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Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί χημικών
προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK REACH) από την 1/1/2021
Η Ρυθμιστική Αρχή Υγείας και Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε1 ότι οι κανόνες
καταχώρισης, αξιολόγησης, αδειοδότησης και περιορισμoύ των χημικών προϊόντων της ΕΕ (EU REACH2)
θα μεταφερθούν στη βρετανική νομοθεσία, μετά από τις απαραίτητες αλλαγές που θα τους
καταστήσουν λειτουργικούς σε εθνικό επίπεδο. Το καθεστώς που θα ισχύσει στο ΗΒ από την 1/1/2021
θα ονομάζεται UK REACH και θα ακολουθεί τις βασικές αρχές του EU REACH. Το σχετικό σχέδιο νόμου3
θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ στο
τέλος της μεταβατικής περιόδου.
Ο Κανονισμός EU REACH θα εξακολουθήσει να ισχύει στη Βόρεια Ιρλανδία και μετά τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο σχετικά με τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, ενώ το
UK REACH θα ρυθμίζει την πρόσβαση ουσιών στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας4. Έτσι, από την
1/1/2021, προμηθευτές και αγοραστές ουσιών υπό καθαρή μορφή, σε μείγματα ή σε αντικείμενα που
πραγματοποιούν συναλλαγές μεταξύ ΕΕ/ΕΟΧ/Β. Ιρλανδίας και Μεγάλης Βρετανίας, θα πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα και στα δύο νομοθετικά κείμενα.

Μεταγενέστεροι χρήστες ή διανομείς χημικών καταχωρισμένων στο EU REACH εγκατεστημένοι στη
Μεγάλη Βρετανία
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη Μεγάλη Βρετανία (ΜΒ) που
προμηθεύονται ουσίες υπό καθαρή μορφή, σε μείγματα ή σε αντικείμενα απευθείας από προμηθευτή
εγκατεστημένο στην ΕΕ, θα καταστούν εισαγωγείς με βάση το UK REACH, από μεταγενέστεροι χρήστες ή
διανομείς που ήταν με βάση το EU REACH.
Αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν τηρούν καταχώριση στο EU REACH, θα εξακολουθήσουν να είναι σε
θέση να εισάγουν την ουσία από την ΕΕ και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, αφού ενημερώσουν
σχετικά τη Ρυθμιστική Αρχή Υγείας και Ασφάλειας μέχρι τις 27/10/2021. Μέσα σε 2, 4 ή 6 χρόνια από την
28/10/2021 θα πρέπει να καταχωρίσουν την ουσία στο UK REACH ως εισαγωγείς.
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https://www.gov.uk/guidance/how-to-comply-with-reach-chemical-regulations και
https://www.hse.gov.uk/brexit/reach-guidance.htm
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου
2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων
(REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων
3
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2020/9780348213300/introduction
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Εναλλακτικά, τόσο η γνωστοποίηση, όσο και η καταχώριση της ουσίας στο UK REACH μπορεί να γίνει από
αποκλειστικό αντιπρόσωπο που διορίζει ο προμηθευτής από την ΕΕ στη ΜΒ.

Προμηθευτές της Μεγάλης Βρετανίας εγκατεστημένοι στην ΕΕ
Για να εξακολουθήσουν να προμηθεύουν τη ΜΒ, οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα πρέπει να καταχωρίσουν την
ουσία στο UK REACH μέσω συνδεδεμένου εισαγωγέα εγκατεστημένου στη ΜΒ, ή να διορίσουν
αποκλειστικό αντιπρόσωπο στη MB ως καταχωρίζοντα την ουσία στο UK REACH για λογαριασμό τους.
Ισχύει και εδώ η υποχρέωση του εγκατεστημένου στη ΜΒ εισαγωγέα ή αποκλειστικού αντιπροσώπου να
γνωστοποιήσει την πρόθεση συνέχισης της εισαγωγής στη Ρυθμιστική Αρχή Υγείας και Ασφάλειας μέχρι
τις 27/10/2021 και στη συνέχεια να καταχωρίσει την ουσία στο UK REACH.

Προμηθευτές της ΕΕ εγκατεστημένοι στη Μεγάλη Βρετανία
Επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη ΜΒ που τηρούν καταχωρίσεις στο EU REACH και επιθυμούν να
εξακολουθήσουν να εξάγουν την ουσία στην ΕΕ, θα πρέπει πριν την 1/1/2021 να μεταφέρουν την
καταχώριση σε επιχείρηση της ΕΕ ή να υποστηρίξουν τον εγκατεστημένο στην ΕΕ εισαγωγέα τους να γίνει
καταχωρίζων στο EU REACH5.

Την 1/1/2021 θα τεθεί στη διάθεση των βρετανικών επιχειρήσεων η διαδικτυακή εφαρμογή “Comply
with UK REACH”, για την τήρηση των υποχρεώσεών τους ως προς το UK REACH.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει σχετικά την ανακοίνωση για την αποχώρηση του ΗΒ και τους κανόνες της
ΕΕ στον τομέα των χημικών προϊόντων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού REACH:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/chemicals-regulation-under-reach_el.pdf
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