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«Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα χημικά προϊόντα στην περίπτωση Εξόδου του ΗΒ χωρίς συμφωνία»
Για την περίπτωση που δεν επιτευχθεί Συμφωνία στο πλαίσιο της αποχώρησης του ΗΒ από την
ΕΕ και αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, η βρετανική Κυβέρνηση εξέδωσε πρόσφατα Οδηγίες, σε σχέση
με τις οποίες θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Το παρόν καθεστώς
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) είναι ο κύριος φορέας υλοποίησης
των ευρωπαϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων για τα χημικά προϊόντα. Η βασική ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι
ο Κανονισμός REACH (καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμός των χημικών ουσιών), ο
οποίος απαιτεί από τις εταιρείες της ΕΕ να καταχωρούν χημικά προϊόντα στον ECHA πριν από τη
διάθεσή τους στην αγορά, ενώ εφαρμόζει πρόσθετους ελέγχους για επικίνδυνα χημικά προϊόντα. Η
βρετανική χημική βιομηχανία ρυθμίζεται μέσω ενός πλαισίου κανόνων βασισμένων στη νομοθεσία της
ΕΕ.
Οι εταιρείες που παράγουν και εξάγουν χημικά προϊόντα από χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό REACH διασφαλίζοντας ότι,
είτε ο εισαγωγέας που εδρεύει στον ΕΟΧ είτε ο Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος (Only Representative)
πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Ο Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος εδρεύει στον ΕΟΧ και ενεργεί
ως αντιπρόσωπος για την εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών των εισαγωγέων για συμμόρφωση
με τον Κανονισμό REACH. Αυτή η σχέση απλοποιεί την πρόσβαση στην αγορά του ΕΟΧ για προϊόντα
από εταιρείες εκτός ΕΟΧ, διασφαλίζει τον εφοδιασμό και μειώνει τις ευθύνες των εισαγωγέων.
Το μελλοντικό καθεστώς
Εάν δεν υπάρξει συμφωνία αποχώρησης, το ΗΒ υπόσχεται ότι θα εξασφαλίσει ότι η βρετανική
νομοθεσία θα αντικαταστήσει τη νομοθεσία της ΕΕ και θα δημιουργήσει εγχώρια ικανότητα για την
εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων που επιτελεί επί του παρόντος ο ECHA. Η βρετανική νομοθεσία
προβλέπεται να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερες ρυθμίσεις του REACH, αλλά θα κάνει τις
τεχνικές αλλαγές που απαιτούνται δεδομένου του γεγονότος ότι το ΗΒ θα έχει εγκαταλείψει την ΕΕ.
Η Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας (HSE) θα ενεργεί ως η ρυθμιστική αρχή του ΗΒ, από την
ημέρα που το τελευταίο θα εγκαταλείψει την ΕΕ, αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή. Το νέο
κανονιστικό πλαίσιο προβλέπεται να επιτρέπει την καταχώριση νέων χημικών προϊόντων μέσω ενός
ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος του ΗΒ που θα είναι παρόμοιο με το υφιστάμενο σύστημα
της ΕΕ και θα παρέχει εξειδικευμένες δυνατότητες αξιολόγησης των επιπτώσεων των χημικών ουσιών
στην υγεία και στο περιβάλλον.
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Σημειωτέον ότι, σε περίπτωση μη συμφωνίας, το ΗΒ δεν θα δεσμεύεται νομικά για
μακροπρόθεσμη ρυθμιστική ευθυγράμμιση με τον ΕΟΧ. Κατά συνέπεια θα έχει τη δυνατότητα, σε
μεταγενέστερο χρόνο, να μεταβάλει τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.
Εισαγωγές από το ΗΒ
Όπως προαναφέρθηκε, ο Κανονισμός REACH απαιτεί από τις εταιρείες της ΕΕ να καταχωρούν
χημικά προϊόντα στον ECHA πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Μετά την Έξοδο, οι βρετανικές
εταιρείες που σήμερα είναι εγγεγραμμένες στο REACH δεν θα μπορούν πλέον να πωλούν στην
αγορά του ΕΟΧ χωρίς να μεταφέρουν τις καταχωρίσεις τους σε έναν Οργανισμό με έδρα τον ΕΟΧ.
Συνεπώς, οι εταιρείες θα πρέπει να λάβουν μέτρα για τη διατήρηση της πρόσβασης στην αγορά του
ΕΟΧ.
Εξαγωγές στο ΗΒ
Οι «μεταγενέστεροι χρήστες» (Downstream Users) του ΗΒ που εισάγουν σήμερα χημικά προϊόντα
από μια χώρα του ΕΟΧ επίσης θα αντιμετωπίσουν νέες απαιτήσεις καταχώρισης. Σαν συνέπεια της
αποχώρησης του ΗΒ από τον Κανονισμό REACH, οι βρετανοί εισαγωγείς θα έχουν υποχρέωση να
καταχωρούν τα εισαγόμενα χημικά προϊόντα στον αντίστοιχο βρετανικό Οργανισμό HSE. Ομοίως,
οι «μεταγενέστεροι χρήστες» στο ΗΒ δεν θα μπορούν πλέον να βασίζονται σε αποφάσεις αδειοδότησης
που είχαν δοθεί σε εταιρείες στις υπόλοιπες χώρες του ΕΟΧ. Προβλέπεται βεβαίως να υπάρξει μια
μεταβατική περίοδος πριν από την πλήρη δέσμευση των εισαγωγέων από τις νέες ρυθμίσεις.
Μεταβατικές ρυθμίσεις
Για να διασφαλιστεί η αδιατάρακτη λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:






Θα μεταφερθούν οι υπάρχουσες καταχωρίσεις του REACH που κατέχουν οι εταιρείες με έδρα το ΗΒ
απευθείας στο εθνικό σύστημα καταχώρησης του ΗΒ, κατοχυρώνοντας κεκτημένα δικαιώματα
(grandfathering).
Πριν το ΗΒ εγκαταλείψει την ΕΕ και για τις εταιρείες του ΗΒ που εισάγουν χημικά προϊόντα από τον
ΕΟΧ και δεν διαθέτουν καταχώριση βάσει του REACH, θα δημιουργηθεί μια μεταβατική διαδικασία
κοινοποίησης. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί ο κίνδυνος διακοπής των αλυσίδων εφοδιασμού για
εταιρείες που βασίζονται επί του παρόντος σε καταχώριση που έχει στην κατοχή τους μια εταιρεία με
έδρα τον ΕΟΧ. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες του ΗΒ θα μπορούν να συνεχίσουν να αγοράζουν
αυτές τις χημικές ουσίες από τον ΕΟΧ χωρίς διακοπή.
Θα μεταφερθούν στο σύστημα του ΗΒ όλες οι υφιστάμενες αδειοδοτήσεις για τη συνέχιση της
χρήσης χημικών προϊόντων υψηλότερου κινδύνου που διατηρούν οι εταιρείες του ΗΒ.

Για να διασφαλισθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη ρύθμιση της ασφαλούς χρήσης χημικών
ουσιών, οι βρετανικές επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:


Οι επιχειρήσεις με υφιστάμενες καταχωρίσεις ή αδειοδοτήσεις του συστήματος REACH που
εισάγονται αυτόματα στο καθεστώς του ΗΒ θα πρέπει να επικυρώνουν την νέα εγγραφή τους στην
Αρχή του ΗΒ (HSE). Οι εταιρείες θα πρέπει να ανοίξουν λογαριασμό στο νέο πληροφοριακό
σύστημα του ΗΒ και να παράσχουν κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με την υπάρχουσα
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καταχώρισή τους εντός 120 ημερών και τις υπάρχουσες άδειες εντός 60 ημερών από την έξοδο του
ΗΒ από την ΕΕ.
Οι εταιρείες με εγγραφές βάσει της ρήτρας κεκτημένων δικαιωμάτων θα έχουν δύο χρόνια από την
ημέρα που το ΗΒ εγκαταλείψει την ΕΕ να παράσχουν στο HSE το πλήρες πακέτο δεδομένων της
αρχικής καταχώρησής τους στην ΕΕ και βρίσκεται στο σύστημα πληροφορικής του ECHA.
Καταχώριση νέων χημικών προϊόντων

Σε ένα σενάριο «χωρίς συμφωνία», εάν μια επιχείρηση επιθυμεί να τοποθετήσει νέα χημικά
προϊόντα τόσο στις αγορές του ΕΟΧ όσο και στο ΗΒ, θα πρέπει να πραγματοποιήσει δύο χωριστές
καταχωρίσεις, μία στον ECHA και μία στο HSE. Το πακέτο πληροφοριών και δεδομένων θα είναι το
ίδιο και για τις δύο Αρχές.
Εάν ελληνικές επιχειρήσεις συνεργάζονται με βρετανούς παραγωγούς / Εξασφάλιση
πρόσβασης στην αγορά του ΕΟΧ
Οι εταιρείες του ΗΒ με υφιστάμενες καταχωρίσεις στο REACH που επιθυμούν να διατηρήσουν
την πρόσβαση στην αγορά του ΕΟΧ θα πρέπει να ανατρέξουν στις οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες που
θα πρέπει να αναλάβουν στον διαδικτυακό τόπο του ECHA. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να
μεταβιβάσουν τις καταχωρίσεις τους σε μια κατάλληλη νομική οντότητα με βάση τον ΕΟΧ (όπως
μια θυγατρική ή έναν Αποκλειστικό Αντιπρόσωπο) ή να αναπτύξουν νέες σχέσεις με τους πελάτες
τους στον ΕΟΧ. Αυτό θα απαιτεί ενέργειες πριν το ΗΒ εγκαταλείψει την ΕΕ.
Οι εταιρείες του ΗΒ που επιθυμούν να καταχωρίσουν νέα χημικά προϊόντα στην αγορά του
ΕΟΧ μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ θα πρέπει να καταχωρίσουν αυτά με τον ECHA όπως
κάνουν τώρα, αλλά θα πρέπει να το πράξουν μέσω των πελατών τους στην ΕΕ ή μέσω ενός
Αποκλειστικού Αντιπροσώπου.
Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα μπορείτε να αναζητήσετε στη διεύθυνση :
https://www.gov.uk/government/publications/regulating-chemicals-reach-if-theres-no-brexit-deal
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