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Απόφαση στην υπόθεση Τ-283/15
Esso Raffinage κατά Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Κατά την εκτίμηση της συμμορφώσεως των φακέλων καταχωρίσεως χημικής
ουσίας υπό το πρίσμα του κανονισμού REACH, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Χημικών Προϊόντων υποχρεούται να εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπει ο
κανονισμός
Ειδικότερα, δεν μπορεί να απευθύνει στις εθνικές αρχές ελέγχου «δηλώσεις μη συμμορφώσεως»
υπό τη μορφή απλού εγγράφου
H γαλλική εταιρία Esso Raffinage παράγει και εμπορεύεται μια χημική ουσία που χρησιμοποιείται
σε βιομηχανικά προϊόντα και για την οποία υπέβαλε αίτηση καταχωρίσεως, βάσει του κανονισμού
REACH1, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA). Αφού αξιολόγησε τον φάκελο
καταχωρίσεως της Esso Raffinage, ο ECHA διαπίστωσε, με απόφαση της 6ης Νοεμβρίου 2012,
την έλλειψη συμμορφώσεως του φακέλου καταχωρίσεως με τον κανονισμό REACH και
υποχρέωσε την Esso Raffinage να προσκομίσει ορισμένες πληροφορίες μεταξύ των οποίων
περιλαμβανόταν μια μελέτη τοξικότητας για την προγεννητική ανάπτυξη των κουνελιών. Η Esso
Raffinage δεν άσκησε προσφυγή κατά της αποφάσεως της 6ης Νοεμβρίου 2012, οπότε η
απόφαση αυτή κατέστη απρόσβλητη. Αντί να προσκομίσει τη ζητηθείσα μελέτη, η Esso Raffinage
κατέθεσε τεκμηρίωση προκειμένου να αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι η μελέτη για τα κουνέλια δεν
ήταν ούτε αναγκαία ούτε δικαιολογημένη.
Υπό τις συνθήκες αυτές, ο ECHA απηύθυνε στις γαλλικές αρχές, με κοινοποίηση αντιγράφου στην
Esso Raffinage, «δήλωση μη συμμορφώσεως βάσει του κανονισμού REACH», συνταχθείσα στην
αγγλική γλώσσα υπό τη μορφή απλού εγγράφου. Από τη δήλωση αυτή συνάγεται ότι ο ECHA
καλούσε μεταξύ άλλων τις γαλλικές αρχές να προβούν στη λήψη των απαιτούμενων εκτελεστικών
μέτρων για την εφαρμογή της από Νοέμβριου 2012 αποφάσεώς του (και δη τέτοιων μέτρων τα
οποία να μπορούν να συνεπάγονται την επιβολή κυρώσεων).
Η Esso Raffinage άσκησε προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προκειμένου να ακυρωθεί το έγγραφο που ο ECHA είχε απευθύνει στις γαλλικές αρχές.
Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο δέχεται την προσφυγή της Esso Raffinage και
ακυρώνει το έγγραφο του ECHA.
Το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει κατ’ αρχάς ότι οι συνέπειες του εγγράφου το οποίο
απηύθυνε ο ECHA στις γαλλικές αρχές βαίνουν πέραν μιας απλής ανακοινώσεως
πληροφοριών στις αρχές αυτές. Το έγγραφο αυτό υπερβαίνει μια απλή τεχνική γνώμη ή μια
απλή, εμπεριστατωμένη ως προς τα πραγματικά περιστατικά, αναφορά των λόγων για τους
οποίους η Esso Raffinage δεν τήρησε τις εκ του κανονισμού REACH υποχρεώσεις της: συνιστά
μάλλον μια οριστική αξιολόγηση της τεκμηριώσεως που υποβλήθηκε από την Esso Raffinage
προκειμένου να εξηγήσει μεταξύ άλλων την άρνησή της να εκπονήσει δεύτερη μελέτη τοξικότητας.
Το Γενικό Δικαστήριο καταλήγει ότι, λαμβανομένου υπόψη του περιεχομένου του, το επίμαχο
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έγγραφο αντιστοιχεί σε απόφαση την οποία ο ECHA θα έπρεπε να εκδώσει βάσει της
διαδικασίας που προβλέπει ο κανονισμός REACH.
Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η διαδικασία αυτή δεν ακολουθήθηκε εν προκειμένω, με
αποτέλεσμα ο ECHA να ασκήσει τις αρμοδιότητές του χωρίς να τηρήσει τους σχετικούς κανόνες.
Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει επομένως, για τον λόγο αυτόν, το έγγραφο του ECHA. Σε
περίπτωση που θα επιθυμούσε να διαπιστώσει την έλλειψη συμμορφώσεως του φακέλου
καταχωρίσεως της Esso Raffinage υπό το πρίσμα του κανονισμού REACH, ο ECHA οφείλει
να εκδώσει νέα απόφαση συμφώνως προς τη διαδικασία που προβλέπεται στον
κανονισμό.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόμενη σε
νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή ακυρώσεως αποσκοπεί στην ακύρωση πράξεων των οργάνων της Ένωσης που
αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη, τα όργανα της Ένωσης
και οι ιδιώτες μπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Γενικού
Δικαστηρίου. Αν η προσφυγή είναι βάσιμη, η πράξη ακυρώνεται. Το καθού όργανο της Ένωσης οφείλει να
καλύψει το ενδεχόμενο κενό δικαίου που δημιουργεί η ακύρωση της πράξεως.
Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Γενικό
Δικαστήριο
Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία
δημοσιεύσεώς της
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη  (+352) 4303 2582
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