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ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές εμπορίας ορισμένων τροφίμων και ποτών προέλευσης ΕΕ που
θα εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την 1/1/2021
Σχετ.:
α. Έγγραφόμας με Α.Π.Φ.: 2500/1029/14.4.2020 (μη προς όλους)
β. Έγγραφόμας με Α.Π.Φ.: 4200/2771/14.10.2020
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων του Ηνωμένου
Βασιλείου ανακοίνωσε τα εξής:
Οπωροκηπευτικά1
 Δεν θα υπάρξουν αλλαγές βραχυπρόθεσμα στις διαδικασίες ελέγχου των προδιαγραφών
εμπορίας (marketingstandards) των οπωροκηπευτικών προέλευσης ΕΕ στα σημεία
εισόδου τους στο ΗΒμετά την 1/1/2021.
 Δεν θα απαιτηθεί από τους Βρετανούς εισαγωγείς η αίτηση έκδοσης βρετανικού
πιστοποιητικού συμμόρφωσης νωπών οπωροκηπευτικών προέλευσης ΕΕ ή τρίτων χωρών
τα οποία έχουν εκτελωνιστεί στην ΕΕ, πριν από την άφιξή τους στο ΗΒ.
 Η ποιότητα και η συμμόρφωση των παραπάνω προϊόντων με τις βρετανικές
προδιαγραφές εμπορίας θα εξασφαλίζεται με τη διενέργεια επιπλέον ελέγχων από τις
αρμόδιες Αρχές των αποκεντρωμένων διοικήσεων, οι οποίοι δεν θα πραγματοποιούνται
στα σύνορα.
Ως προς τη σήμανση των οπωροκηπευτικών προβλέπονται τα ακόλουθα2, υπό την αίρεση της
συναίνεσης των αποκεντρωμένων διοικήσεων και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας:
 Ανάμεικτα οπωροκηπευτικά διαφορετικής προέλευσης που πωλούνται στη Βόρεια
Ιρλανδία, μπορούν να επισημαίνονται ως “EUandnon-EU”, όταν στην ετικέτα τους δεν
αναγράφεται κάθε χώρα προέλευσης ξεχωριστά.
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 Ανάμεικτα οπωροκηπευτικά διαφορετικής προέλευσης που πωλούνται στη Μεγάλη
Βρετανία, μπορούν να συνεχίσουν να επισημαίνονται ως “EUandnon-EU”, μέχρι τις
30/9/2022. Από την 1/10/2022 θα πρέπει να επισημαίνονται ως “non-UK” ή “UK and
non-UK”,όταν στην ετικέτα τους δεν αναγράφεται κάθε χώρα προέλευσης ξεχωριστά.
 Βρετανός έμπορος που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Εγκεκριμένου Εμπόρου
(ApprovedTraderScheme) της Βόρειας Ιρλανδίας, μπορεί να εξακολουθήσει να
χρησιμοποιεί το σχετικό σήμα της ΕΕ.
 Βρετανός έμπορος που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Εγκεκριμένου Εμπόρου της Μεγάλης
Βρετανίας3, θα πρέπει να αντικαταστήσει το έμβλημα της ΕΕ με το βρετανικό από την
1/1/2021. Μόνο τυχόν απόθεμά του θα πρέπει να το διαθέσει με το σήμα της ΕΕ στη
Μεγάλη Βρετανία, μέχρι εξαντλήσεως.
Κρασί (όλα τα προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 2204)
Εφόσον οι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε κάποιου είδους Συμφωνία
ΕλευθέρωνΣυναλλαγών μεταξύ των δύο μερών, θα υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής
κρασιών προέλευσης ΕΕ στο ΗΒ, οι οποίες θα δημοσιευθούν στο σύνδεσμο
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-wine-from-1-january-2021,
στον
οποίο οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέχουν συχνά για εξελίξεις.
Βρετανοί εισαγωγείς εκτιμούν ότι εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία, οι εισαγωγές κρασιού
προέλευσης ΕΕ θα αντιμετωπίσουν αυξήσεις περί το 10% στη λιανική και 15% στο
χονδρεμπόριο των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, λόγω των αυξημένων
γραφειοκρατικών διαδικασιών που ενδεχομένως προκύψουν από την εισαγωγή νέων
βρετανικών κανόνων προτύπων ασφαλείας τροφίμων και ποτών, οι οποίοι, κατά τα
φαινόμενα, θα υιοθετήσουν το υφιστάμενο ενωσιακό καθεστώς έναντι τρίτων χωρών.
Συγκεκριμένα, νωρίτερα φέτος, οι εισαγωγείς είχαν καταδείξει τέσσερα επίμαχα σημεία, τα
οποία περιγράφονται αναλυτικά στο ανωτέρω α. σχετικό έγγραφο μας και επαναλαμβάνονται
παρακάτω για τη διευκόλυνσή σας, αλλά και για την προληπτική ενημέρωσή σας σχετικά με
πιθανολογούμενες αλλαγές:
1. Η φόρμα VI-1, η οποία απαιτείται για την εισαγωγή κρασιών στην ΕΕ από τρίτες χώρες,
προϋποθέτει εργαστηριακή ανάλυση και επιβεβαίωση της ασφάλειας του τροφίμου - κρασιού
από τον ελεγκτή του κράτους. Αυτό εφαρμόζεται για κάθε κρασί και σε κάθε παραγγελία. Οι
Βρετανοί εισαγωγείς εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αρκετοί ελεγκτές και εργαστήρια
για να διαχειριστούν τον απαιτούμενο όγκο εργασίας και συνεπώς αυτό θα επηρεάσει σε
μεγάλο βαθμό την περίπτωση πολλαπλών ή μικτών παραγγελιών από έναν παραγωγό.
2. Οι τελωνειακές διασαφήσεις. Η διακίνηση των αλκοολούχων ποτών στα οποία
επιβάλλονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης στην ΕΕ, παρακολουθείται και πραγματοποιείται
μέσω του ενωσιακού συστήματος EMCS (Excise Movement and Control System), το οποίο
δεν θα εφαρμόζεται στο ΗΒ. Συνεπώς οι εισαγωγείς θα πρέπει να λαμβάνουν μία πλήρη
δήλωση-διασάφηση από τον εξαγωγέα και τα φορτηγά θα πρέπει να ελέγχονται στο σημείο
εισόδου τους στο ΗΒ. Οι Βρετανοί εισαγωγείς εκτιμούνότι δεν υπάρχουν προς το παρόν
αρκετοί εκτελωνιστές, οι οποίοι να μπορούν να διαχειριστούν το μεγάλο όγκο διεκπεραίωσης
ή τον έλεγχο των εμπορευματοκιβωτίων, πράγμα το οποίο θα επιφέρει καθυστερήσεις και
επιπλέον κόστη. Οι μικρές εταιρείες χρησιμοποιούν ομαδοποιημένες υπηρεσίες μεταφορών
και οι παλέτες τους μεταφέρονται μαζί με άλλες. Στην περίπτωση που κάποια διασάφηση
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παρουσιάσει προβλήματα, τότε όλη η αποστολή του εμπορεύματος καθυστερεί. Αυτό
σημαίνει ότι απαιτείται η διατήρηση μεγαλυτέρων αποθεμάτων και η χρήση μεγαλυτέρων
κεφαλαίων κίνησης.
3. Οι Βρετανοί εισαγωγείς εκτιμούνότι ο ΦΠΑ θα πρέπει να καταβάλλεται κατά την άφιξη
του εμπορεύματος και όχι κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης του ΦΠΑ. Το επιπλέον
κεφάλαιο κίνησης που απαιτείται για έναν εισαγωγέα μπορεί να ανέρχεται σε δεκάδες
χιλιάδες λίρες.
4. Σήμανση. Το ΗΒ σχεδιάζει να μεταφέρει στην εσωτερική νομοθεσία τις ενωσιακές
ρυθμίσεις που αφορούν τη συσκευασία και τη σήμανση τροφίμων και ποτών. Συνεπώς,
εκτιμούν οι Βρετανοί εισαγωγείς, ως εισαγόμενες από τρίτη χώρα, οι φιάλες κρασιού από την
ΕΕ θα πρέπει να αναγράφουν στην ετικέτα το όνομα και τη διεύθυνση του εισαγωγέα.
Κρέας πουλερικών4
 Οι προδιαγραφές εμπορίας κρέατος πουλερικών προέλευσης ΕΕ και τρίτων χωρών δεν θα
αλλάξουν άμεσα.
 Δεν θα απαιτείται ευρωπαϊκό πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την εισαγωγή στο ΗΒ
κρέατος πουλερικών με μεθόδους ψύξης και εκτροφής, προέλευσης ΕΕ, για ένα χρόνο
μετά την 1/1/2021.
Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες προϊόντων ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω β.
σχετικό έγγραφό μας, ως προς τις λοιπές διαδικασίες εκτελωνισμού.
Η συγκεκριμένη ενημέρωση έχει αναρτηθεί και στη σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Λονδίνου
στην πύλη Agora: http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/office/834

Ο Προϊστάμενος

Γεράσιμος Λαζαρής
Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄
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Πίνακας κοινοποίησης
Υπουργείο Εξωτερικών
 Δ.Γ. κ. Πρωθυπουργού
 Δ.Γ. κ. Υπουργού
 Δ.Γ. κ. ΑΝΥΠΕΞ
 Δ.Γ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Κ. Φραγκογιάννη
 Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα
 Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ& Εξωστρέφειας
 Γρ. κ.κ. Α΄, Β΄, Γ΄ Γεν. Δ/ντών
 Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής
 A13, Β8, Γ1, Γ2 Δ/νσεις
 ΜΑΕ.Ε.
Φορείς (μέσωημών)
 ΣΕΒ
 ΣΒΕ
 ΠΣΕ
 ΣΕΒΕ
 ΚΕΕΕ
 ΕΒΕΑ
 ΕΒΕΘ
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ INCOFRUIT HELLAS
 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ (ΕΔΟΑΟ)
 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟIΝΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ (ΣΕΟ)
 OINOI ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΒΕ)- ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ του ΑΜΠΕΛΩΝΑ της
BOΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ– ΕΝΟΑΒΕ ΑΕ (ΕΝΟΑΒΕ)
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Μ.Ο.Ε.)
 ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΝ.Ο.Α.Α.)
 ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΝ.Ο.Α.Ν.Α.)
 ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΡΗΤΗΣ
 ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΕΝ.Ο.Α.Π.)
 ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε.)
 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΔΟΚ)

4

