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Θέμα: Κατάλογος υποψήφιων ουσιών στο πλαίσιο του κανονισμού REACH

Ένας βασικός στόχος του κανονισμού REACH είναι η υποκατάσταση των ουσιών που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (substances of very high concern - SVHC). Η υποκατάσταση 
αυτή μπορεί να γίνει μέσω δύο βασικών μηχανισμών: είτε με την υιοθέτηση της σταδιακής
κατάργησης στο πλαίσιο της αδειοδότησης είτε με την υποκατάσταση των SVHC από τους 
παραγωγούς με ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες, ιδίως υπό το πρίσμα του άρθρου 33 του 
κανονισμού REACH. Το άρθρο αυτό υποχρεώνει τους προμηθευτές να παρέχουν σε 
οποιονδήποτε καταναλωτή τους το ζητήσει πληροφορίες για την ασφαλή χρήση των SVHC σε 
προϊόντα, περιλαμβανομένου, τουλάχιστον, του ονόματος της ουσίας SVHC.

Ωστόσο, προϋπόθεση για την εφαρμογή αμφότερων των διαδικασιών είναι ο προσδιορισμός 
των SVHC. Το παράρτημα XVII του κανονισμού REACH περιλαμβάνει ήδη έναν κατάλογο 
περίπου 800 ουσιών που χαρακτηρίζονται επισήμως ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή 
τοξικές για την αναπαραγωγή (carcinogenic, mutagenic and reprotoxic – CMR). Επιπλέον, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει επί ενός καταλόγου 27 ανθεκτικών, 
βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών (persistent, bioaccumulative, and toxic – PBT) ή άκρως 
ανθεκτικών και άκρως βιοσυσσωρεύσιμων (very persistent and very bioaccumulative –vPvB)
ουσιών. Ως εκ τούτου, υπάρχουν περισσότερες από 800 ουσίες που πληρούν σαφώς τα κριτήρια 
για τον χαρακτηρισμό τους ως SVHC. Ωστόσο, ο τρέχων κατάλογος υποψήφιων ουσιών που 
εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2008 περιλαμβάνει μόλις 15 ουσίες. Έως την προθεσμία του 
Ιουνίου 2008, η Επιτροπή δεν είχε ζητήσει ούτε μία πρόταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Χημικών Προϊόντων (ECHA). Αξίζει να σημειωθεί στο πλαίσιο αυτό ότι η Επιτροπή, με την 
έβδομη τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ, συμπεριέλαβε μεμιάς ολόκληρο τον κατάλογο 
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των ουσιών CMR στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών για τα καλλυντικά προϊόντα. 

Ο πολύ μικρός αριθμός των ουσιών SVHC που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των 
υποψήφιων ουσιών δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα:

α) δημιουργεί ένα χαμηλότατο σημείο αφετηρίας για την αδειοδότηση,

β) ουσιαστικά ματαιώνει τον μηχανισμό ιεράρχησης που ορίζεται στο άρθρο 58,

γ) περιορίζει δραματικά το δικαίωμα ενημέρωσης του καταναλωτή.

Επιπλέον, από το 2011, θα επέτρεπε την εισαγωγή, χωρίς απολύτως καμία κοινοποίηση,
προϊόντων τα οποία περιέχουν ουσίες SVHC που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των 
υποψήφιων ουσιών.

Το μητρώο προθέσεων του ECHA του Σεπτεμβρίου του 2008 περιλαμβάνει μόνο επτά επιπλέον 
ουσίες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προστεθούν στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών 
(πέντε εκ των οποίων κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής). 

Εάν δεν ληφθεί σαφής δράση, ο αριθμός των ουσιών SVHC που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο των υποψήφιων ουσιών θα παραμείνει για αρκετό διάστημα περιορισμένος στο 2% 
περίπου του συνόλου των ουσιών SVHC. Τούτο αποτελεί εμπαιγμό για τον στόχο του 
κανονισμού REACH όσον αφορά την υποκατάσταση, υπονομεύει τη διαδικασία της ιεράρχησης, 
στερεί από τους καταναλωτές το δικαίωμα ενημέρωσης για τις περισσότερες ουσίες SVHC και 
θα συνιστούσε εθελοτυφλία έναντι της παρουσίας ουσιών SVHC σε εισαγόμενα προϊόντα. 

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Επιτροπή για να διασφαλίσει την εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων του κανονισμού REACH σε όλες τις ουσίες SVHC και τουλάχιστον σε όσες εξ αυτών 
μπορούν να οδηγήσουν είτε στην έκθεση εργαζομένων και καταναλωτών σε κινδύνους είτε σε 
εκλύσεις στο περιβάλλον;

Για πόσες ουσίες σκοπεύει να ζητήσει η Επιτροπή από τον ECHA να προετοιμάσει φάκελο 
βάσει του παραρτήματος XV, ώστε να προστεθούν στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών 
έως την επόμενη προθεσμία του Μαρτίου 2009;
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