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Брюксел, 26 февруари 2019 г.

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛАТА НА ЕС, ПРИЛОЖИМИ КЪМ
РЕГЛАМЕНТИРАНЕТО НА ХИМИКАЛИТЕ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТА REACH

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде нотификацията за намерението си
да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.
Това означава, че считано от 00:00 ч. централноевропейско време на 30 март
2019 г. („датата на оттегляне“)1, Обединеното кралство ще бъде „трета държава“2.
Подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само Съюза и националните
органи, но и частноправните субекти.
С оглед на несигурността около ратифицирането на споразумението за оттегляне,
на всички заинтересовани страни, и по-специално на икономическите оператори,
се напомнят правните последици, които трябва да се имат предвид, когато
Обединеното кралство стане трета държава3.
При спазване на преходния период, предвиден в споразумението за оттегляне4,
считано от датата на оттеглянето, Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на
Европейска агенция по химикали5 вече няма да се прилага за Обединеното
кралство. По-специално това ще има следните последици:

1

В съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз Европейският съвет, в
съгласие с Обединеното кралство, може да реши с единодушие, че Договорите ще престанат да
се прилагат на по-късна дата.

2

Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.

3

Настоящото известие допълва пълната информация, предоставена от Европейската агенция по
химикалите
(ECHA)
във
връзка
с
оттеглянето
на
Обединеното
кралство:
https://echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu
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Вж. четвърта част от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за
атомна
енергия
(https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.066.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2019:066I:TOC).
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ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр.1.

1.

РЕГИСТРАЦИЯ
1.1.

Регистрации, притежавани от регистрант (т.е. производител,
вносител или изключителен представител), установен в
Обединеното кралство
Съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, като общо правило,
веществата в самостоятелен вид, в смеси или в изделия, произведени или
пускани на пазара на Съюза в количества от 1 тон или повече на година,
трябва да бъдат регистрирани в Европейската агенция по химикалите
(ECHA). Регистрантът трябва да бъде установен в Съюза (член 3,
точки 4, 9 и 11 от Регламент (ЕО) № 1907/2006). Когато производител е
установен в трета държава, този производител може да назначи лице в
качеството му на „изключителен представител“ (член 8 от Регламент
(ЕО) № 1907/2006). Изключителният представител трябва да отговаря на
изискванията, посочени в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 1907/2006, по-специално по отношение на запазването на информация
относно количествата и доставката на регистрираните вещества.
Считано от датата на оттеглянето, регистрациите, притежавани от
регистрант (т.е. производител, вносител или изключителен
представител), установен в Обединеното кралство, повече не са валидни
в Съюза.
Поради това производителите, установени в Обединеното кралство,
следва


да прехвърлят регистрацията към производител или вносител от ЕС27; или



да посочат изключителен представител в ЕС-27 като регистрант за
веществото.

ECHA публикува подробни насоки относно начините за
прехвърляне на регистрация преди оттеглянето на Обединеното
кралство6.
Производителите, установени в трети държави и които използват
изключителен представител, установен в Обединеното кралство, следва
да прехвърлят регистрацията към изключителен представител в ЕС-27.
Вносители, установени в Обединеното кралство, и доставящи вещества,
смеси или изделия в ЕС-27, следва да предприемат стъпки, за да
гарантират, че производителят в третата държава, от която те ги внасят,
посочва изключителен представител в ЕС-27 като регистрант за
веществото.
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https://echa.europa.eu/documents/10162/13552/how_to_transfer_uk_reach_registrations_en.pdf/1
fb443ce-79de-6596-aae5-3f1033f1a5fb
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1.2.

Значение за потребителите надолу по веригата в ЕС-27
Съгласно член 5, потребител надолу по веригата може да използва само
вещество или смес в количества от 1 тон или повече на година, които са
регистрирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006.
Освен това, считано от датата на оттеглянето, вещество, което не е
регистрирано в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006, вече не
може да бъде внасяно в ЕС-27 в количества от 1 тон или повече на
година.
Следователно потребителите надолу по веригата следва да оценят дали
използваното вещество е регистрирано от регистрант, установен в ЕС27. Когато това не е така, потребителят надолу по веригата следва:


да адаптира съответно веригата за доставка (т.е. да избере
алтернативен доставчик);



да се свърже с регистранта, за да гарантира, че регистрантът планира
да посочи изключителен представител; или



да регистрира веществото в качеството на вносител или
изключителен представител, посочен от регистранта от Обединеното
кралство.

Европейската агенция по химикали (ECHA) публикува списък на
всички вещества, регистрирани единствено от юридически лица,
установени в Обединеното кралство7.
1.3.

Съвместни подавания/водещ регистрант
В членове 11 и 19 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изисква съвместно
подаване на регистрация с водещ регистрант.
Както е посочено в раздел 1.1 от настоящото известие, считано от датата
на оттеглянето, регистрацията от лице, установено в Обединеното
кралство, става невалидна. Ако това лице е било водещият регистрант,
трябва да бъдат предприети стъпките, посочени по-горе (раздел 1.1.).
Ако този водещ регистрант не възнамерява да предприеме тези стъпки,
един от другите участници в съвместното подаване следва да поеме
ролята на водещия регистрант.

2.

РАЗРЕШИТЕЛНИ
2.1.

Притежатели на разрешително и заявители на разрешително,
установени в Обединеното кралство
В съответствие с член 56, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 за
употребата и пускането на пазара на вещества, включени в
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https://echa.europa.eu/advice-to-companies
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приложение XIV към посочения регламент, е необходимо разрешително
от Комисията.
В съответствие с член 62, параграф 2 във връзка с член 3, точки 9, 11 и
13 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, заявителят за разрешително и
притежателят на разрешително трябва да бъдат установени в Съюза.
Считано от датата на оттеглянето, заявление за разрешително, подадено
от лице, установено в Обединеното кралство, или разрешително,
притежавано от такова лице, повече не е валидно в Съюза.
Когато заявлението за разрешително или решението за разрешително
обхваща употреби от страна на участници, действащи надолу по
веригата за доставки, използвана от заявителя/притежателя на
разрешително в съответствие с член 56, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
1907/2006, краят на валидността на заявлението/разрешителното ще
засегне също операторите, установени в ЕС-27, които вече няма да бъдат
обхванати от заявлението/разрешението.
Няма приети решения за разрешителни по този сценарий.
Що се отнася до подадените заявления за разрешителни по този
сценарий, за да се гарантира, че потребителите надолу по веригата са
обхванати от заявлението, заявителят, установен в Обединеното
кралство, следва да гарантира, че


заявлението е прехвърлено преди датата на оттегляне към
юридическо лице, установено в ЕС-27. Такова прехвърляне
трябва да бъде резултат от промяна на юридическото лице
(например в резултат на сливане, разделяне или продажба на
активи), а лицето, към което се прехвърля заявлението, трябва да
отговаря на условията за производител, вносител или потребител
надолу по веригата на веществата, които попадат в обхвата на
заявлението за разрешително; или



заявлението се прехвърля към изключителния представител,
установен в ЕС-27, считано от датата на оттеглянето.

Заявителят трябва да уведоми ECHA за промяната на юридическото
лице преди датата на оттеглянето.
2.2.

Значение за потребителите надолу по веригата в ЕС-27
В съответствие с член 56, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,
разрешителното може да обхваща употребата надолу по веригата на
дадено вещество.
Следователно потребителите надолу по веригата, за които се следва да
бъде издадено разрешително, следва да преценят дали заявителят за
разрешително за използването на веществото е установен в Обединеното
кралство.
В този случай потребителят надолу по веригата следва да се свърже със
заявителя за разрешително, за да се гарантира, че последният
4

предприема стъпките, определени в раздел 2.1 от настоящото известие.
Като алтернатива, когато заявлението за издаване на разрешително,
обхващащо използването/употребата от потребителя надолу по веригата,
е част от съвместно заявление заедно с други юридически лица от ЕС-27,
потребителят надолу по веригата може да получи доставка на
веществото от съзаявител, установен в Съюза.

Специалният „Brexit-уебсайт“ на ECHA (https://echa.europa.eu/uk-withdrawal-fromthe-eu) както и интернет страницата на Комисията за химикалите
(http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm)
предоставят
допълнителна информация. При необходимост тези страници ще бъдат
актуализирани с допълнителна информация.
Европейска комисия
Генерална дирекция „Околна среда“
Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
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