ενθαρρύνει την καινοτομία·

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη κατάλληλων εναλλακτικών για τη λειτουργική 
επιχρωμίωση επιβεβαιώθηκε από πρόσφατη έρευνα του Γερμανικού Ομοσπονδιακού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας για διάφορες αιτήσεις31·

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η SEAC σημείωσε για αμφότερες τις χρήσεις 2 και 4 ότι «το 
ευρύ πεδίο εφαρμογής της χρήσης που ισχύει για [...] περιλαμβάνει τεχνικές εφαρμογές 
για τις οποίες μπορούν ήδη να διατίθενται και να εφαρμόζονται κατάλληλες 
εναλλακτικές επιλογές ή πρόκειται να εφαρμοστούν βραχυπρόθεσμα», αλλά στη 
συνέχεια καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η «σχετική αξιολόγηση που διενεργεί ο αιτών 
είναι υπερβολικά γενική ώστε να εξαιρούνται αυτές από το πεδίο εφαρμογής της 
άδειας»32·

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, δεν εξαιρούνται συγκεκριμένες εφαρμογές από 
το πεδίο εφαρμογής της άδειας·

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε άδεια καθώς η Επιτροπή δεν 

29 Οδηγός για τη σύνταξη αίτησης αδειοδότησης (ΕΕ C 28 της 28.1.2011, σ. 1).
30 Ανάλυση εναλλακτικών επιλογών, σελ. 11-12: «Δοκιμάζονται διάφορες εναλλακτικές επιλογές για την 
αντικατάσταση του τριοξειδίου του χρωμίου. Η δυσκολία έγκειται στο να βρεθεί ένα υποκατάστατο που να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για όλους τους τύπους προϊόντων και για τις διάφορες χρήσεις κάθε 
συγκεκριμένης αίτησης και ταυτόχρονα να είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό. Σήμερα υπάρχουν πολλές 
εναλλακτικές επιλογές για μεμονωμένες αιτήσεις, όταν ορισμένες από τις απαιτήσεις για τη λειτουργική 
επιχρωμίωση είναι επαρκείς αλλά καμία δεν διαθέτει τις βασικές ιδιότητες της λειτουργικής επιχρωμίωσης με 
υδατικό διάλυμα τριοξειδίου του χρωμίου...»
https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
31 Μελέτη σχετικά με την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα των διαθέσιμων εναλλακτικών για το τριοξείδιο 
του χρωμίου στην αγορά σε σκληρή/λειτουργική και διακοσμητική επιχρωμίωση, Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο 
Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, Γερμανία, 2020, τελευταίο εδάφιο της περίληψης: «Ωστόσο, στην 
παρούσα έρευνα εντοπίστηκαν διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές που είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτές. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις είναι εφικτές για μία ή λίγες μόνο χρήσεις, ενίοτε όμως καλύπτουν μεγαλύτερο εύρος. 
Ορισμένες από τις εναλλακτικές είναι καθιερωμένες τεχνολογίες με γνωστά πλεονεκτήματα και αδυναμίες. 
Ακόμα, εξακολουθούν να υπάρχουν εξελίξεις που διευρύνουν τα πεδία εφαρμογής και τις προδιαγραφές των εν 
λόγω διαδικασιών.»https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html
32 Γνωμοδοτήσεις της RAC και της SEAC της 19ης Μαΐου 2017 για τις χρήσεις 2 και 4, σ. 15.

https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html
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επαλήθευσε σημαντικό αριθμό ουσιωδών και αξιόπιστων πληροφοριών προκειμένου να 
είναι σε θέση να αποφανθεί είτε ότι όντως δεν υπήρχαν εναλλακτικές για όλες τις 
ζητούμενες χρήσεις είτε ότι οι αβεβαιότητες που εξακολουθούσαν να υπάρχουν 
συναφώς κατά την ημερομηνία έγκρισης της άδειας θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
αμελητέες33·

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην προκειμένη περίπτωση, οι αβεβαιότητες σχετικά με την 
ανάλυση των εναλλακτικών πόρρω απείχαν από το να είναι αμελητέες, καθώς η SEAC 
έκρινε ότι η προσέγγιση του αιτούντος όσον αφορά τις υφιστάμενες εναλλακτικές δεν 
ήταν η αρμόζουσα34·

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο έχει επιβεβαιώσει ότι ο αιτών φέρει το 
βάρος να αποδείξει την έλλειψη εναλλακτικών και ότι, όταν δεν το εκπληρώνει, «δεν 
πρέπει να του χορηγηθεί άδεια»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ίδια υπόθεση, το Γενικό 
Δικαστήριο επισήμανε επίσης ότι «κανένας από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία 
αδειοδότησης, αλλά ούτε και ο ECHA ή η Επιτροπή, οφείλουν να αποδείξουν τη 
συνδρομή του αντιθέτου της προϋποθέσεως περί ελλείψεως εναλλακτικών λύσεων, 
δηλαδή ότι υπάρχουν πράγματι εναλλακτικές λύσεις.»35·

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λαμβανομένων υπόψη των αβεβαιοτήτων που επισημαίνονται 
από τη SEAC όσον αφορά τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών επιλογών, η Επιτροπή 
προτείνει συνεπώς να χορηγηθεί η άδεια βάσει της υπόθεσης ότι δεν υπάρχουν 
κατάλληλες εναλλακτικές για όλες τις χρήσεις που καλύπτονται, και όχι βάσει 
σημαντικών και αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων, και σε μια περίπτωση που 
οφείλεται στην αδυναμία του αιτούντος να εκπληρώσει το βάρος της απόδειξης, παρά 
την σχετική απαίτηση, όπως έκρινε το Γενικό Δικαστήριο36·

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι «προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η έγκριση καλύπτει μόνο τις 
χρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές, η Επιτροπή θεωρεί ότι 
είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί περαιτέρω η περιγραφή των χρήσεων 2 και 4» με τις 
«βασικές λειτουργίες», λαμβάνοντας υπόψη ότι «ο αιτών εκπλήρωσε το βάρος της 
απόδειξης όσον αφορά την απουσία κατάλληλων εναλλακτικών όσον αφορά τις χρήσεις 
2 και 4 μόνο όσον αφορά τόσο περιορισμένο εύρος χρήσεων»37·

Μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πρώτον, αυτό που η Επιτροπή θεωρεί περιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής, αποτελεί de facto πλήρη κατάλογο όλων των βασικών λειτουργιών για τις 
οποίες χρησιμοποιείται τριοξείδιο του χρωμίου και, ως εκ τούτου, δεν περιορίζει με 

33 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, Σουηδία κατά Επιτροπής, T-837/16, παράγραφος 
86.
34 Γνωμοδοτήσεις της RAC και της SEAC της 19ης Μαΐου 2017 για τη χρήση 2 παράρτημα 1, σ. 37: «Σύμφωνα 
με τον αιτούντα, εφαρμογές για τις οποίες για τις οποίες υπάρχει ήδη εναλλακτική επιλογή δεν καλύπτονται από 
την αίτηση ούτως ή άλλως. Ωστόσο, ο αιτών δεν προσδιορίζει τις εν λόγω εφαρμογές ή τις σχετικές τεχνικές 
απαιτήσεις τους. Η SEAC θεωρεί ότι η προσέγγιση του αιτούντος για την επίλυση αυτού του ζητήματος δεν 
είναι η αρμόζουσα και τονίζει την ανάγκη να αποδείξει ο αιτών πιο συγκεκριμένα ότι υφίσταται υποκατάσταση 
όταν είναι πράγματι ήδη εφικτή. Αυτό θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί με την ανάληψη μιας πιο ακριβούς και 
συγκεκριμένης ανά χρήση αξιολόγησης των εναλλακτικών επιλογών».
35 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, Σουηδία κατά Επιτροπής, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144, παράγραφος 79.
36 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, Σουηδία κατά Επιτροπής, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144, παράγραφος 86.
37 Αιτιολογικές σκέψεις 13 και 14 του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής.
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κανέναν τρόπο το πεδίο εφαρμογής της άδειας38·

ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο έχει απορρίψει ρητά παρόμοια απόπειρα 
της Επιτροπής να χορηγήσει άδεια ισχυριζόμενη ότι περιορίζει ταυτόχρονα το πεδίο 
εφαρμογής39·

ΜΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεύτερον, σύμφωνα με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής επαφίεται στον αιτούντα να αποφασίσει υποκειμενικά, μετά τη χορήγηση 
της άδειας, εάν η χρήση της ουσίας είναι «απαραίτητη» για τις εν λόγω βασικές 
λειτουργίες, παρόλο που η εν λόγω ανάλυση νοείται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση 
της άδειας·

ΜΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η Επιτροπή αναθέτει στον αιτούντα την 
αποκλειστική της αρμοδιότητα να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με την ανάλυση 
των εναλλακτικών επιλογών, κατά παράβαση των διατάξεων του κανονισμού REACH 
που απαιτούν από την Επιτροπή να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με το κατά 
πόσον ο αιτών έχει επιτυχώς αποδείξει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή για μια 
συγκεκριμένη χρήση, όπως υπενθύμισε το Γενικό Δικαστήριο40·

ΜΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τρίτον, το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής 
απαιτεί οι ελλείπουσες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση των εναλλακτικών να 
παρέχονται από τους μεταγενέστερους χρήστες, μέσω κοινοποιήσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 66 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH, μετά τη χορήγηση της άδειας41·

ΜΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν, ωστόσο, απαραίτητες ώστε η 
Επιτροπή να είναι σε θέση να αποφανθεί από την αρχή σχετικά με το κατά πόσον 
υπήρχαν εναλλακτικές για κάθε καλυπτόμενη εφαρμογή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προσέγγιση αυτή σαφώς δεν συνάδει με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου42·

38 Σύγκριση του άρθρου 1 παράγραφος 1 του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής με τις 
γνωμοδοτήσεις της RAC και της SEAC της 19ης Μαΐου 2017 για τη χρήση 2, παράρτημα 1, σ. 30, και για τη 
χρήση 4, παράρτημα 1, σ. 44.
39 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, Σουηδία κατά Επιτροπής, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144, παράγραφος 97: «η επισήμανση ότι η χρήση των επίμαχων εν προκειμένω χρωμικών 
μόλυβδου αφορά μόνο τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι όντως αναγκαίες οι επιδόσεις των μειγμάτων 
ουσιών που περιέχουν τα χρωμικά αυτά ισοδυναμεί με δήλωση ότι, κάθε φορά που διαπιστώνεται η ύπαρξη 
εναλλακτικής λύσεως, ο μεταγενέστερος χρήστης πρέπει να παύσει να χρησιμοποιεί τα επίμαχα εν προκειμένω 
χρωμικά μόλυβδου. Ωστόσο, μια τέτοια δήλωση αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι, κατά την ημερομηνία εκδόσεως 
της προσβαλλομένης αποφάσεως, η ίδια η Επιτροπή δεν θεωρούσε ότι είχε ολοκληρωθεί η εξέταση της 
προϋποθέσεως περί μη διαθεσιμότητας εναλλακτικών λύσεων».
40 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, Σουηδία κατά Επιτροπής, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144, παράγραφος 64: «η Επιτροπή είναι η μόνη αρμόδια να εξακριβώσει αν πληρούνται οι 
προβλεπόμενες στη διάταξη αυτή προϋποθέσεις (άρθρο 60 παράγραφος 4)» (προσθήκη υπογράμμισης)· βλέπε 
επίσης παράγραφο 78.
41 Άρθρο 5 του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που απαιτεί από τους μεταγενέστερους χρήστες 
να παρέχουν κοινοποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH: «επεξήγηση των 
βασικών λειτουργιών του τριοξειδίου του χρωμίου που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την εκάστοτε χρήση, καθώς και αιτιολόγηση των λόγων για τους οποίους οι εν λόγω 
βασικές λειτουργίες είναι απαραίτητες για τη συγκεκριμένη χρήση».
42 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, Σουηδία κατά Επιτροπής, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144, παράγραφος 82: «υπογραμμίζεται ότι, καταρχήν, ανεξαρτήτως του περιεχομένου τους, οι 
προϋποθέσεις που τίθενται βάσει του άρθρου 60, παράγραφοι 8 και 9, στοιχεία δ) και ε), του κανονισμού 
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ΜΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όχι μόνο 
επιβραβεύει τους ουραγούς αλλά και αποθαρρύνει την καινοτομία και τους 
πρωτοπόρους που έχουν επενδύσει σε ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές·

ΜΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι, ότι υπάρχουν εν γένει 
κατάλληλες εναλλακτικές αλλά δεν είναι τεχνικά ή οικονομικά εφικτές για τον 
αιτούντα, μπορεί να του χορηγηθεί άδεια εφόσον τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη 
υπερτερούν των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον και εφόσον ο 
αιτών υποβάλει σχέδιο υποκαταστάσεως κατά την έννοια του άρθρου 60, παράγραφος 4 
στοιχείο γ) του κανονισμού REACH43·

ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, ωστόσο, δεν ζήτησε από τον αιτούντα σχέδιο 
υποκατάστασης·

ΜΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι μεταγενέστεροι χρήστες, οι οποίοι καλύπτονται από 
το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, έχουν ήδη υποβάλει χωριστή αίτηση 
για χορήγηση άδειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η RAC και η SEAC έχουν ήδη εκδώσει 
τις γνωμοδοτήσεις τους σχετικά με ορισμένες από αυτές τις αιτήσεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένες άδειες για μεταγενέστερους χρήστες έχουν ήδη χορηγηθεί·

Ν. λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ενδέχεται να υπάρχουν συγκεκριμένες εφαρμογές 
ανάμεσα στις πολύ ευρείες χρήσεις της αίτησης της NPCC για τις οποίες δεν έχει 
υποβληθεί χωριστή αίτηση από μεταγενέστερους χρήστες, αλλά για τις οποίες ενδέχεται 
να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 60 παράγραφος 4 του κανονισμού 
REACH·

ΝΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 27ης Μαρτίου 2019 
έκρινε ως εκ τούτου σκόπιμο, κατ’ εξαίρεση, να παρέχει σε μεταγενέστερους χρήστες 
που δεν έχουν υποβάλει χωριστή αίτηση και για τους οποίους λείπουν τα απαραίτητα 
στοιχεία, τη δυνατότητα να υποβάλουν τα στοιχεία που λείπουν εντός σύντομης 
προθεσμίας44·

ΝΒ. λαμβάνοντας υπόψη πως είναι άκρως αποδοκιμαστέο το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν 
ακολούθησε την προσέγγιση αυτή, αλλά εξακολουθεί, κατά τρόπο που αντίκειται στην 
απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, να σχεδιάζει τη χορήγηση αδειών βάσει αιτήσεων 
που δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας δυνάμει του κανονισμού REACH·

ΝΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνοψίζοντας, η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής είναι 
παράνομη διότι:

α. παραβιάζει το άρθρο 60 του κανονισμού REACH, δεδομένου ότι βασίζεται σε μια 
αίτηση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο, καθώς δεν 
περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τις χρήσεις για τις οποίες υποβάλλεται 

1907/2006 δεν μπορούν να έχουν ως σκοπό την κάλυψη τυχόν ελλείψεων της αιτήσεως αδειοδότησης ή της 
αναλύσεως εναλλακτικών λύσεων που υποβάλλει ο αιτών την άδεια ή ενδεχόμενης ανεπαρκούς εξετάσεως, εκ 
μέρους της Επιτροπής, των προϋποθέσεων του άρθρου 60, παράγραφος 4, του κανονισμού 1907/2006».
43 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, Σουηδία κατά Επιτροπής, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144, παράγραφοι 75 και 76.
44 Βλέπε παράγραφο 3 στο ψήφισμα της 27ης Μαρτίου 2019.
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αίτηση, ιδίως όσον αφορά τις σχετικές ποσότητες σε τόνους, τις συνθήκες λειτουργίας, 
τα σενάρια έκθεσης και τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, ενώ δεν περιέχει μια ορθή 
αξιολόγηση ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών και σχέδιο υποκατάστασης, με 
αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η επαλήθευση του κατά πόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας·

β. επιδιώκει να καλύψει τις ελλείψεις απαιτώντας από τους μεταγενέστερους χρήστες να 
παρέχουν πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίο να παρέχονται στην ίδια την αίτηση, 
μετά τη χορήγηση της έγκρισης, στο πλαίσιο μελλοντικής επανεξέτασης·

γ. αναθέτει παρανόμως στον αιτούντα την αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής να 
αποφανθεί σχετικά με την ύπαρξη εναλλακτικών επιλογών·

1. θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός REACH·

2. ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της και να 
υποβάλει νέο στην επιτροπή·

3. ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στους μεταγενέστερους 
χρήστες, των οποίων η χρήση καλύπτεται από την αίτηση NPCC αλλά οι ίδιοι δεν 
έχουν ακόμη υποβάλει χωριστή αίτηση έγκρισης, τη δυνατότητα υποβολής των 
δεδομένων που λείπουν εντός μιας πολύ σύντομης προθεσμίας, συμπεριλαμβανομένου 
ενός σχεδίου υποκατάστασης, όπου ο αιτών ισχυρίζεται ότι δεν είναι τεχνικά ή 
οικονομικά εφικτές οι υφιστάμενες εναλλακτικές επιλογές·

4. καλεί τη RAC και τη SEAC να αξιολογήσουν ταχέως την τελική συμπληρωματική 
αίτηση καθώς και να ελέγξουν ότι περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που 
ορίζονται στο άρθρο 62 του κανονισμού REACH·

5. ζητεί από την Επιτροπή να καταθέσει σύντομα νέο σχέδιο που θα συμμορφώνεται 
πλήρως με τον κανονισμό REACH·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


