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Η πρόταση κανονισµού για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των 
χηµικών προϊόντων και για τους περιορισµούς που επιβάλλονται σε αυτά, για τη σύσταση 
ενός Ευρωπαϊκού Οργανισµού χηµικών προϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ και τον κανονισµό (ΕΚ) ( σχετικά µε τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους) -
γνωστή ως REACH1-διεβιβάσθη επισήµως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 2 ∆εκεµβρίου 
2003. 
Αρµόδια επί της ουσίας ορίσθηκε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 
Πολιτικής των Καταναλωτών2 και για γνωµοδότηση οι επιτροπές Βιοµηχανίας, Εξωτερικού 
Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας, Προϋπολογισµών, Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής 
Αγοράς, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονοµικών και Νοµισµατικών 
Θεµάτων, ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών. 
Κατά τη συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2003 η Επιτροπή Περιβάλλοντος είχε ορίσει εισηγητή, 
κατόπιν προτάσεως των συντονιστών της, τον κ. Guido Sacconi. Στις 19 ∆εκεµβρίου 2003 ο 
κ. Sacconi κατέθεσε το σχέδιο έκθεσης που συνέταξε. 
Η απόφαση του προέδρου του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ανάθεση επί της ουσίας στην 
Επιτροπή Περιβάλλοντος αµφισβητήθηκε και δηµιουργήθηκε θέµα σύγκρουσης 
αρµοδιοτήτων το οποίο επιλύθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2004 στο πλαίσιο της διάσκεψης των 
επικεφαλής των οµάδων του ΕΚ οι οποίοι επιβεβαίωσαν την αρµοδιότητα επί της ουσίας της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος3. 
Κατά τους µήνες που ακολούθησαν την έγκριση της πρότασης από την Επιτροπή, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξήχθη εποικοδοµητική συζήτηση επί της ουσίας του σχεδίου 
κανονισµού. Οργανώθηκαν σεµινάρια, διαλέξεις, δηµόσιες ακροάσεις και συζητήσεις στο 
πλαίσιο της αρµόδιας επί της ουσίας επιτροπής και των επιτροπών που θα γνωµοδοτήσουν. 
Κατά την συζήτηση στις 6 Απριλίου 2004 στο πλαίσιο της Επιτροπής Περιβάλλοντος 
αξιολογήθηκε η σκοπιµότητα σύνταξης εγγράφου έργα εργασίας το οποίο να συνθέτει τις 
θέσεις µεγαλύτερης και µικρότερης σύγκλισης όπως εξεφράσθησαν από τους βουλευτές της 
5ης κοινοβουλευτικής περιόδου οι οποίοι µετείχαν δραστήρια στις συζητήσεις επί της ουσίας 
της πρότασης κανονισµού. 
Το έγγραφο αυτό πρέπει να είναι η συµβουλή για το νέο Κοινοβούλιο το οποίο θα 
αποφασίσει επί της επί του σχεδίου κανονισµού για τις χηµικές ουσίες. 
 
Στη διάρκεια πολυάριθµων συζητήσεων επί της ουσίας του REACH, οι βουλευτές της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος συνεφώνησαν ότι οι προτεραιότητες που πρέπει να 
αντιµετωπίσουν στα σηµαντικότερα θέµατα που διέπουν τη δοµή της πρότασης κανονισµού 
είναι τα εξής: 
-σύστηµα καταχώρισης,  
-ρόλος του οργανισµού, 
-οικονοµική επίπτωση για τις επιχειρήσεις, ειδικότερα για τις µικροµεσαίες, 
-αντικατάσταση των επικίνδυνων ουσιών. 
 

                                                 
1 COM (2003) 644 της 29ης Οκτωβρίου 2003 
2 Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών ήταν αρµόδια επί της ουσίας 
και για την λευκή Βίβλο «Στρατηγική για µια µελλοντική πολιτική επί θεµάτων χηµικών ουσιών» COM 
(2001)88. 
3 Η απόφαση της 5ης Φεβρουαρίου 2004 που θα καθιερώνει µια διαδικασία ενισχυµένης συνεργασίας, βάσει του 
άρθρου 162α του κανονισµού, µεταξύ των τριών επιτροπών· της Επιτροπής Περιβάλλοντος ( αρµόδιας επί της 
ουσίας), της Επιτροπής Βιοµηχανίας και της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς. Οι τέσσερις 
άλλες επιτροπές (Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προϋπολογισµών, Οικονοµικών και 
Νοµισµατικών Προβληµάτων και ∆ικαιωµάτων των Γυναικών) συνέταξαν γνωµοδοτήσεις. 
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Καταχώριση 
Η πρόταση κανονισµού προβλέπει την υποχρέωση καταχώρισης όλων των ουσιών που 
παράγονται ή εισάγονται άνω του 1 τόνου/έτος. 
Για αυτήν η οποία οµόφωνα θεωρείται η κρίσιµη φάση του συστήµατος, η φάση της 
καταχώρισης, η Επιτροπή έθεσε ως µοναδικό κριτήριο για την ένταξη των ουσιών στο 
σύστηµα REACH, το βάρος σε τόνους, προσανατολιζόµενη προς ένα σύστηµα 
προτεραιότητας απλώς ποσοτικό. 
Στη διάρκεια επανειληµµένων συζητήσεων έγινε φανερό ότι το κριτήριο αυτό δεν είναι το 
καταλληλότερο προκειµένου να εκτιµηθούν οι πραγµατικοί κίνδυνοι, τόσο στο επίπεδο του 
εγγενούς κινδύνου όσο και στο επίπεδο της έκθεσης. 
Ειδικότερα, διερωτηθήκαµε εάν το ποσοτικό κριτήριο δεν είναι ακατάλληλο και, σε 
τελευταία ανάλυση, εάν δεν πρόκειται να παράγει απλώς µεγάλο όγκο εγγράφων, εάν δεν 
είναι δαπανηρό και αµφίβολης χρησιµότητας. Από πολλές πλευρές αναφέρθηκε η 
σκοπιµότητα αντικατάστασης ή ενσωµάτωσης του κριτηρίου αυτού µε άλλα ποιοτικού τύπου 
κριτήρια όπως η εγγενής επικινδυνότητα, η χρησιµοποίηση και η έκθεση, υπό την 
προϋπόθεση πάντως ότι το σύστηµα που θα επιλεγεί θα εξασφαλίζει σε όλους τους 
παράγοντές του ίσο επίπεδο νοµικής βεβαιότητας. 
 

Ο Οργανισµός 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων που θα ιδρυθεί βάσει της πρότασης 
κανονισµού αποτελεί την βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ολόκληρο το σύστηµα, η 
λειτουργικότητα του οποίου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό αλλά που τον τρόπο µε τον οποίο ο 
οργανισµός αυτός συµµετέχει, διαδραµατίζοντας καθοδηγητικό ρόλο, στις φάσεις της 
καταχώρισης, της αξιολόγησης και της αδειοδότησης. Κατά την διάρκεια των συζητήσεων 
που διεξήχθησαν στην έδρα της Επιτροπής Περιβάλλοντος οι βουλευτές εξεφράσθησαν 
επανειληµµένα υπέρ της ενίσχυσης του συγκεντρωτικού ρόλου του οργανισµού. Πέραν της 
αναδιάρθρωσης του συνόλου των θεµάτων που αφορούν το προτεινόµενο θεσµικό πρότυπο1, 
οι βουλευτές τάχθηκαν οµόφωνα υπέρ της εξειδίκευσης των αρµοδιοτήτων του Οργανισµού 
και της διεύρυνσης των αρµοδιοτήτων που του ανατίθενται. 

 

Οι οικονοµικές επιπτώσεις του REACH 

Οι βουλευτές που συµµετέχουν στις συζητήσεις στο πλαίσιο των αρµοδίων επιτρόπων 
ανεγνώρισαν οµόφωνα την συµβολή της χηµικής βιοµηχανίας στην υλοποίηση της κοινοτικής 
στρατηγικής για την βιώσιµη ανάπτυξη. 

Ο στόχος που πρέπει να επιδιωχθεί είναι η αποκατάσταση µιας ισορροπίας η οποία να 
εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα καινοτοµίας του τοµέα των χηµικών 
προϊόντων, εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζοµένων. 

                                                 
1 Εζητήθη, ειδικότερα, η µεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τη σύνθεση των οργάνων, τους τρόπους 
διαµόρφωσης και επιλογής των υποψηφιοτήτων των συστατικών τους· σαφέστερη δήλωση των αρχών 
διαφάνειας και ανεξαρτησίας· σχέσεις µε τα κοινοτικά θεσµικά όργανα. Προτάθηκε εξάλλου να εφαρµοσθεί το 
πρότυπο του Ευρωπαϊκού οργανισµού αξιολόγησης των φαρµάκων (EMEA) αλλά και αυτό του Ευρωπαϊκού 
οργανισµού για την ασφάλεια των τροφίµων (EFSA). 
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Ζητήθηκε επανειληµµένα να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο κόστος που θα επιβάρυνε τις 
επιχειρήσεις, κυρίως τις µικροµεσαίες, για την υλοποίηση των προβλεποµένων από τον 
κανονισµό στόχων. 

Τα αποτελέσµατα των αναρίθµητων µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εκπονήθηκαν 
από την Επιτροπή, από τις µεγαλύτερες βιοµηχανικές και περιβαλλοντικές ενώσεις διίστανται 
σε µεγάλο βαθµό. Σήµερα δεν υπάρχει ούτε καν κατά προσέγγισιν πρόβλεψη του κόστους και 
των ωφελειών που θα προκύψουν από την οµόφωνη υποστήριξη των βουλευτών που µετείχαν 
στις συζητήσεις. 

Εξεφράσθη πάντως η ανάγκη να εκπονηθούν πιλοτικές µελέτες του τοµέα στις διάφορες 
ευρωπαϊκές χηµικές βιοµηχανίες ώστε να αξιολογηθούν µε ακρίβεια τις επιπτώσεις της 
µελλοντικής νοµοθεσίας σε επαρκώς καθορισµένες συνθήκες. 

Αξιολογήθηκαν τέλος θετικά οι προσπάθειες ορισµένων τοπικών παραγόντων, ειδικότερα 
των νέων κρατιδίων της Γερµανίας, τα οποία έχουν ήδη αναλάβει την εκπόνηση παρόµοιων 
µελετών  

Aντικατάσταση των επικίνδυνων ουσιών 

Κατά τις συζητήσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Περιβάλλοντος συνεφωνήθη ότι ένας από 
τους στόχους του νέου συστήµατος είναι η προώθηση της αντικατάστασης των επικίνδυνων 
ουσιών από λιγότερο επικίνδυνες ουσίες ή τεχνολογίες, οπότε υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές λύσεις. 

Η αρχή αυτή πρέπει να εφαρµοστεί πλήρως στο επίπεδο των κανονιστικών ρυθµίσεων ως 
αποφασιστικός παράγων προκειµένου να προωθηθεί το πνεύµα της καινοτοµίας προς µια 
βιώσιµη βιοµηχανία χηµικών ουσιών. 
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