ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ – REACH
Η Ευρωπαϊκή Χηµική Βιοµηχανία θα κληθεί να πληρώσει 3-7 δις ΕΥΡΩ µέσα
στα προσεχή 11 χρόνια ώστε να ευθυγραµµισθεί µε τo νέο κανονισµό REACH
(Registration Evaluation Authorization of CHemicals) της ΕΕ για τα χηµικά
προϊόντα. Σηµειώνεται πως αυτό το κόστος αφορά µόνο την υποβολή των
φακέλων Καταχώρισης , δεν περιλαµβάνονται οι έµµεσες επιπτώσεις. Έχει
προετοιµασθεί ένα εκτενές νοµικό κείµενο που προβλέπει τη δηµιουργία
βάσης δεδοµένων όπου θα καταχωρούνται όλα τα χηµικά (30.000) που
παράγονται, εισάγονται και χρησιµοποιούνται στην παρασκευή τελικών
προϊόντων στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια, µε αναλυτική περιγραφή για
τις ιδιότητές τους και το πόσο βλαβερά ενδέχεται να είναι για τον ανθρώπινο
οργανισµό. Ο κανονισµός έχει στόχο ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της
υγείας και του περιβάλλοντος καθώς και προστασία των καταναλωτών
σύµφωνα µε την αρχή της προφύλαξης διατηρώντας παράλληλα ισότιµους
όρους ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά, προφυλάσσοντας την
ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Βιοµηχανίας και απλοποιώντας την
υπάρχουσα πολύπλοκη νοµοθεσία.
Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Χηµικών Βιοµηχανιών (ΣΕΧΒ) σε συνεργασία µε το
Επιστηµονικό Ερευνητικό Κέντρο Χηµικών Μηχανικών (ΕΕΚ-ΧΜ) και τον ΣΕΒ
εκπόνησε µελέτη οικονοµικών επιπτώσεων της Ελληνικής Βιοµηχανίας από
τον κανονισµό για λογαριασµό του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ). Τα
αποτελέσµατα της µελέτης παρουσιάστηκαν σε ηµερίδα που διοργανώθηκε
ειδικά για το θέµα σε αίθουσα του ΕΒΕΑ (14/11)
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ REACH
Η µελέτη έλαβε υπόψη προηγούµενες οµοειδείς που έχουν εκπονηθεί για
άλλα κράτη µέλη της ΕΕ και κυρίως αυτή της KPMG (για λογαριασµό της ΕΕ)
η οποία τυγχάνει ευρύτατης αποδοχής από βιοµηχανία και κοινωνικούς
φορείς ως προς την µεθοδολογία (NPV – Καθαρή Παρούσα Αξία) και το
ύψος του κόστους των καταχωρίσεων. Σύµφωνα µε την παρούσα µελέτη, οι
παραγωγοί είναι υπόχρεοι για συνολικά 264 καταχωρίσεις REACH σε
διαφορετικές χρονικές στιγµές ανάλογα µε τον όγκο παραγωγής τους και την
επικινδυνότητα των ουσιών.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα το κόστος που καλείται να επωµισθεί η
βιοµηχανία ανέρχεται σε 230-450εκ. ΕΥΡΩ τα επόµενα 11 έτη.
Ποσοτικοποίηση επιπτώσεων (MEUR):
• Άµεσο κόστος παραγωγών:
29 έως 51
• Έµµεσο κόστος παραγωγών µεταγενέστερων χρηστών: 192 έως 385
• Κόστος διαχείρισης:
10
• ΣΥΝΟΛΟ:
231 έως 446
Άµεσο Κόστος στους Παραγωγούς
Οι κλάδοι που καλούνται να πληρώσουν είναι η Ελληνική Χηµική Βιοµηχανία,
(κυρίως Χηµικά, Αέρια, Χρώµατα, εκτός φαρµάκων), οι βιοµηχανίες

πετρελαιοειδών-πετροχηµικών, µεταλλευτικών προϊόντων, δοµικών υλικών
(τσιµέντο, γύψος, ασβέστης),
πρώτων
υλών πλαστικών κ.α. 1282
επιχειρήσεις των κλάδων που επιβαρύνονται άµεσα απασχολούν περίπου
30.000 εργαζόµενους µε συνολικό κύκλο εργασιών 10,7 δις ΕΥΡΩ. Η
πλειονότητα (98,5%) είναι µικροµεσαίες (ΜΜΕ) καθιστώντας τες ιδιαίτερα
ευάλωτες σε οποιαδήποτε αύξηση κόστους παραγωγής ή προµήθειας
χηµικών. Όσον αφορά τους 39 παραγωγούς χηµικών ουσιών (9 δις ΕΥΡΩ
τζίρος – 14.300 εργαζόµενοι) που αναλύθηκαν στα πλαίσια της µελέτης
(Πίνακας 1), είναι ολοφάνερο πως οι ΜΜΕ θα κληθούν να πληρώσουν
δυσβάστακτα κόστη ακόµη και εάν γίνει επιµερισµός του κόστους αυτού µε
κοινοπραξίες, όπως προβλέπει ο REACH.
Πίνακας 1: Άµεσο Κόστος Κανονισµού για Παραγωγούς Χηµικών
Μέγεθος

Πολύ µικρές
Μικρές
Μεσαίες
Μεγάλες
ΣΥΝΟΛΟ

Καταχώριση κατά µόνας
Κοινοπραξίες ανά 2
Κόστος
Ποσοστό
Κόστος
Μείωση ως
Καταχω
κόστους επί Καταχωρί προς κόστος
ρίσεων
Κύκλου
σεων
κατά µόνας
(MEUR)
Εργασιών
(MEUR) καταχώρισης
(MEUR)
1,082
-43%
1,898
54%
8,055
-42%
13,913
33%
9,364
4.4%
5,754
-39%
25,855
0,3%
14,836
-43%
51,030
0,6%
29,727
-42%

Ιδιαίτερα αναµένεται να επιβαρυνθούν οι κλάδοι ασβεστοποιΐας, και άλλων
δοµικών υλικών, µεταλλικών κραµάτων και µικροί παραγωγοί χηµικών
ουσιών. Ο REACH αναµένεται να προκαλέσει αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας
εξωθώντας κάποιες ΜΜΕ εκτός παραγωγής, ιδιαίτερα σε τοµείς όπου
παρατηρείται χαµηλή κερδοφορία, επισφαλής ανταγωνιστικότητα, αδυναµία
µετακύλισης του κόστους και φθίνουσα πορεία της αγοράς.
Το άµεσο κόστος καταχώρισης θα µπορούσε να κατανεµηθεί από τους
παραγωγούς σε πλέον του ενός οικονοµικά έτη, ωστόσο εκτιµάται ότι τέτοια
κατανοµή δεν θα ξεπεράσει τα τρία έτη εξαιτίας της ελληνικής φορολογικής
ιδιαιτερότητας, σύµφωνα µε την οποία απαιτείται να λογιστικοποιείται η
παροχή υπηρεσιών στο έτος που αυτές πραγµατοποιούνται.
Όσον αφορά τις κοινοπραξίες, αν και αποτελούν λύση για τη µείωση του
κόστους, εντούτοις οι παραγωγοί χηµικών είναι επιφυλακτικοί να
προχωρήσουν σε αυτές από φόβο απώλειας πνευµατικής ιδιοκτησίας. Επίσης
το υφιστάµενο προσχέδιο του Κανονισµού προβλέπει συνεισφορά κάθε
µετέπειτα µέλους µιας κοινοπραξίας µε 50% επί του κόστους δοκιµών που
έχουν ήδη διεξαχθεί (Άρθρο 25). Αντίθετα δεν φαίνεται να προβλέπει ρητά
τον τρόπο για κατανοµή κόστους δοκιµών µεταξύ των αρχικών µελών µιας
κοινοπραξίας. Αν αυτές οι προβλέψεις παραµείνουν ως έχουν, τότε θα
ευνοηθούν πολυµελείς αρχικές κοινοπραξίες, όπου τα µέλη θα καταµερίσουν
τα κόστη νέων δοκιµών µεταξύ τους µε κανόνες εµπορικής λογικής ενώ θα
υψωθεί de facto οικονοµικό εµπόδιο εισόδου σε µεταγενέστερα µέλη. Οι

Έλληνες παραγωγοί χηµικών οφείλουν να προετοιµαστούν για αυτό το
ενδεχόµενο.
Έµµεσο κόστος µεταγενέστερων επαγγελµατικών χρηστών
Το έµµεσο κόστος στους Μεταγενέστερους Χρήστες και εισαγωγείς χηµικών
αναµένεται επίσης να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στην
Ελλάδα εισάγονται 1500-1600 ουσίες (Πίνακας 2), έτσι υπολογίστηκε πως η
οικονοµία θα επιβαρυνθεί µε 5-10% αύξηση τιµών εισαγοµένων προϊόντων
λόγω µετακύλισης του κόστους των παραγωγών της Ε.Ε. Ιδιαίτερα για τους
Έλληνες µεταγενέστερους χρήστες ΜΧ, παρατηρείται πως το µικρό µέγεθός
τους δεν τους επιτρέπει αυξηµένη διαπραγµατευτική ικανότητα µε
αποτέλεσµα το βάρος που θα δεχθούν από ανατιµήσεις των εισαγόµενων
ουσιών αναµένεται να είναι υψηλότερο του µέσου ευρωπαϊκού όρου.
Πίνακας 2: Εµπορικό Ισοζύγιο Χηµικών
Εµπόριο
Ενδοκοινοτικό
Εξωκοινοτικό
Σύνολο

Εισαγωγές
Αξία (MEUR) / Ποσοστό
(EUR ανά kg)
3.856 / 2,4
80,5%
934 / 0,9
19,5%
4.790

Εξαγωγές
Αξία (MEUR) Ποσοστό
/(EUR ανά kg)
910 / 0,73
54,0%
777 / 0,86
46,0%
1.687

Η αξία των εισαγωγών από την υπόλοιπη Ευρώπη αποτελεί το 80,5% της
αξίας των εισαγοµένων χηµικών στη χώρα µας, γεγονός που καθιστά τις
ελληνικές επιχειρήσεις άµεσα εξαρτώµενες από την τιµολογιακή πολιτική και
τον τρόπο µετακύλισης του κόστους των ευρωπαίων παραγωγών. Επιπλέον
οι ελληνικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες καθίστανται ευάλωτες έναντι του
διεθνούς, µη ευρωπαϊκού ανταγωνισµού, αν ληφθεί υπόψη ότι το 46% της
αξίας των ελληνικών εξαγωγών απευθύνεται προς τρίτες χώρες, οι οποίες
προς το παρόν δεν αντιµετωπίζουν κόστος εφαρµογής του REACH. Τέλος οι
όροι εµπορίου είναι δυσάρεστοι για του Έλληνες παραγωγούς χηµικών και
παρασκευασµάτων τους αφού όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3 εξάγουν
προϊόντα χαµηλής προστιθέµενης αξίας και εισάγουν υψηλής, ιδίως από ΕΕ.
Αυτό σηµαίνει πως οι ελληνικές επιχειρήσεις βασίζονται κυρίως στη χαµηλή
τους τιµή ώστε να είναι ανταγωνιστικές. Εποµένως ο κανονισµός ενδέχεται να
καταστήσει πολλές επιχειρήσεις µη ανταγωνιστικές, τόσο στην ΕΕ και πολύ
περισσότερο σε τρίτες χώρες.
Άλλες Οικονοµικές Επιπτώσεις Reach
Η κατάθεση φακέλων όπως προβλέπει ο κανονισµός θα απαιτήσει
εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό µε γνώσεις του αντικειµένου. Το
κόστος αυτών σύµφωνα µε συντηρητικές προβλέψεις θα ανέλθει σε 10
MEUR. Επίσης αναµένεται να υπάρξουν αποσύρσεις ουσιών που θεωρούνται
επικίνδυνες. Αν και είναι αδύνατον να υπολογιστεί προσωρινά πόσες θα
αποσυρθούν, εντούτοις το κόστος υποκατάστασης για µία ουσία έχει
υπολογισθεί (15-20 kEUR και χρονικό διάστηµα 12-18 µηνών για την
ανάπτυξη των υποκατάστατων). Η αναγγελία απόσυρσης µιας ουσίας

αναµένεται να γίνει σε χρόνο πολύ µικρότερο από τον απαιτούµενο για
επιτυχή υποκατάσταση. Οι παραγωγοί θα προτιµήσουν να εξαντλήσουν τα
χρονικά περιθώρια που τους παρέχει η νοµοθεσία.
Οι αρµόδιες Αρχές επίσης θα κληθούν να επωµισθούν το βάρος των ελέγχων
εφαρµογής της νοµοθεσίας, που ενδεικτικά περιλαµβάνουν τον έλεγχο
συµµόρφωσης φακέλων καταχώρισης, αξιολογήσεις ουσιών προτεραιότητας,
προτάσεις περιορισµού χρήσης, προτάσεις αδειοδότησης ουσιών και
προγράµµατα επισήµων ελέγχων επιχειρήσεων. Αυτό θα απαιτήσει την
πλαισίωση του ήδη υπάρχοντος επιστηµονικού προσωπικού µε επιστήµονες
(χηµικούς και χηµικούς µηχανικούς εξειδικευµένους σε τοξικολογία,
οικοτοξικολογία κλπ. ). Πιο σηµαντικά η εισαγωγή του REACH απαιτεί
αυστηρούς ελέγχους εισαγοµένων από τρίτες χώρες χηµικών και αντικειµένων
που τα περιέχουν. Τυχόν αδυναµία ανταπόκρισης των τελωνειακών Αρχών
στις νέες απαιτήσεις θα σηµάνει σοβαρή αρνητική επίπτωση στον υγιή
ανταγωνισµό των ελληνικών επιχειρήσεων.
Προτάσεις
Σύµφωνα µε την έρευνα επιχειρήσεων µέσω ερωτηµατολογίου που
εκπονήθηκε στα πλαίσια της µελέτης, διαπιστώθηκε πως ο καλύτερος τρόπος
για να µειωθούν οι δυσάρεστες αναµενόµενες επιπτώσεις του κανονισµού θα
πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες απαραίτητες ενέργειες:
- Τροποποίηση του σχεδίου του Κανονισµού µε διάλογο στα Όργανα της
Κοινότητος, ώστε ο τελικός Κανονισµός να είναι εφαρµόσιµος µε µικρότερο
κόστος κάτι στο οποίο συµφώνησαν και φορείς του ΥΠΑΝ. Ενδεικτικά
αναφέρεται πως τα απόβλητα αφαιρέθηκαν από τον κανονισµό και το τσιµέντο,
ασβέστης, γύψος και µέταλλα είναι ακόµη στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων
σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Επίσης µελετάται διαφοροποιηµένο
τιµολόγιο για τις ΜΜΕ και ελαφρύνσεις του συνολικού κόστους για αυτές.
- Ενηµέρωση Επιχειρήσεων για τις νέες υποχρεώσεις τους και εκπαίδευση
στελεχών
- Υποστηρικτικές δράσεις, όπως απλοποιηµένο πακέτο πληροφοριών για
ουσίες κάτω των 100 τόνων, µία περίοδος προκαταχώρισης 18 µηνών και
κοινοχρησία δεδοµένων για 10 χρόνια.
- Προσεκτική εξέταση για θέµατα της υποκατάστασης και αδειοδότησης µε
περιορισµένη χρονική διάρκεια.
- Αναβολή εφαρµογής REACH για αντικείµενα, αφού ο ορισµός και τα
κριτήρια είναι ασαφή
Τέλος και το ΥΠΑΝ συµφώνησε στην αναγκαιότητα των παρακάτω µε
δέσµευση παροχής βοήθειας ιδιαίτερα στις ΜΜΕ. Αυτή θα περιλαµβάνει
ενηµέρωση επιχειρήσεων & κλάδων, εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων,
τεχνική υποστήριξη ΜΜΕ, υλικοτεχνική υποδοµή επιχειρήσεων, ανάπτυξη
παροχής χηµικών υπηρεσιών και ενίσχυση προσαρµογής αρµόδιων και
συναρµόδιων αρχών (έµψυχο υλικό, υλικοτεχνική υποδοµή).

