
1A Holland Park, London W11 3TP, UK 
Τ. +44 (0) 20 7727 8860 

Email: ecocom.london@mfa.gr       Web: www.agora.mfa.gr 

 
Λονδίνο, 16 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Νέα μετάθεση ημερομηνιών υποχρέωσης προσκόμισης 
φυτοϋγειονομικών και υγειονομικών πιστοποιητικών για την 

εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων                                                   
φυτικής και ζωικής προέλευσης  

Παράταση τελωνειακών διευκολύνσεων  

 

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής κανόνων και ελέγχων για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία1 

προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης αναθεωρήθηκε εκ νέου2 ως εξής: 

− Η υποχρέωση προσκόμισης υγειονομικού πιστοποιητικού για προϊόντα ζωικής προέλευσης και για 
ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα μετατίθεται για την 1/7/2022 (αντί της 1/10/2021).  

− Η υποχρέωση προσκόμισης φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού για όλα τα ρυθμιζόμενα φυτά και 
προϊόντα φυτικής προέλευσης, μετατίθεται για την 1/7/2022 (αντί της 1/1/2022). 

− Η υποχρέωση προαναγγελίας της εισαγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης, ορισμένων ζωικών 
υποπροϊόντων3 και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης υψηλού κινδύνου4 μετατίθεται για την 
1/1/2022 (αντί της 1/10/2021).  

− Η υποχρέωση προαναγγελίας της εισαγωγής και πραγματοποίησης ελέγχων τεκμηρίωσης για όλα 
τα ρυθμιζόμενα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης, παραμένει αμετάβλητη (1/1/2022).  

− Οι φυσικοί έλεγχοι στα προϊόντα υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού ενδιαφέροντος  θα αρχίσουν 
να πραγματοποιούνται από την 1/7/2022 (αντί της 1/1/2022) στους Συνοριακούς Σταθμούς 
Επιθεώρησης.  

− Η Δήλωση ασφάλειας των εισαγωγών5 (Safety and Security Declaration) θα αρχίσει να απαιτείται 
από την 1/7/2022 (αντί της 1/1/2022).  

− Από την 1/1/2022 θα απαιτείται πλήρης διαδικασία τελωνειακής διασάφησης εισαγωγών (καμία 
αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα). Στο μεταξύ, εξακολουθεί η δυνατότητα 
εφαρμογής της διαδικασίας εισαγωγής με αναβολή διασάφησης (απλοποιημένη διασάφηση και 
υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εισαγωγής). 

 

1 Περιλαμβάνει τις Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία. Όχι τη Βόρεια Ιρλανδία. 
2 https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-pragmatic-new-timetable-for-introducing-border-controls  
3 Υποχρέωση προαναγγελίας ισχύει για τα ζωικά υποπροϊόντα υψηλού κινδύνου (π.χ. σφάγια ύποπτα ότι έχουν μολυνθεί, μη 
εκκολαφθέντα πουλερικά που πέθαναν στο κέλυφός τους, κλπ.) και την επεξεργασμένη ζωική πρωτεΐνη. Λεπτομέρειες για τις 
κατηγορίες ζωικών υποπροϊόντων περιλαμβάνονται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/animal-by-product-
categories-site-approval-hygiene-and-disposal  
4 Μπορεί να θεωρηθούν ως υψηλού κινδύνου, τρόφιμα μολυσμένα με μυκοτοξίνες και αφλατοξίνες, φυτοφάρμακα ή 
σαλμονέλα. Λεπτομέρειες και σύνδεσμος στη σχετική νομοθεσία είναι διαθέσιμα εδώ: https://www.food.gov.uk/business-
guidance/importing-high-risk-food-and-feed  
5 Η δήλωση υποβάλλεται στο HMRC από τη μεταφορική εταιρεία ή τον αντιπρόσωπό της, στην αγγλική. Πρέπει να 
χρησιμοποιείται το πληροφοριακό σύστημα S&S GB, που είναι διαφορετικό από το πληροφοριακό σύστημα τελωνειακών 
διασαφήσεων CHIEF/CDS, ή μελλοντικά, λογισμικό τρίτων. 
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