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Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου
δικαίου της Ένωσης παύει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή Μαρτίου
2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης (CET) («ημερομηνία αποχώρησης»), εκτός αν
καθοριστεί άλλη ημερομηνία με τησυμφωνία αποχώρησης1. Εκείνη τη χρονική στιγμή το
Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα».
Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των ευρωπαϊκών και των
εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.
Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο ενδεχόμενης
συμφωνίας αποχώρησης, υπενθυμίζονται στους υπευθύνους επιχειρήσεων που συμμετέχουν
σε δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕE)
αριθ. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, ορισμένες
έννομες συνέπειες που απορρέουν από τους επί του παρόντος εφαρμοστέους κανόνες του
ενωσιακού δικαίου, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν το Ηνωμένο Βασίλειο
καταστεί τρίτη χώρα.
Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να περιέχονται σε
ενδεχόμενη συμφωνία αποχώρησης, οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα των βιοκτόνων
προϊόντων δεν ισχύουν πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία
αποχώρησης. Ειδικότερα, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι,
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, οι τρίτες χώρες δεν μπορούν να ενεργούν ως κράτη μέλη
που διενεργούν την αξιολόγηση ή κράτη μέλη αναφοράς2.
Όσον αφορά την υποβολή τυχόν νέων αιτήσεων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων θα πρέπει να
λάβουν υπόψη τα αναμενόμενα χρονοδιαγράμματα των διαφόρων διαδικασιών στις οποίες
το Ηνωμένο Βασίλειο θα ενεργεί, για παράδειγμα, ως κράτος μέλος που διενεργεί την
αξιολόγηση ή κράτος μέλος αναφοράς. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων θα πρέπει να εξετάσουν
το ενδεχόμενο να προβούν στις σχετικές ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την
αβεβαιότητα, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου
υπάρχει κίνδυνος οι εν λόγω διαδικασίες να μην ολοκληρωθούν έως την ημερομηνία
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Με εξαίρεση τα συμβαλλόμενα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («χώρες ΕΟΧ») και την Ελβετία.

αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, οι αιτούντες μπορούν να επιλέξουν
κατά προτίμηση άλλο κράτος μέλος που διενεργεί την αξιολόγηση ή κράτος μέλος αναφοράς
για να διενεργήσει την αξιολόγηση.
Όσον αφορά τις τρέχουσες διαδικασίες για τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο διενεργεί επί
του παρόντος αξιολόγηση, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων θα πρέπει να παρακολουθούν
προσεκτικά την πρόοδό τους. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η
διαδικασία δεν θα ολοκληρωθεί έως την ημερομηνία αποχώρησης, οι υπεύθυνοι
επιχειρήσεων θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προβούν στις σχετικές ενέργειες,
λαμβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, οι
υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αλλάξουν το κράτος μέλος
που διενεργεί την αξιολόγηση με κάποιο άλλο.
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη ότι, σύμφωνα με το ενωσιακό
δίκαιο:
- οι κάτοχοι των αδειών για προϊόντα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης (ή
των χωρών ΕΟΧ ή της Ελβετίας)·
- οι προμηθευτές δραστικής ουσίας ή προϊόντος που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο ο
οποίος αναφέρεται στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για τα βιοκτόνα
προϊόντα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι ή να διαθέτουν εκπρόσωπο εγκατεστημένο
εντός της Ένωσης (ή των χωρών ΕΟΧ ή την Ελβετία).
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
συνεργάζονται με τα κράτη μέλη, τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία για να καθορίσουν μια
συντονισμένη μελλοντική πορεία για έγκαιρη επικοινωνία, συμφωνία και τεχνική
μεταβίβαση του φακέλου σε περίπτωση που χρειάζεται αλλαγή. Ο συντονισμός αυτός θα
είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το πρόγραμμα επανεξέτασης των υπαρχουσών δραστικών
ουσιών για τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο ορίστηκε με νόμο (κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής) ως κράτος μέλος που διενεργεί την
αξιολόγηση.
Στον ιστότοπο της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση δραστικών ουσιών
(https://ec.europa.eu/health/biocides/policy_en) παρέχονται γενικές πληροφορίες όσον αφορά
την έγκριση δραστικών ουσιών, καθώς και σειρά Ερωτήσεων & Απαντήσεων (Ε&Α) σε
σχέση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα. Οι πληροφορίες
αυτές διατίθενται επίσης στον ιστότοπο του ECHA.
Οι σελίδες αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες και σχετικές Ε&Α,
εφόσον είναι αναγκαίο.
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