ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2020
REV1 – αντικαθιστά την ανακοίνωση της
23ης Ιανουαρίου 2018 και το έγγραφο
ερωτήσεων και απαντήσεων (REV1) της
13ης Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και κατέστη «τρίτη χώρα»1. Η συμφωνία αποχώρησης2 προβλέπει μεταβατική
περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 20203. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, το δίκαιο της
Ένωσης στο σύνολό του ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού4.
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα
διαπραγματευτούν συμφωνία για νέα εταιρική σχέση, η οποία θα προβλέπει μεταξύ
άλλων μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο αν η συμφωνία αυτή
θα συναφθεί και θα αρχίσει να ισχύει στο τέλος της μεταβατικής περιόδου. Σε κάθε
περίπτωση, μια τέτοια συμφωνία θα δημιουργήσει σχέση η οποία, όσον αφορά τους
όρους πρόσβασης στην αγορά, θα είναι πολύ διαφορετική από τη συμμετοχή του
Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά5, στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ και στον
χώρο ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης.

1

Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.

2

Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, ΕΕ L 29
της 31.1.2020, σ. 7 (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης).

3

Η μεταβατική περίοδος μπορεί, πριν από την 1η Ιουλίου 2020, να παραταθεί μία μόνο φορά για 1 ή 2
έτη κατά ανώτατο όριο (άρθρο 132 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης). Η κυβέρνηση του
Ηνωμένου Βασιλείου έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει μια τέτοια παράταση.

4

Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 127 της συμφωνίας
αποχώρησης, καμία από τις οποίες δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας
ανακοίνωσης.

5

Ειδικότερα, μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεν προβλέπει αρχές της εσωτερικής αγοράς (στον
τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών), όπως η αμοιβαία αναγνώριση, η «αρχή της χώρας
καταγωγής» και η εναρμόνιση. Επίσης, μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεν καταργεί τις
τελωνειακές διατυπώσεις και τους τελωνειακούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
αφορούν την καταγωγή των εμπορευμάτων και τις εισροές τους, ούτε τις απαγορεύσεις και τους
περιορισμούς για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Ως εκ τούτου, υπενθυμίζεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα στους
οικονομικούς φορείς, η νομική κατάσταση που θα ισχύει μετά τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου (μέρος Α κατωτέρω). Στην παρούσα ανακοίνωση εξηγούνται επίσης ορισμένες
σχετικές διατάξεις διαχωρισμού της συμφωνίας αποχώρησης (μέρος Β κατωτέρω),
καθώς και οι κανόνες που θα ισχύουν στη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου (μέρος Γ κατωτέρω).

Συμβουλές προς τους ενδιαφερομένους
Για την αντιμετώπιση των συνεπειών που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση,
συνιστάται ιδίως στους υπεύθυνους επιχειρήσεων ζωοτροφών:
− να διασφαλίσουν την εγκατάστασή τους στην ΕΕ και αυτό να αντικατοπτρίζεται στις
αντίστοιχες επισημάνσεις· και
− να προσαρμόσουν τους διαύλους διανομής, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι
απαιτήσεις εισαγωγής.
Α. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα των
ζωοτροφών δεν θα ισχύουν πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο6. Το γεγονός αυτό
έχει, ιδίως, τις ακόλουθες συνέπειες στους διάφορους τομείς του δικαίου της ΕΕ
σχετικά με τις ζωοτροφές:
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
Όσον αφορά τις εισαγωγές ζωοτροφών στην ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 24
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/20057, οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 6
της οδηγίας 98/51/ΕΚ της Επιτροπής8 ισχύουν και προβλέπουν τα εξής: 9


οι εγκαταστάσεις τρίτων χωρών πρέπει να διαθέτουν εκπρόσωπο
εγκατεστημένο στην ΕΕ·

6

Για τη δυνατότητα εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ σχετικά με τις ζωοτροφές στη Βόρεια Ιρλανδία βλ.
μέρος Γ της παρούσας ανακοίνωσης.

7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης
Ιανουαρίου 2005, περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών, ΕΕ L 35 της
8.2.2005, σ. 1.

8

Οδηγία 98/51/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 1998, για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων εφαρμογής
της οδηγίας 95/69/ΕΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση των όρων και των κανόνων που εφαρμόζονται
κατά την έγκριση και την εγγραφή ορισμένων εγκαταστάσεων και ενδιαμέσων του τομέα της
διατροφής των ζώων, ΕΕ L 208 της 24.7.1998, σ. 43.

9

Η κατάρτιση του καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται να εισάγονται ζωοτροφές στην
ΕΕ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005, δεν έχει ακόμη
ολοκληρωθεί.

2



ο εκπρόσωπος πρέπει να μεριμνά για τη συμμόρφωση των
εγκαταστάσεων με απαιτήσεις για την υγιεινή των ζωοτροφών
τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που έχουν οριστεί στην ΕΕ·



ο εκπρόσωπος πρέπει να τηρεί μητρώο των προϊόντων που διατίθενται
στην αγορά της ΕΕ από τις εγκαταστάσεις που εκπροσωπεί.

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες για
τις εισαγωγές ζωοτροφών από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ.
2.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/200910,
στην επισήμανση των ζωοτροφών πρέπει να αναγράφονται η ονομασία και η
διεύθυνση του υπευθύνου της επιχείρησης ζωοτροφών που είναι αρμόδιος για
την επισήμανση. Το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι εγκατεστημένο στην ΕΕ11.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1831/200312, οι πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και τα προμείγματα
πρόσθετων υλών πρέπει να φέρουν επισήμανση με την ονομασία και τη
διεύθυνση του υπευθύνου για την επισήμανση. Το πρόσωπο αυτό πρέπει να
είναι εγκατεστημένο στην ΕΕ13.
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, στα στοιχεία της επισήμανσης δεν
μπορεί πλέον να περιλαμβάνεται αναφορά σε υπεύθυνο για την επισήμανση
εγκατεστημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

3.

ΆΔΕΙΑ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤΟΧΟ

ΑΔΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003,
για ορισμένες κατηγορίες πρόσθετων υλών14, το προϊόν διατίθεται για πρώτη
φορά στην αγορά αποκλειστικά και μόνον από τον κάτοχο της άδειας, από τον
νόμιμο διάδοχο ή διαδόχους του ή από ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί με
γραπτή εξουσιοδότηση του κατόχου της άδειας. Το όνομα του κατόχου της
10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Ιουλίου 2009, για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών, ΕΕ L 229 της 1.9.2009, σ. 1.

11

Αυτό είναι αναγκαίο ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις, όπως απαιτείται, για
τις παραβάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους δυνάμει του
άρθρου 31.

12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων, ΕΕ L 268
της 18.10.2003, σ. 29.

13

Άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

14

Συνδέονται με κάτοχο άδειας οι πρόσθετες ύλες που αποτελούνται, περιέχουν ή παράγονται από
γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) και οι πρόσθετες ύλες που εμπίπτουν στις ακόλουθες
κατηγορίες: ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες, κοκκιδιοστατικά και ιστομοναδοστατικά .

3

άδειας περιλαμβάνεται στον κανονισμό για τη χορήγηση άδειας για τις εν λόγω
πρόσθετες ύλες15.
3.1.

Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης άδειας

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1831/2003, ο αιτών άδεια ή ο εκπρόσωπός του πρέπει να είναι
εγκατεστημένος στην ΕΕ.
Συνεπώς, σε περίπτωση που ο αιτών άδεια ή ο εκπρόσωπός του είναι επί του
παρόντος εγκατεστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο αιτών θα πρέπει, μετά τη
λήξη της μεταβατικής περιόδου, να έχει εγκατασταθεί στην ΕΕ ή να έχει
ορίσει εκπρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ. Τα νέα σχετικά στοιχεία
επικοινωνίας πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή.
Το ίδιο ισχύει για τις αιτήσεις τροποποίησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 13
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, καθώς και για τις αιτήσεις ανανέωσης
άδειας σύμφωνα με το άρθρο 14 του εν λόγω κανονισμού.
3.2.

Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια

Ο κάτοχος άδειας, του οποίου το όνομα αναφέρεται στον κανονισμό για τη
χορήγηση της άδειας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1831/2003, ή ο εκπρόσωπός του πρέπει να είναι εγκατεστημένος
στην ΕΕ.
Συνεπώς, σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας ή ο εκπρόσωπός του είναι επί
του παρόντος εγκατεστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κάτοχος θα πρέπει,
μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, να έχει εγκατασταθεί στην ΕΕ ή να
έχει ορίσει εκπρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ.
Η Επιτροπή τροποποίησε τις ισχύουσες σχετικές άδειες με την έγκριση των
ακόλουθων μέτρων εφαρμογής:


Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/138 της Επιτροπής16·



Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/146 της Επιτροπής17·



Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/221 της Επιτροπής18.

15

Άρθρο 9 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

16

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/138 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2019, για την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1356/2004, (ΕΚ) αριθ. 1464/2004, (ΕΚ) αριθ. 786/2007,
(ΕΚ) αριθ. 971/2008, (ΕΕ) αριθ. 1118/2010 και (ΕΕ) αριθ. 169/2011, καθώς και των εκτελεστικών
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 888/2011 και (ΕΕ) αριθ. 667/2013 όσον αφορά την επωνυμία του κατόχου της
άδειας για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, ΕΕ L 26 της 30.1.2019, σ. 1.

17

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/146 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/502, όσον αφορά τη χορήγηση άδειας για το
παρασκεύασμα Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για αγελάδες
γαλακτοπαραγωγής, ΕΕ L 27 της 31.1.2019, σ. 12.

4

ΆΔΕΙΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

4.

Για τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που δεν συνδέονται με συγκεκριμένο
κάτοχο άδειας (δηλ. πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που δεν αναφέρονται στο
τμήμα 3) (στο εξής: κοινές πρόσθετες ύλες ζωοτροφών)19 ισχύουν τα εξής:

5.



σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1831/2003, ο αιτών άδεια ή ο εκπρόσωπός του πρέπει να είναι
εγκατεστημένος στην ΕΕ. Εάν δεν έχει χορηγηθεί ακόμη η άδεια, ο αιτών
που είναι εγκατεστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να εγκατασταθεί
στην ΕΕ ή να ορίσει εκπρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ και να
γνωστοποιήσει τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας στην Επιτροπή·



το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις ανανέωσης άδειας σύμφωνα με το
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003·



εάν έχει ήδη χορηγηθεί η άδεια για την κοινή πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, ο
(πρώην) αιτών δεν χρειάζεται να είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ ή να ορίσει
εκπρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΩΝ
ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΠΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (PARNUTS/ΕΔΣ)

Οι άδειες ζωοτροφών που προορίζονται για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς
ρυθμίζονται από τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009,
ο αιτών που ζητά την επικαιροποίηση του καταλόγου των σκοπούμενων
χρήσεων πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ.
Εάν δεν έχει χορηγηθεί ακόμη η άδεια, ο αιτών θα πρέπει να είναι
εγκατεστημένος στην ΕΕ στο τέλος της μεταβατικής περιόδου.
Εάν έχει ήδη χορηγηθεί η άδεια για τις ζωοτροφές που προορίζονται για
ειδικούς διατροφικούς σκοπούς, ο (πρώην) αιτών δεν χρειάζεται να είναι
εγκατεστημένος στην ΕΕ.

18

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/221 της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2019, για την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 785/2007, (ΕΚ) αριθ. 379/2009, (ΕΚ) αριθ. 1087/2009, (ΕΕ)
αριθ. 9/2010, (ΕΕ) αριθ. 337/2011 και των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 389/2011, (ΕΕ) αριθ.
528/2011, (ΕΕ) αριθ. 840/2012, (ΕΕ) αριθ. 1021/2012, (ΕΕ) 2016/899, (ΕΕ) 2016/997, (ΕΕ) 2017/440
και (ΕΕ) 2017/896 όσον αφορά την επωνυμία του κατόχου της άδειας και του εκπροσώπου του
κατόχου της άδειας για ορισμένες πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, ΕΕ L 35 της 7.2.2019, σ. 28.

19

Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες, αισθητικές πρόσθετες ύλες και διατροφικές πρόσθετες ύλες. Βλέπε
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

5

Β.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

1.

20

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΜΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Το άρθρο 41 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης προβλέπει ότι κάθε
υφιστάμενο και αυτοτελώς αναγνωρίσιμο εμπόρευμα (όπως προβλέπεται στο
εν λόγω κείμενο) που έχει διατεθεί νομίμως στην αγορά της ΕΕ ή του
Ηνωμένου Βασιλείου πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου μπορεί να
καθίσταται περαιτέρω διαθέσιμο στην αγορά της ΕΕ ή του Ηνωμένου
Βασιλείου και να κυκλοφορεί μεταξύ των δύο αυτών αγορών έως ότου φτάσει
στον τελικό χρήστη του.
Ο οικονομικός φορέας που επικαλείται την εν λόγω διάταξη φέρει το βάρος να
αποδείξει, βάσει οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου, ότι το εμπόρευμα
διατέθηκε στην αγορά της ΕΕ ή του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από τη λήξη
της μεταβατικής περιόδου21.
Για τους σκοπούς της εν λόγω διάταξης, «διάθεση στην αγορά» είναι η πρώτη
προσφορά προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά της ΕΕ ή
του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι
αντιτίμου είτε δωρεάν22. «Προσφορά προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή
χρήση» υπάρχει «όταν υφιστάμενο και αυτοτελώς αναγνωρίσιμο προϊόν, μετά
το στάδιο της κατασκευής, αποτελεί αντικείμενο γραπτής ή προφορικής
συμφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων νομικών ή φυσικών προσώπων για τη
μεταβίβαση της κυριότητας, κάθε άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας ή της
κατοχής σε σχέση με το εν λόγω προϊόν, ή όταν αποτελεί αντικείμενο
προσφοράς σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα για τη σύναψη τέτοιας
συμφωνίας»23.
Παράδειγμα: Μια συγκεκριμένη ζωοτροφή που πωλείται από παραγωγό με
έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε επιχείρηση χονδρικής πώλησης με έδρα στο
Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, στην
επισήμανση της οποίας αναγράφεται αρμόδιος υπεύθυνος επιχείρησης
ζωοτροφών που είναι εγκατεστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί ακόμη
να εισαχθεί στην ΕΕ χωρίς να υπάρχει ανάγκη για νέα επισήμανση της
ζωοτροφής.

20

Εάν μια συγκεκριμένη ζωοτροφή έχει διατεθεί στην ΕΕ, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου,
με σκοπό την πώληση, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς για πώληση ή οποιασδήποτε άλλης
μορφής μεταβίβασης, είτε αυτή γίνεται δωρεάν είτε όχι, το «απόθεμα» της συγκεκριμένης ζωοτροφής
μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο πώλησης, διανομής ή μεταβίβασης στην ΕΕ μετά τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου (βλ. τον ορισμό του άρθρου 3 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 178/2002: "«διάθεση στην αγορά»: η κατοχή τροφίμων ή ζωοτροφών με σκοπό την πώληση,
συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς για πώληση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μεταβίβασης είτε
αυτή γίνεται δωρεάν είτε όχι, και η ίδια η πώληση, η διανομή ή οι άλλες μορφές μεταβίβασης").
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Άρθρο 42 της συμφωνίας αποχώρησης.

22

Άρθρο 40 στοιχεία α) και β) της συμφωνίας αποχώρησης.

23

Άρθρο 40 στοιχείο γ) της συμφωνίας αποχώρησης.
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Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών ελέγχων
που ενδέχεται να εφαρμόζονται στις εισαγωγές μετά τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου.
2.

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Οι κανόνες του τμήματος Β.1 της παρούσας ανακοίνωσης δεν ισχύουν για τις
ζωοτροφές ζωικής προέλευσης24.
Τα προϊόντα αυτά πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά
με τις ζωοτροφές οι οποίοι περιγράφονται στο τμήμα Α της παρούσας
ανακοίνωσης μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ακόμη και αν το προϊόν
είχε διατεθεί στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΜΕΤΑ ΤΗ

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύει το πρωτόκολλο για τις
Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία25. Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία
υπόκειται στην περιοδική συγκατάθεση της Συνέλευσης της Βόρειας Ιρλανδίας, ενώ
η αρχική περίοδος εφαρμογής του εκτείνεται στα 4 έτη μετά τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου26.
Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία καθιστά ορισμένες διατάξεις του
δικαίου της ΕΕ εφαρμοστέες επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε
σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία. Στο πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, η
ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν επίσης ότι, στον βαθμό που οι κανόνες
της ΕΕ ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια
Ιρλανδία, η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετωπίζεται σαν να ήταν κράτος μέλος27.
Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία προβλέπει ότι το δίκαιο της ΕΕ
σχετικά με τις ζωοτροφές εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε
σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία28.
Αυτό σημαίνει ότι οι αναφορές στην ΕΕ στα μέρη Α και Β της παρούσας
ανακοίνωσης πρέπει να θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνουν τη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ οι
αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να θεωρείται ότι αφορούν μόνο τη Μεγάλη
Βρετανία.
24

Άρθρο 41 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συμφωνίας αποχώρησης.

25

Άρθρο 185 της συμφωνίας αποχώρησης.

26

Άρθρο 18 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.

27

Άρθρο 7 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παράγραφος 1
του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.

28

Άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία και τμήμα 34 του
παραρτήματος 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου.

7

Ειδικότερα, αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:


οι ζωοτροφές που διατίθενται στην αγορά της Βόρειας Ιρλανδίας πρέπει να
συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ σχετικά με τις ζωοτροφές όσον αφορά τις
απαιτήσεις χορήγησης άδειας, την επισήμανση κ.λπ.·



οι ζωοτροφές που μεταφέρονται από τη Βόρεια Ιρλανδία στην ΕΕ δεν αποτελούν
εισαγόμενες ζωοτροφές (βλ. τμήμα A.1 της παρούσας ανακοίνωσης)·



οι ζωοτροφές που μεταφέρονται από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία
αποτελούν εισαγόμενες ζωοτροφές (βλ. τμήμα A.1 της παρούσας ανακοίνωσης)·



ο κάτοχος άδειας/αιτών άδεια μπορεί να είναι εγκατεστημένος στη Βόρεια
Ιρλανδία (βλ. ενότητες A.3 και A.4 της παρούσας ανακοίνωσης).

Ωστόσο, το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία αποκλείει τη δυνατότητα
του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία να:


συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη διαδικασία διαμόρφωσης
αποφάσεων της Ένωσης29·



κινεί διαδικασίες ένστασης, διασφάλισης ή διαιτησίας στον βαθμό που αυτές
αφορούν τους τεχνικούς κανονισμούς, τα πρότυπα, τις αξιολογήσεις, τις
καταχωρίσεις, τα πιστοποιητικά, τις εγκρίσεις και τις άδειες που εκδίδονται ή
διενεργούνται από τα κράτη μέλη της ΕΕ30·



ενεργεί ως επικεφαλής αρχή για αξιολογήσεις, εξετάσεις και χορηγήσεις
αδειών31.

Ειδικότερα, αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, το εξής:


το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία δεν μπορεί να κινήσει τη
διαδικασία για την επικαιροποίηση του καταλόγου των ζωοτροφών που
προορίζονται για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς.

Ο ιστότοπος της Επιτροπής για τις ζωοτροφές (https://ec.europa.eu/food/safety/animalfeed_en) παρέχει γενικές πληροφορίες για τις ζωοτροφές, καθώς και διάφορες
«Ερωτήσεις και Απαντήσεις» σχετικά με τη διατροφή των ζώων. Οι σελίδες αυτές θα
επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον είναι αναγκαίο.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

29

Όταν απαιτείται ανταλλαγή πληροφοριών ή αμοιβαία διαβούλευση, αυτή θα πραγματοποιείται στο
πλαίσιο της μικτής συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε με το άρθρο 15 του
πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.

30

Άρθρο 7 παράγραφος 3 πέμπτο εδάφιο του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.

31

Άρθρο 13 παράγραφος 6 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.
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