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Εμπόριο και Σήμανση βιολογικών τροφίμων με το ΗΒ στην περίπτωση Εξόδου χωρίς
συμφωνία.
Το αρμόδιο βρετανικό Υπουργείο DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs)
επικαιροποίησε τις διαδικασίες εμπορίου και σήμανσης βιολογικών τροφίμων για την περίπτωση
αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία.
Στην μετά Brexit εποχή το Η.Β. θα έχει τους δικούς του κανόνες που αφορούν την παραγωγή,
επεξεργασία, σήμανση και εμπορία των βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών, όμως τα πρότυπά τους θα
παραμείνουν παρόμοια με αυτά της Ε.Ε.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση1:
1. Τα βιολογικά τρόφιμα και ζωοτροφές που είναι καταχωρημένα στο μητρώο εγγραφών της Ε.Ε.
θα συνεχίσουν να γίνονται αποδεκτά ως βιολογικά στο Η.Β.
2. Αντίστοιχα, τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. θα αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν να δέχονται
τρόφιμα και ζωοτροφές που εγγράφονται στο αντίστοιχο μητρώο του Η.Β. ως βιολογικά.
3. Συνεπώς οι επιχειρήσεις του ΗΒ θα μπορούν να εξάγουν στην Ε.Ε., μόνο εάν τα προϊόντα τους
έχουν πιστοποιηθεί από Οργανισμό πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής που αναγνωρίζεται και
έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. να πιστοποιεί βρετανικά προϊόντα για εξαγωγές προς την Ε.Ε. ή εάν το
Η.Β. και η Ε.Ε. συμφωνήσουν στην αναγνώριση της ισοδυναμίας των προτύπων πιστοποίησης
βιολογικών προϊόντων (equivalency agreement). Άλλως δεν θα μπορούν να εξάγουν βιολογικά
τρόφιμα στην Ε.Ε.
4. Στη περίπτωση των εισαγωγών (ισχύει και για τα επιτοπίως παραγόμενα, υπό μεταποίηση και
πωλούμενα) στο Η.Β., ο εισαγωγέας θα χρειάζεται και την πιστοποίηση ενός εγκεκριμένου
από το Η.Β. φορέα2 και το προϊόν θα πρέπει να επισημαίνεται στην ετικέτα του με τα στοιχεία
αυτού του φορέα.
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Σχετικές
οδηγίες
παρέχονται
στο
σύνδεσμο
https://www.gov.uk/guidance/trading-and-labelling-organic-food-if-theres-no-brexitdeal?utm_source=2358bb76-91da-4a4e-86c2-c268fd97a934&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
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Κατάλογος εγκεκριμένων φορέων πιστοποίησης παρατίθεται στον σύνδεσμο https://www.gov.uk/government/publications/organic-certification-list-ofuk-approved-organic-control-bodies
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5. Σημειώνουμε ότι δεν είναι δυνατή η μεταβατική περίοδος 21 μηνών στα λογότυπα των
βιολογικών προϊόντων της Ε.Ε., η οποία έχει δοθεί στο Η.Β. μετά το Brexit, για να
πραγματοποιήσει τις αλλαγές στην επισήμανση των τροφίμων3.
6. Δεν θα γίνεται πλέον χρήση στο Η.Β. του συστήματος Ελέγχου και Πραγματογνωμοσύνης στις
Συναλλαγές - Νέα Τεχνολογία της Ε.Ε. (Trade Control and Expert System New Technology
(TRACES NT) που αφορά την ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων τροφίμων. Θα χρησιμοποιείται
ένα εγχειρίδιο συστήματος εισαγωγής βιολογικών προϊόντων του Η.Β. έως ότου ένα ψηφιακό
σύστημα τεθεί σε λειτουργία. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό πότε αυτό το ψηφιακό σύστημα θα
εγκατασταθεί.
7. Όλες οι εισαγωγές στο Η.Β. από τρίτες χώρες πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου
(certificate of Inspection – CoI). Το πιστοποιητικό αυτό δεν θα απαιτείται από τις χώρες της Ε.Ε.
την Ισλανδία, το Λιχτενστάϊν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, μέχρι την 1/1/2021.
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Σχετικό εδάφιο στις οδηγίες για την σήμανση των τροφίμων γενικά, εντοπίζεται στο σύνδεσμο
after-brexit

https://www.gov.uk/guidance/food-labelling-changes-
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