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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εν λόγω πρόταση κανονισμού έχει ως στόχο να υποκαταστήσει την εν ισχύι σήμερα 
νομοθεσία (η οποία δεν είναι πλέον ικανή να παράσχει κίνητρα στην καινοτομία ή επαρκή 
προστασία στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία) με ένα νέο σύστημα βασιζόμενο σε πέντε 
κύριους πυλώνες:

• τη θέσπιση συστήματος καταχώρησης το οποίο θα περιλάβει σταδιακά τόσο τις 
υφιστάμενες ουσίες όσο και τις νέες·

• τη μετατόπιση της ευθύνης της αξιολόγησης των κινδύνων από τους κυβερνητικούς 
φορείς στις εταιρίες παρασκευής ή εισαγωγής των ουσιών·

• τη συμμετοχή, όπου κριθεί σκόπιμο, των μεταγενέστερων χρηστών (downstream users) 
στις αιτήσεις για παροχή δεδομένων και στις δοκιμές επί των ουσιών·

• την καθιέρωση διαδικασίας αδειοδότησης ή περιορισμού των ουσιών που προξενούν 
μεγαλύτερη ανησυχία·

• την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και ανοίγματος στο ευρύ κοινό μέσω της 
ευκολότερης πρόσβασης στην ενημέρωση για τις χημικές ουσίες.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Όπως είναι γνωστό, η πορεία που οδήγησε στην εκπόνηση αυτού του κανονισμού ήταν 
μακρά, πολυσύνθετη και διαμφισβητούμενη: χρειάστηκαν δύο ολόκληρα χρόνια από την 
έγκριση της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Λευκό Βιβλίο (Νοέμβριος 
2001) μέχρι την υιοθέτηση της προτάσεως από την Επιτροπή (Οκτώβριος 2003).

Μία μακρά πορεία που χαρακτηρίστηκε από τη μαζική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
φορέων: πάνω από 6.000 γνώμες ελήφθησαν στη διάρκεια των διαβουλεύσεων σε απευθείας 
σύνδεση που είχαν ως αντικείμενο την εκπόνηση του αρχικού σχεδίου κανονισμού. Οι 
επικρίσεις που εκφράστηκαν και οι αντιπροτάσεις που διατυπώθηκαν οδήγησαν την Επιτροπή 
να κάνει σημαντικές διορθώσεις στο αρχικό κείμενο.
Διατηρήθηκαν οι αρχές και οι στόχοι της μεταρρύθμισης αυτής (ήτοι, η προστασία της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος) και δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση σε πτυχές που 
αφορούσαν τον ανταγωνισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Το αποτέλεσμα ήταν ένα τελικό 
κείμενο που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Στους μήνες που ακολούθησαν την έγκριση της προτάσεως από την Επιτροπή, στο 
Κοινοβούλιο, και ειδικότερα στις εννέα επιτροπές που ήταν αρμόδιες για την εκπόνηση της 
εκθέσεως και των γνωμοδοτήσεων, διεξήχθη μία πρώτη σειρά συζητήσεων σχετικά με το 
σχέδιο του κανονισμού.

Στους κόλπους της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων συντάχθηκε έγγραφο εργασίας στο οποίο διατυπώνονται οι θέσεις της πλειοψηφίας 
και της μειοψηφίας που εξέφρασαν οι βουλευτές κατά τη διάρκεια της πέμπτης νομοθετικής 
θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με την έναρξη της έκτης νομοθετικής θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι συζητήσεις 
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στις ενεχόμενες επιτροπές έγιναν πιο εντατικές με στόχο, συν τοις άλλοις, να εξασφαλισθεί η 
έγκριση του σχεδίου σε πρώτη ανάγνωση μετά την παύση των εργασιών κατά τη θερινή 
περίοδο.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν με ταχύ ρυθμό οι συζητήσεις στο Συμβούλιο.
Η ειδική ομάδα εργασίας που συστάθηκε στους κόλπους του Συμβουλίου Υπουργών 
αρμοδίων για την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό και οικονομικό τομέα εργάζεται 
πάνω στην αγγλο-ουγγρική πρόταση "Μία ουσία - Μία καταχώρηση" η οποία προβλέπει 
ενιαίο σύστημα καταχώρησης μέσω ενός πιο δεσμευτικού μηχανισμού κοινοχρησίας των 
δεδομένων που διατίθενται για κάθε ουσία.

Στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές της 
υποχρεωτικής κοινοχρησίας όλων των στοιχείων - και όχι μόνο εκείνων τα οποία βασίζονται 
σε δοκιμές πάνω σε ζώα - και στο ενδεχόμενο να θεσπιστεί υποχρεωτικός μηχανισμός για 
καταμερισμό του κόστους.

Εξετάστηκε επίσης μία ενδιαφέρουσα πρόταση που προήλθε από μικρή ομάδα χωρών και 
αφορά στη διεύρυνση της υποχρέωσης να παρέχεται ενημέρωση επί των ουσιών ώστε να 
καλύπτονται και οι ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες από ένα έως δέκα 
τόνους ετησίως.

ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η πρόβλεψη του κόστους για το πρόγραμμα REACH και η πιθανή επίπτωση αυτού στην 
ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία υπήρξε ένα από τα πιο συζητημένα και επίμαχα θέματα ήδη 
από την εποχή της εγκρίσεως του Λευκού Βιβλίου το 2001.

Τους τελευταίους μήνες παρήχθη πλήθος μελετών οι οποίες προβάλλουν καταστροφικές 
υποθέσεις με προβλέψεις κόστους για το πρόγραμμα μέχρι και 180 δισεκατομμύρια ευρώ 
θέτοντας έτσι υπό αμφισβήτηση το εκτιμώμενο από την Επιτροπή κόστος που εμφαίνει η 
μελέτη των επιπτώσεων η οποία συνοδεύει την πρότασή της, ήτοι κόστος κυμαινόμενο από 
2,8 έως 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ανάλογη απόκλιση εκτιμήσεων συναντάται στην πρόβλεψη των οφελών που συνεπάγεται η 
εφαρμογή του προγράμματος REACH. Και στη περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα των 
μελετών που πραγματοποίησε η Επιτροπή και εκείνων που εκπόνησαν τα ενδιαφερόμενα 
μέρη εμφαίνουν εκτιμήσεις οφελών οι οποίες κυμαίνονται, σε ό,τι αφορά τη μείωση του 
κόστους για την υγεία, από 4,8 έως 230 δισεκατομμύρια ευρώ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

Όπως είναι γνωστό, η Επιτροπή πραγματοποιεί νέες μελέτες επιπτώσεων που αποσκοπούν 
περισσότερο στα προβλήματα διαχείρισης του συστήματος παρά στο κόστος που συνεπάγεται 
η εφαρμογή του.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων αυτών των μελετών, υποστηρίζω τη γενική μου άποψη επί 
της προτάσεως της Επιτροπής και θεωρώ ότι η επιτευχθείσα ισορροπία δεν πρέπει να 
ανατραπεί αλλά, αντιθέτως, να εδραιωθεί και να βελτιωθεί, με προοπτική να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του συστήματος.
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Με αφετηρία τη γενική αυτή κρίση καταλήγω στο ακόλουθο συμπέρασμα πολιτικού 
χαρακτήρα: προτίθεμαι να προτείνω νέο σχέδιο έκθεσης που σε γενικές γραμμές δεν 
απομακρύνεται από το προηγούμενο αλλά λαμβάνει σοβαρά υπόψη ορισμένες 
προτεραιότητες.

Ως κύριος στόχος παραμένει η δημιουργία ενός αυτόνομου και λειτουργικού συστήματος για 
την καταχώριση, την αδειοδότηση και την αξιολόγηση των χημικών προϊόντων (χωρίς 
βεβαίως να αποκλείεται το ενδεχόμενο της επακόλουθης προσαρμογής και βελτίωσής του).
Ως εκ τούτου, θα επικεντρώσω τις προσπάθειές μου στις πτυχές που έχουν μεγαλύτερη 
επίπτωση στη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του προγράμματος REACH χωρίς βεβαίως 
να παραμελήσω τις πτυχές που συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον και την προστασία της 
δημόσιας υγείας.
Για τον λόγο αυτό θα ζητήσω και θα λάβω δεόντως υπόψη τις συνεισφορές των υπόλοιπων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών για τα κεφάλαια εκείνα του κανονισμού που αποτελούν δική 
τους ειδική αρμοδιότητα.

Προς τούτο, θέλω να παρουσιάσω ήδη από το στάδιο αυτό τα κεντρικά σημεία που θα 
αποτελέσουν τον κορμό του σχεδίου εκθέσεώς μου χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν θα 
λάβω υπόψη κάθε συμβολή, ακόμη και επίκριση, που είμαι σίγουρος ότι θα επιφέρει 
βελτίωση στο κείμενο το οποίο ανέλαβα να καταθέσω μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.

1. Καταχώρηση
Η καταχώρηση των προϊόντων είναι αναμφίβολα η πλέον επίμαχη πτυχή του συστήματος στο 
οποίο βασίζεται ο νέος κανονισμός. Όπως είναι γνωστό, προβλέπεται η υποχρέωση 
καταχωρήσεως για όλα τα χημικά προϊόντα που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητα άνω 
του ενός τόνου ετησίως.
Όσον αφορά αυτό που θεωρείται κατά γενική ομολογία ο φέρων σκελετός του συστήματος, η 
Επιτροπή επέλεξε την ποσότητα μιας ουσίας ως παράμετρο για την καταχώρηση των χημικών 
προϊόντων στο σύστημα REACH. Στις διάφορες συζητήσεις, πολλά ενδιαφερόμενα μέρη 
έκριναν ότι αυτό το κριτήριο δεν ήταν το καταλληλότερο για τον εντοπισμό των πραγματικών 
κινδύνων, είτε πρόκειται για ενδογενείς κινδύνους είτε για τον κίνδυνο που συνεπάγεται η 
έκθεση σ' αυτό. Ορισμένα μέρη θεώρησαν ότι θα ήταν σκόπιμο να αντικατασταθεί ή να 
συμπληρωθεί το κριτήριο αυτό από άλλα ποιοτικής φύσεως κριτήρια, όπως είναι ο ενδογενής 
κίνδυνος του προϊόντος, η χρήση του και η έκθεση σ' αυτό.
Θεωρώ ότι αυτή η προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με την φιλοσοφία επί της οποίας 
εδραιώνεται η πρόταση της Επιτροπής, δηλαδή την υποχρέωση της βιομηχανίας να παρέχει 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα τις οποίες να χρησιμοποιεί για την εγγύηση 
της ασφαλούς διαχείρισής τους.
Στο στάδιο καταχωρήσεως ο κύριος στόχος που πρέπει να επιτευχθεί είναι να 
συμπεριληφθούν στο σύστημα όλα τα χημικά προϊόντα, νέα και υφιστάμενα, αυτός ο 
τεράστιος και απροσδιόριστος όγκος προϊόντων (30.000 - 70.000 - 100.000;) των οποίων οι 
συνέπειες και ο βαθμός επικινδυνότητας δεν είναι γνωστά, επί τη βάσει ενός κριτηρίου – της 
ποσότητας που παράγεται ή εισάγεται – κριτήριο που κατά τη γνώμη μου είναι το μόνο ικανό 
να εγγυάται επαρκώς την ασφάλεια του δικαίου.
Αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των υπόλοιπων σταδίων του 
συστήματος: αξιολόγηση, αδειοδότηση, περιορισμός. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, με το 
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πέρασμα στο στάδιο της αξιολογήσεως, το ποσοτικό κριτήριο εξαρτάται από την αξιολόγηση 
των εξωγενών κινδύνων και την έκθεση.

Συνεπώς, κατ’ αρχήν συμφωνώ με το κείμενο του άρθρου 5 στην πρόταση της Επιτροπής το 
οποίο προβλέπει, υπό μορφή προσωρινού καθεστώτος, μία κλιμακωτή καταχώρηση των 
προϊόντων, ήτοι, ποσοστό ύψους 99% περίπου επί του συνόλου των προϊόντων. Το 
αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα το οποίο θα καταστεί πλήρως λειτουργικό σε 11 έτη.

Τούτο σημαίνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη την πιο αισιόδοξη υπόθεση να γίνει δηλαδή η 
οριστική έγκριση της προτάσεως το 2006, το σύστημα θα είναι πλήρως λειτουργικό το 2017. 
Στην πράξη, τα προϊόντα τα οποία παράγονται ή εισάγονται ετησίως σε ποσότητες άνω του 
ενός τόνου (οι ποσότητες δηλαδή που ενδιαφέρουν κυρίως τις ΜΜΕ), καθώς και τα προϊόντα 
που απαριθμούνται στα άρθρα – θα πρέπει να αρχίσουν να καταχωρούνται μόνο από την 
ημερομηνία αυτή και μετά.

Για τους ανωτέρω λόγους, δεν προτίθεμαι να καταθέσω τροπολογίες που αλλοιώνουν τον 
προτεινόμενο μηχανισμό.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνει αμετάβλητο το κείμενο της Επιτροπής.
Προσωπικά θεωρώ παραδείγματος χάρη ενδιαφέρουσα, τουλάχιστον κατ' αρχήν, την αγγλο-
ουγγρική πρόταση «Μία ουσία - Μία καταχώρηση». Όταν λάβει σαφή νομική έννοια ο 
ορισμός της «Κοινοπραξίας», μία πρόταση βασιζόμενη στο ανωτέρω πρότυπο θα απέφερε 
σημαντικά πλεονεκτήματα από πλευράς κόστους, απλοποιήσεως και μειώσεως των δοκιμών 
σε ζώα.

Θεωρώ επίσης ότι θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη η πρόταση που προέρχεται από 
ορισμένες κυβερνήσεις και αφορά την επέκταση της υποχρέωσης να παρέχονται πληροφορίες 
ακόμη και για τα προϊόντα που παράγονται ή εισάγονται σε μικρότερες από τις 
προβλεπόμενες ποσότητες.

Υπάρχει επίσης και μια άλλη σημαντική δυνατότητα. Στο προηγούμενο σχέδιο εκθέσεώς μου 
πρότεινα (τροπολογίες 94 και 95) ότι οι διαδικασίες για την αναθεώρηση του κανονισμού θα 
έπρεπε να προωθηθούν. Προτίθεμαι να επιβεβαιώσω αυτήν την επιλογή και μάλιστα να την 
ενισχύσω με σκοπό να διευκολύνω ενδεχόμενη τροποποίηση των κριτηρίων που καθορίζουν 
τις προτεραιότητες, υπό το φως της εμπειρίας που θα αποκομίσουν όλοι οι συμμετέχοντες στο 
σύστημα και, ειδικότερα, ο Οργανισμός.

Σε περίπτωση που θα πρέπει να επισπευσθεί η αναθεώρηση του κανονισμού, είναι σημαντικό 
να καθορισθεί πολύ προσεκτικά το χρονοδιάγραμμα αυτό στο πλαίσιο του γενικότερου 
ελέγχου του χρονοδιαγράμματος που προτείνει η Επιτροπή.
Τέλος, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή την καταχώρηση των προϊόντων που 
απαριθμούνται στα άρθρα, δεδομένων των πολλών επιπτώσεων που συνδέονται άμεσα με το 
διεθνές εμπόριο.

Στο σημείο αυτό αναμένω τη σημαντική συμβολή των επιτροπών που είναι περισσότερο 
αρμόδιες πάνω στο θέμα αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, προτίθεμαι να αναπτύξω και να ενισχύσω, στο πλαίσιο της προώθησης 
των προϊόντων, την ιδέα για την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού σήματος για την "ασφάλεια των 
χημικών ουσιών".

2. Αξιολόγηση και ρόλος του Οργανισμού
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το άρθρο 43α της πρότασης της Επιτροπής εισάγει για τα στάδια 
αξιολόγησης μία διάταξη προτεραιοτήτων που δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τον όγκο 
παραγωγής αλλά αποτελεί συνάρτηση των ενδογενών κινδύνων στις υπό εξέταση ουσίες1.
Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει δύο μορφές αξιολόγησης: αξιολόγηση βάσει εξετάσεως 
των φακέλων η οποία γίνεται από τα κράτη μέλη, και αξιολόγηση βάσει εξετάσεως των 
ουσιών.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα συναντώνται στις σχέσεις ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Πράγματι, υπήρξαν πολλές επικρίσεις όσον αφορά 
τον πολύπλοκο χαρακτήρα των προβλεπόμενων διαδικασιών. Ο κίνδυνος που υπάρχει εδώ 
είναι ότι η υπερβολική αποκέντρωση στη λήψη των αποφάσεων έχει ως αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται μεγάλες διαφορές στους τρόπους εφαρμογής της διαδικασίας από κράτος σε 
κράτος κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς.

Η πρόταση της Επιτροπής στο άρθρο 43α προβλέπει ότι ο Οργανισμός θεσπίζει κριτήρια 
ιεράρχησης των ουσιών για την περαιτέρω αξιολόγησή τους. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
αυτά τα κριτήρια για την κατάρτιση των κυλιόμενων σχεδίων τους.
Στο σημείο αυτό σκοπεύω να προτείνω εκ νέου τη δέσμη των τροπολογιών που περιέχονται 
στο προηγούμενο σχέδιο έκθεσής μου, τροπολογίες με τις οποίες ανατίθεται στον Οργανισμό 
το καθήκον να συντάξει τον κατάλογο των ουσιών που έχουν προτεραιότητα στην 
αξιολόγηση. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στη συνέχεια τις ουσίες αυτές στα κυλιόμενα 
σχέδιά τους.

Κατ' ανάλογο τρόπο σκοπεύω να προτείνω εκ νέου τη δέσμη των τροπολογιών που ενισχύουν 
τον κεντρικό ρόλο του Οργανισμού καθορίζοντας καλύτερα τη θεσμική υπόστασή του και, 
για τον σκοπό αυτό, υιοθέτησα ως υπόδειγμα αναφοράς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων.

3. Αδειοδότηση και υποκατάσταση
Σύντομη μνεία πρέπει να γίνει και στο θέμα της υποκατάστασης. Πρόκειται για ένα πολύ 
λεπτό σημείο τόσο υπό το πρίσμα της υγείας και του περιβάλλοντος όσο και υπό το πρίσμα 
της παροχής κινήτρων στην καινοτομία και την προώθηση - μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα - πιο φιλοπεριβαλλοντικών ουσιών και τεχνολογιών. Σημειωτέον ότι το θέμα 
αυτό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους του κανονισμού.

Για τον σκοπό αυτό στο προηγούμενο σχέδιο εκθέσεώς μου (τροπολογίες 47-61) τόνισα 
ιδιαίτερα την αρχή της υποκατάστασης δημιουργώντας στενότερο σύνδεσμο ανάμεσα στην 
αδειοδότηση (και, ως εκ τούτου, στην ανανέωση ή αναθεώρησή της) και την υποκατάσταση 
των ιδιαίτερα προβληματικών ουσιών (CMR κατηγορίες 1 και 2, PBT, vPvB κ.λπ.).

Στο σημείο αυτό διατυπώνω την εξής άποψη: η προτεινόμενη αλληλουχία πρέπει να 
ανατραπεί περιορίζοντας αφενός το πεδίο της ρήτρας – ούτως ή άλλως προβληματικής από 
πλευράς ουσίας και νομικού κύρους – η οποία προβλέπει “επαρκή έλεγχο” ως αρχικό 
κριτήριο για την χορήγηση της άδειας, και διευκρινίζοντας και ενισχύοντας αφετέρου τον 
σύνδεσμο ανάμεσα στην αδειοδότηση (και, ως εκ τούτου, την ανανέωση ή αναθεώρησή της) 
και την υποκατάσταση.

Από πρακτικής σκοπιάς, αυτό σημαίνει ότι:
  

1 Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, "Τα κριτήρια για την αξιολόγηση συνεκτιμούν τα δεδομένα σχετικά με την 
επικινδυνότητα, τα δεδομένα σχετικά με την έκθεση και τις ποσοτικές κατηγορίες."
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- μία άδεια για χρήση ουσίας χορηγείται μόνο εάν τα πλεονεκτήματα από οικονομικής και 
κοινωνικής σκοπιάς είναι σημαντικότερα από τους κινδύνους που συνεπάγεται η ουσία 
αυτή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και εάν αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν οι 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες και τεχνολογίες, και υπό την προϋπόθεση ότι η ουσία 
αυτή θα τύχει κατάλληλου και επαρκούς ελέγχου·

- οι σχετικές αιτήσεις θα υποστηρίζονται από περιεκτική τεκμηρίωση έγκυρης οικονομικής 
και κοινωνικής ανάλυσης των εναλλακτικών λύσεων·

- η άδεια θα δηλώνει με σαφή και δεσμευτικό τρόπο τους όρους από τους οποίους 
εξαρτάται, την περίοδο ισχύος και την ημερομηνία αναθεώρησής της, καθώς και τα μέτρα 
για τον έλεγχο και την παρακολούθησή της.

Τέλος, κάνω ορισμένες σκέψεις σχετικά με άλλες πτυχές στις οποίες περιλαμβάνονται οι 
ορισμοί, το πεδίο εφαρμογής και το καθήκον να επιδειχθεί η προσοχή που αρμόζει στο 
ζήτημα αυτό.


