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Διαδικασίες εισαγωγής φυτών και προϊόντων φυτών στη Μεγάλη
Βρετανία και το Η.Β. από 1/1/2021
1.
Tο βρετανικό Υπουργείο DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) εξέδωσε νέα
ανακοίνωση σχετικά με τις εν θέματι διαδικασίες εισαγωγών1 οι οποίες θα εφαρμοσθούν σε:
- φυτά, δηλαδή ολόκληρα ζωντανά φυτά (συμπεριλαμβανομένων μυκήτων και δένδρων) ή ζωντανά
μέρη φυτού (συμπεριλαμβανομένων ζωντανών μερών μυκήτων ή θάμνων), σε οποιοδήποτε στάδιο
ανάπτυξης και σε
- προϊόντα φυτών, δηλαδή προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχουν υποστεί απλή προετοιμασία, εφόσον δεν είναι πλέον φυτά, συμπεριλαμβανομένου του ξύλου
και του φλοιού.
Στο σύνδεσμο της υποσημείωσης αρ. 2 πραγματοποιείται αυτόματη επικαιροποίηση για κάθε νέα αλλαγή.
Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται συχνά τον σύνδεσμο.
Τις ως άνω διαδικασίες αυτές θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι το πρώτο εξάμηνο του
2021 σε τρία στάδια ως εξής:
α. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 τα υψηλού κινδύνου φυτά και προϊόντα φυτών κατά την εισαγωγή θα πρέπει
να συνοδεύονται από:
- ένα φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό
- την προηγούμενη υποβολή προαναγγελίας (pre-notification) του εισαγωγέα στο αρμόδιο τελωνείο στην
Αγγλία, την Σκωτία ή την Ουαλία.
- τον έλεγχο εγγράφων και ταυτότητας
- τον φυσικό έλεγχο του αγαθού
Τα αγαθά εκείνα που χρειάζονται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό περιλαμβάνουν όλα τα φυτά προς
φύτευση, τις πατάτες εμπορίου, μερικούς σπόρους και ξυλεία και τα χρησιμοποιημένα γεωργικά και δασικά
μηχανήματα. Αναλυτικός πίνακας περιλαμβάνεται στον σύνδεσμο της υποσημείωσης αρ.2 και στην ενότητα
που αναφέρεται στις εισαγωγές από την Ε.Ε. από 1/1/21 με τον τίτλο «new import requirements for high
priorirty plants and products from 1 January 2021.
- Θα πρέπει να υποβάλλεται και εκ των προτέρων κοινοποίηση και για τα ατόφια καύσιμα ξύλα, τα οποία
δεν υπόκεινται στην ρύθμιση στο μέτρο που δεν χρειάζονται το εν λόγω πιστοποιητικό.
- Θα πρέπει ο εισαγωγέας να εγγραφεί στο σύστημα peach2 και να πληρεί προϋποθέσεις3 στη περίπτωση
που θα θελήσει να αποτελεί και «τόπο προορισμού» από 1/1/21 έως και 30/6/21 για την πραγματοποίηση
σε αυτό το σημείο των φυσικών ελέγχων.
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Εντοπίζεται στο σύνδεσμο https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january2021?utm_source=b762babd-d039-4880-8b36-b2e9419cc3c4&utm_medium=email&utm_campaign=govuknotifications&utm_content=immediate
2 Εντοπίζεται στο σύνδεσμο: http://ehmipeach.defra.gov.uk/Default.aspx?Module=Register
3 Οι προϋποθέσεις εντοπίζονται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/place-of-destination-checks-on-high-priority-plants-andproducts-from-the-eu-from-1-january-2021
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β. Από την 1η Απριλίου του 2021 οι εισαγωγείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν την διαδικασία του σχετικού
βρετανικού πληροφοριακού ΙΤ συστήματος για να κοινοποιούν στην Υπηρεσία Υγείας Φυτών και Ζώων
(Animal plant Health Agency – APHA) ή στην Επιτροπή Δασών ότι εισάγουν ελεγχόμενα φυτά και προϊόντα
φυτών.
- Όλα τα ελεγχόμενα φυτά και φυτικά προϊόντα που εισάγονται στην Αγγλία, την Σκωτία ή την Ουαλία από
την Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό.
- Η Υπηρεσία Υγείας Φυτών και Ζώων - APHA θα ελέγχει τα πιστοποιητικά στην Αγγλία και την Ουαλία. Η
Κυβέρνηση της Σκωτίας θα ελέγχει τα πιστοποιητικά στη Σκωτία.
- Τα ελεγχόμενα φυτά και προϊόντα φυτών περιλαμβάνουν:
• Όλα τα φυτά προς φύτευση
• Λαχανικά ρίζας ή κονδύλου (σωληνωτά)
• Τα περισσότερα κοινά φρούτα άλλα από τα διατηρημένα ή τα βαθειάς κατάψυξης
• Κομμένα λουλούδια
• Μερικοί σπόροι και κόκκοι
• Φυλλώδη λαχανικά άλλα από εκείνα που διατηρούνται σε βαθειά κατάψυξη
• Πατάτες και σπόροι πατάτας
• Μηχανήματα τα οποία έχουν τεθεί σε λειτουργία για γεωργικούς ή δασικούς σκοπούς
Tο βρετανικό Υπουργείο DEFRA, έχει εκδώσει κατάλογο ελεγχόμενων φυτών και προϊόντων φυτών4.
Δεν θα χρειάζονται πιστοποιητικό τα φρούτα: ανανάς, ακτινίδιο, καρύδα, εσπεριδοειδή (citrus spp. L.),
κουμκουάτ, νεράντζι (Poncirus L. Raf), λωτός, durian, κάψες βαμβακιού, φύλλα κάρυ, μπανάνες, μάνγκο,
χουρμάδες, γκουάβα και φρούτα του πάθους (Passiflora ssp. L). Για όλα τα άλλα φυτά και προϊόντα φυτών
τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις θα απαιτείται πιστοποιητικό.
γ. Από την 1η Ιουλίου του 2021 τα περισσότερα ελεγχόμενα φυτά και προϊόντα φυτών θα υπόκεινται σε επί
πλέον ελέγχους ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους.
Οι εισαγωγείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ως άνω σύστημα πληροφοριακό σύστημα ΙΤ για να
κοινοποιούν στην APHA ή στην Επιτροπή Δασών ότι εισάγουν ελεγχόμενα φυτά και προϊόντα φυτών.
Από τους ως άνω ελέγχους εξαιρούνται κατά την εισαγωγή στην Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία τα
ακόλουθα φυτά και προϊόντα φυτών: ανανάς, καρύδες, μπανάνες, χουρμάδες και τα durians. Αυτά θα
εξακολουθήσουν να εξαιρούνται από τους ελέγχους και μετά την 31/12/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα peach (το οποίο θα αλλάξει στις αρχές
του 2021 αλλά μέχρι τότε πρέπει να γίνεται χρήση) για την υποβολή της προαναγγελίας (τουλάχιστον 4
εργάσιμες ημέρες πριν την άφιξη σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς και μίας εργάσιμης πριν από την
άφιξη για κάθε άλλο μέσο μεταφοράς) και την παρακολούθηση της προόδου της διαδικασίας των
αποστελλομένων εμπορευμάτων. Θα πρέπει να δημιουργήσουν μία εγγεγραμμένη - καταχωρισμένη
διεύθυνση στο Η.Β. ή να ορίσουν έναν πληρεξούσιο με έδρα το Η.Β. για να ενεργεί εκ μέρους τους, για την
εισαγωγή φυτών και προϊόντων φυτών στην Αγγλία, τη Σκωτία ή την Ουαλία. Θα πρέπει να εγγραφούν στην
Επιτροπή Δασών ως επαγγελματίες - επιχειρήσεις εάν εισάγουν ξύλο ή προϊόντα ξύλου στην Αγγλία και την
Ουαλία. Οι εισαγωγείς στη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να ανατρέξουν για οδηγίες στις τοπικές
σχετικές Αρχές.

2.
Αλλαγές στις προστατευόμενες ζώνες από την 1η Ιανουαρίου 2021
Το Η.Β. δεν μπορεί να ορίσει ολόκληρο ή μέρος του Η.Β. ως μία προστατευόμενη ζώνη της Ε.Ε. από την 1η
Ιανουαρίου 2021 και θα αντικαταστήσει τις προστασίες βιοασφάλειας που παρέχονται από τις
προστατευόμενες ζώνες της Ε.Ε., δημιουργώντας 2 νέες κατηγορίες.
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Εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance
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α. Καθορισμός καραντίνας επιβλαβών οργανισμών.
Η καραντίνα αφορά επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες που δεν δρουν στο Η.Β. και οι οποίες θα ήταν
επιβλαβείς στην περίπτωση εισαγωγής, στο μέτρο που απουσιάζουν σε ολόκληρο το Η.Β. Θα απαγορεύεται
η είσοδος στους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ασθένειες και θα υπόκεινται σε νόμιμο έλεγχο εάν
εντοπίζονται σε εισαγόμενα φυτά ή φυτικά προϊόντα. Οι απαιτήσεις για την αποτροπή της εισόδου αυτών
των επιβλαβών οργανισμών θα παραμείνουν οι ίδιες από την 1η Ιανουαρίου 2021.
β. Καθορισμός περιοχών ελευθέρων από επιβλαβείς οργανισμούς (Pest Free Areas - PFAs).
Θα ορίζονται PFAs σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ασθένειες που
απουσιάζουν από μέρος του Η.Β., αλλά όχι από ολόκληρο το Η.Β. Οι PFA θα αναγγέλλονται σύμφωνα με
αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις. Μπορούν να εφαρμοστούν σε μετακινήσεις φυτών και
φυτικών προϊόντων στις PFAs.
Τόσο οι προστατευόμενες ζώνες της Ε.Ε. όσο και οι PFAs επιτρέπουν στις χώρες να ελέγχουν τις κινήσεις
φυτών και φυτικών προϊόντων που ενδέχεται να μεταφέρουν επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες στα
φυτά, στην περίπτωση που ολόκληρη η χώρα ή μια περιοχή εντός της χώρας είναι απαλλαγμένη από αυτούς
τους οργανισμούς ή τις ασθένειες. Η μετάβαση από την προστατευόμενη ζώνη στο καθεστώς καραντίνας και
στις PFAs δεν θα αλλάξει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για εμπορεύματα που μετακινούνται εντός του
Ηνωμένου Βασιλείου.
Δεν θα υπάρξουν νέοι περιορισμοί εισαγωγής ή κίνησης από την αντικατάσταση ορισμένων
προστατευόμενων ζωνών με απαιτήσεις καραντίνας. Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν ήδη στο σύστημα
προστατευόμενων ζωνών. Οι απαιτήσεις για εισαγωγή και μετακίνηση εντός των PFAs θα είναι οι ίδιες με
αυτές που ισχύουν σήμερα για τις αντίστοιχες προστατευόμενες ζώνες.
Κατά την μετακίνηση φυτών και φυτικών προϊόντων προς ή εντός των προστατευομένων ζωνών του Η.Β.,
πρέπει να χρησιμοποιείται ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο (plant passport) της Ε.Ε. Από την 1η Ιανουαρίου
2021 όμως θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα αντίστοιχο βρετανικό διαβατήριο εάν μεταφέρονται τα σχετικά
φυτά και φυτικά προϊόντα εντός του Η.Β. ή εντός PFA του ΗΒ.

3.
Μεταφορά αγαθών εντός ή εντός μιας περιοχής χωρίς επιβλαβείς οργανισμούς του Η.Β. από την 1η
Ιανουαρίου 2021:
- Τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που καλύπτονται επί του παρόντος από σχετικά φυτοϋγειονομικά
διαβατήρια της Ε.Ε. για μετακινήσεις εντός του ΗΒ θα πρέπει να μετακινούνται με βρετανικό διαβατήριο.
Κατά τη μετακίνηση ελεγχόμενων φυτών στο Η.Β., θα πρέπει:
- να πραγματοποιείται εγγραφή της σχετικής επιχείρησης στην αρμόδια φυτοϋγειονομική αρχή του Η.Β.
- να έχει εξουσιοδοτηθεί να εκδώσει σχετικό διαβατήριο.
Εάν ήδη η επιχείρηση είναι χρήστης διαβατηρίου της Ε.Ε., δεν χρειάζεται να επανεκδώσει αντίστοιχο στο
Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα πρέπει να αλλάξει τον τίτλο του διαβατηρίου της από «ΕU» σε «GB».
Εάν στην επιχείρηση έχει παρασχεθεί ή έχει εκδώσει, κατόπιν εξουσιοδότησης, από μόνη της ένα βρετανικό
διαβατήριο για να μετακινεί τα ελεγχόμενα φυτά σε μία PFA στο ΗΒ, πρέπει να συμπεριλάβει την PFA στο
διαβατήριο και όχι τη προστατευόμενη ζώνη ακολουθούμενη από τον κωδικό για αυτήν την PFA. Οι κωδικοί
για τις PFAs θα είναι οι ίδιοι με τους κωδικούς για τις προστατευόμενες ζώνες που αντικαθιστούν. Για
παράδειγμα, ο κωδικός για το "Thaumetopoea processionea" είναι "THAUPR".
Λεπτομέρειες για τις περιοχές χωρίς επιβλαβείς οργανισμούς και ποια φυτά πρέπει να διαθέτουν διαβατήρια
(PDF, 271KB, 3 σελίδες) για να κατανοηθεί τι πρέπει να γίνει από 1/1/2021 εντοπίζονται στο σύνδεσμο
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/89122
2/pest-free-areas-and-plants-which-must-have-passports.pdf
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Λεπτομέρειες για την υποβολή αίτησης για βρετανικό διαβατήριο εντοπίζεται στο σύνδεσμο
https://www.gov.uk/guidance/issuing-plant-passports-to-trade-plants-in-the-eu

4. Μετακίνηση υλικού συσκευασίας από ξύλο.
Το υλικό συσκευασίας ξύλου (Wood Packaging Material - WPM) που κινείται μεταξύ του Η.Β. και της
υπόλοιπης Ε.Ε. μπορεί προς το παρόν να κινείται ελεύθερα χωρίς ελέγχους.
Το WPM περιλαμβάνει παλέτες, κιβώτια, κουτιά, τύμπανα καλωδίων, πηνία και υποστρώματα φορτίων.
Από την 1η Ιανουαρίου 2021, όλα τα WPM που κινούνται μεταξύ του Η.Β. και της ΕΕ πρέπει να πληρούν τα
διεθνή πρότυπα ISPM155 υποβαλλόμενα σε θερμική επεξεργασία και σήμανση. Όλα τα WPM ενδέχεται να
υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους είτε κατά ή μετά την είσοδο στην ΕΕ.
Οι έλεγχοι στο WPM θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται στο Η.Β. μόνο βάσει κινδύνου. Ο αξιολογούμενος
φυτοϋγειονομικός κίνδυνος από τα WPM που εισάγεται από την ΕΕ δεν αναμένεται να αλλάξει από την 1η
Ιανουαρίου 2021.
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https://www.ippc.int/en/publications/regulation-wood-packaging-material-international-trade-0/
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