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Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

(EMAS)
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 θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή
Μαρτίου 2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης (CET) («ημερομηνία αποχώρησης») 1,
εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία με κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης 2. Εκείνη τη
χρονική στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα»3.
Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των αρχών της ΕΕ και των
εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.
Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο μιας
ενδεχόμενης συμφωνίας αποχώρησης, υπενθυμίζονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
και ειδικότερα στους οργανισμούς που είναι καταχωρισμένοι στο σύστημα οικολογικής
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS), στους οργανισμούς που προτίθενται να
υποβάλουν αίτηση καταχώρισης στο EMAS, στους αρμόδιους φορείς, στους φορείς
διαπίστευσης και στους επαληθευτές περιβάλλοντος, οι έννομες συνέπειες που θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη όταν το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα.
Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να περιέχονται σε μια
ενδεχόμενη συμφωνία αποχώρησης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 περί της
εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και
οικολογικού ελέγχου («κανονισμός EMAS»)4 δεν θα ισχύει πλέον ως προς το Ηνωμένο
Βασίλειο από την ημερομηνία αποχώρησης.
Το γεγονός αυτό έχει, ιδίως, τις ακόλουθες συνέπειες:
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Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δύναται να αποφασίσει ομόφωνα ότι
οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
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Επί του παρόντος διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να επιτευχθεί
συμφωνία αποχώρησης.
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Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.
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1.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ EMAS
 Από την ημερομηνία αποχώρησης, ο αρμόδιος για το EMAS φορέας ο οποίος
έχει οριστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού
EMAS θα απολέσει το καθεστώς του. Δεν θα είναι σε θέση να εκτελεί τα
καθήκοντα που περιγράφονται στον κανονισμό EMAS. Ως εκ τούτου, θα
διαγραφεί από τον κατάλογο των αρμόδιων για το EMAS φορέων στον δικτυακό
τόπο της ΕΕ για το EMAS, και θα του αφαιρεθεί το δικαίωμα πρόσβασης στη
βάση δεδομένων του μητρώου EMAS.
 Οι καταχωρίσεις στο EMAS που εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο για το EMAS
φορέα ο οποίος ορίστηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ισχύουν πλέον, και το
λογότυπο του EMAS δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται από τους
οργανισμούς από την ημερομηνία αποχώρησης5.
Το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού EMAS προβλέπει τη δυνατότητα
καταχώρισης οργανισμών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (καταχώριση
παγκόσμιας εμβέλειας στο EMAS)6: Οι οργανισμοί με έδρα στο Ηνωμένο
Βασίλειο μπορούν, από την ημερομηνία αποχώρησης, να υποβάλουν αίτηση για
νέα καταχώριση παγκόσμιας εμβέλειας στο EMAS σε έναν αρμόδιο για το
EMAS φορέα της ΕΕ-27 ή —με βάση συμβατική ρύθμιση μεταξύ του
καταχωρισμένου στο EMAS οργανισμού, του αρμόδιου για το EMAS φορέα του
Ηνωμένου Βασιλείου και ενός αρμόδιου για το EMAS φορέα της ΕΕ-27— να
κανονίσουν τη μεταβίβαση της καταχώρισης από τον αρμόδιο για το EMAS
φορέα του Ηνωμένου Βασιλείου σε έναν αρμόδιο για το EMAS φορέα της ΕΕ27.
Επιπλέον, το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού EMAS προβλέπει τη
δυνατότητα οι οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ-27 να
περιλαμβάνουν χώρους δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε τρίτες χώρες σε
ενιαία εταιρική καταχώριση7.

2.

ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ EMAS
 Από την ημερομηνία αποχώρησης, ο φορέας διαπίστευσης EMAS ο οποίος έχει
οριστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού
EMAS θα απολέσει το καθεστώς του. Δεν θα είναι σε θέση να εκτελεί τα
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Άρθρο 10 και άρθρο 35 παράγραφος 2 του κανονισμού EMAS.
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Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο σε αρμόδιο για το EMAS φορέα της ΕΕ-27 ο οποίος έχει οριστεί
από το κράτος μέλος για να προβλέπει και να είναι υπεύθυνος για την καταχώριση οργανισμών
εγκατεστημένων εκτός της Ένωσης (άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού EMAS). Επί του
παρόντος, τα ακόλουθα κράτη μέλη προβλέπουν την καταχώριση παγκόσμιας εμβέλειας στο EMAS:
Φινλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Δανία, Αυστρία, Βέλγιο και Πορτογαλία. Επιπλέον, ο
επαληθευτής περιβάλλοντος, που θα διενεργήσει την επαλήθευση και θα επικυρώσει το σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης του οργανισμού, πρέπει να είναι διαπιστευμένος ή να έχει λάβει άδεια
στο κράτος μέλος όπου ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση για καταχώριση. (Άρθρο 3 παράγραφος 3 του
κανονισμού EMAS).
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Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού EMAS, αυτό προϋποθέτει ότι: i) τα κεντρικά
γραφεία ή το διοικητικό κέντρο του οργανισμού τα οποία έχουν οριστεί για τους σκοπούς της
εταιρικής καταχώρισης βρίσκονται σε κράτος μέλος της ΕΕ-27· και ii) η αίτηση για εταιρική
καταχώριση υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα του εν λόγω κράτους μέλους.
2

καθήκοντα που περιγράφονται στον κανονισμό EMAS. Ως εκ τούτου, θα
διαγραφεί από τον κατάλογο των φορέων διαπίστευσης και αδειοδότησης EMAS
στον δικτυακό τόπο της ΕΕ για το EMAS.
 Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι επαληθευτές περιβάλλοντος EMAS οι
οποίοι έχουν διαπιστευτεί από τον φορέα διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου
σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του κανονισμού EMAS θα απολέσουν το
καθεστώς τους και δεν θα είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντα που
περιγράφονται στον κανονισμό EMAS.
Ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής για το EMAS παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με
τη διαδικασία καταχώρισης στο EMAS και τους αρμόδιους για το EMAS φορείς. Οι
σελίδες αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον είναι αναγκαίο.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
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