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Προδιαγραφές εμπορίας οπωροκηπευτικών προέλευσης ΕΕ που θα
εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την 1/1/2021
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου
επικαιροποίησε ανακοίνωσή του αναφορικά με τις προδιαγραφές εμπορίας που θα ισχύουν από την
1/1/2021 για τα εισαγόμενα στο ΗΒ οπωροκηπευτικά. Οι νεότερες οδηγίες έχουν ως εξής1:
Εξαγωγή οπωροκηπευτικών από την ΕΕ στη Μεγάλη Βρετανία
−

Οι διαδικασίες ελέγχου στα σύνορα των προδιαγραφών εμπορίας οπωροκηπευτικών προέλευσης ΕΕ
θα αλλάξουν από την 1/1/2021.

−

Μικρό μέρος των εισαγωγών οπωροκηπευτικών προέλευσης ΕΕ θα επιλέγεται δειγματοληπτικά για
έλεγχο, προκειμένου να πιστοποιείται η συμμόρφωση με τις βρετανικές προδιαγραφές εμπορίας.
Όταν κάποιο φορτίο επιλέγεται για έλεγχο, ο εισαγωγέας θα ενημερώνεται αν χρειάζεται να εξασφαλίσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται στη Μεγάλη Βρετανία. Για εισαγωγή στην
Αγγλία και στην Ουαλία η αίτηση για το πιστοποιητικό συμμόρφωσης θα γίνεται μέσω του συστήματος PEACH (https://www.gov.uk/importing-plants-fresh-produce-using-peach-system). Για εισαγωγή
στη Σκωτία, ο εισαγωγέας πρέπει να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Science & Advice for Scottish
Agriculture (hort.marketing@gov.scot).
Ειδικά για την εισαγωγή πράσινων μπανανών, θα απαιτείται πάντα η προσκόμιση βρετανικού
πιστοποιητικού συμμόρφωσης, εκτός αν ο εισαγωγέας έχει εξασφαλίσει σχετική απαλλαγή.

−

Δεν θα απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού συμμόρφωσης εκδοθέντος στο κ-μ ΕΕ από το οποίο
πραγματοποιείται η εξαγωγή.

−

Η διαδικασία αίτησης για την απόδοση στα κ-μ ΕΕ καθεστώτος εγκεκριμένων υπηρεσιών ελέγχου στη
Μεγάλη Βρετανία (GB Approved Inspection Services - AIS2) θα ανακοινωθεί πριν την 1η Ιανουαρίου
2023.

Αποστολές οπωροκηπευτικών από την ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία
Καμία αλλαγή στις προδιαγραφές εμπορίας οπωροκηπευτικών προέλευσης ΕΕ που θα πωλούνται στη
Βόρεια Ιρλανδία.

1

https://www.gov.uk/guidance/fresh-fruit-and-vegetable-marketing-standards-from-1-january-2021
Σύστημα ανάλογο με το καθεστώς «εγκεκριμένου προϊόντος» που εφαρμόζει η ΕΕ για τα οπωροκηπευτικά
προέλευσης τρίτων χωρών. Η πλειοψηφία των εισαγωγών από τις χώρες που συμμετέχουν στο AIS απαλλάσσεται
από συστηματικούς ελέγχους συμμόρφωσης με τις βρετανικές προδιαγραφές εμπορίας και υπόκειται σε
περιστασιακές δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις.
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Διακίνηση οπωροκηπευτικών από τη Βόρεια Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία
Καμία αλλαγή στις απαιτήσεις διακίνησης οπωροκηπευτικών προέλευσης ΕΕ από τη Βόρεια Ιρλανδία στη
Μεγάλη Βρετανία.

Οι προδιαγραφές εμπορίας οπωροκηπευτικών που ισχύουν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι κοινές
με αυτές της ΕΕ και περιγράφονται στους παρακάτω συνδέσμους:
−

Αγγλία και Ουαλία: https://www.gov.uk/guidance/comply-with-marketing-standards-for-fresh-fruitand-vegetables

−

Σκωτία: https://www.gov.scot/policies/plants/

−

Βόρεια Ιρλανδία: https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/understanding-ec-marketingstandards-fruit-vegetables-and-plant-products. Η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνει ευθυγραμμισμένη
με τις προδιαγραφές της ΕΕ και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρωτόκολλο σχετικά με τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.

Η εν λόγω ανακοίνωση τελεί υπό διαρκή επικαιροποίηση. Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να
επισκέπτονται συχνά τη διαδικτυακή της έκδοση για την επιβεβαίωση των θεμάτων ενδιαφέροντός τους.
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