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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και κατέστη τρίτη χώρα1. Η συμφωνία αποχώρησης2 προβλέπει μεταβατική
περίοδο η οποία 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.
Ως εκ τούτου, υπενθυμίζονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως στους
οικονομικούς φορείς, η νομική κατάσταση 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).
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 C 29
της 31.1.2020, σ. 7 («συμφωνία αποχώρησης»).

3

Η μεταβατική περίοδος μπορεί, πριν από την 1η Ιουλίου 2020, να παραταθεί μία μόνο φορά για 1 ή 2
έτη κατʼ 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 είναι συναφής 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, η 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.
2

Συμβουλές προς τους ενδιαφερομένους:
Για την αντιμετώπιση των συνεπειών που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση,
συνιστάται στους ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης:
- να αξιολογήσουν την ανάγκη να είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ·
- να προσαρμόσουν τους διαύλους διανομής.
Α. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι κανόνες της ΕΕ που αφορούν τις
διαδικτυακές πωλήσεις B2C δεν ισχύουν πλέον για το Ηνωμένο Βασίλειο6. Το γεγονός
αυτό έχει, ιδίως, τις ακόλουθες συνέπειες:
1.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
1.1.

Νομοθεσία της ΕΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο
Το δίκαιο της ΕΕ ορίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας, όπως τα διαδικτυακά καταστήματα ή οι επιγραμμικές αγορές,
που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ υπόκεινται στο δίκαιο του κράτους μέλους
στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος («αρχή της χώρας προέλευσης»).
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι εταιρείες που είναι
εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρέχουν υπηρεσίες της
κοινωνίας της πληροφορίας στην ΕΕ θα εμπίπτουν στη δικαιοδοσία κάθε
μεμονωμένου κράτους μέλους της ΕΕ. Η αρχή της «χώρας προέλευσης» που
προβλέπεται στο δίκαιο της ΕΕ δεν ισχύει πλέον.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην «Ανακοίνωση προς τους
ενδιαφερομένους – Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και νομοθεσία
της ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και της δικτυακής
ουδετερότητας»7.

1.2.

Προστασία των καταναλωτών
1.2.1.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, όταν καταναλωτής συνάπτει
σύμβαση με επαγγελματία από άλλη χώρα ο οποίος, με οποιοδήποτε
μέσο, κατευθύνει τις εμπορικές του δραστηριότητες στη χώρα
διαμονής του καταναλωτή, η σύμβαση κατά κανόνα διέπεται από το
δίκαιο της χώρας όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

6

Όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τα τελωνεία, τον ΦΠΑ, τους ειδικούς φόρους
κατανάλωσης και τα εμπορεύματα στη Βόρεια Ιρλανδία, βλ. μέρος Γ της παρούσας ανακοίνωσης.

7

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#cnect
3

Η επιλογή άλλου εφαρμοστέου δικαίου είναι δυνατή, αλλά η επιλογή
αυτή δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να στερηθεί ο καταναλωτής
την προστασία που του εξασφαλίζουν οι διατάξεις του δικαίου της
χώρας της συνήθους διαμονής του από τις οποίες, σύμφωνα με το
δίκαιο αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση με συμφωνία.
1.2.2.

Νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών
Η νομοθεσία της ΕΕ θεσπίζει κανόνες που προστατεύουν έναν
καταναλωτή που αγοράζει εμπορεύματα από έμπορο. Οι κανόνες
αυτοί αφορούν ιδίως την προσυμβατική ενημέρωση, το δικαίωμα
ακύρωσης σύμβασης εντός 14 ημερών, τους αθέμιτους συμβατικούς
όρους και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, καθώς και τις εγγυήσεις.
Ακόμη και η επιλογή του δικαίου τρίτης χώρας δεν μπορεί να
στερήσει από τον καταναλωτή την προστασία που παρέχει το δίκαιο
της συνήθους διαμονής του.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην «Ανακοίνωση προς τους
ενδιαφερομένους — Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
και κανόνες της ΕΕ στους τομείς της προστασίας του καταναλωτή και των
δικαιωμάτων των επιβατών»8.
2.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΜΑΤΩΝ
2.1.

Τελωνειακές διατυπώσεις
Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο
τελωνειακό έδαφος της ΕΕ υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση και μπορούν
να υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους. Τα εμπορεύματα πρέπει να
προσκομίζονται στο τελωνείο. Αυτό ισχύει εξίσου για τα εμπορεύματα που
αποκτώνται στο διαδίκτυο και, στη συνέχεια, παραδίδονται μέσω παράδοσης
δεμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου,
ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω εμπορεύματα αποστέλλονται ταχυδρομικά
ή με ταχυμεταφορείς.
Όσον αφορά τον εκτελωνισμό των φορτίων, το νομικό πλαίσιο που ισχύει
από την 1η Ιανουαρίου 2021 καθορίζει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

8

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#justmove
4

Αξία του
φορτίου

Ταχυδρομείο

− συνοπτική διασάφηση εισόδου (ENS)9
− τελωνειακή διασάφηση με εξαιρετικά μειωμένο
σύνολο δεδομένων
− προσκόμιση στο τελωνείο

Μικρότερη
των 150 EUR

Μεγαλύτερη
των 150 EUR

Ταχυμεταφορά

− ENS
− συνήθης τελωνειακή
διασάφηση (για εμπορεύματα
αξίας έως 1 000 EUR είναι
δυνατή η χρήση μειωμένου
συνόλου δεδομένων)
− προσκόμιση στο τελωνείο

− ENS
− συνήθης τελωνειακή
διασάφηση για ΦΠΑ
και τελωνειακούς
σκοπούς
− προσκόμιση στο
τελωνείο

Προϊόντα υποκείμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης
Δεδομένου ότι τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα δεν
καλύπτονται από την απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό για αποστολές
αξίας έως 150 EUR, οι απλουστευμένες τελωνειακές διατυπώσεις που
αναφέρονται ανωτέρω δεν ισχύουν. Κατά συνέπεια, για τη θέση τους σε
ελεύθερη κυκλοφορία απαιτείται πλήρης τελωνειακή διασάφηση.
Τέλη
Το δίκαιο της ΕΕ προβλέπει ότι, κατά κανόνα, δεν επιβάλλονται τέλη για τις
τελωνειακές διαδικασίες10. Ωστόσο, ο ταχυδρομικός φορέας ή η εταιρεία
ταχυμεταφορών δύναται να χρεώνει τέλος για την διεκπεραίωση των
τελωνειακών διαδικασιών.
2.2.

Φορολογικές πτυχές
2.2.1.

Δασμοί

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, η τελωνειακή οφειλή κατά την εισαγωγή
γεννάται ιδίως με την υπαγωγή των μη ενωσιακών προϊόντων που υπόκεινται
σε εισαγωγικό δασμό στο τελωνειακό καθεστώς της θέσης σε ελεύθερη
κυκλοφορία στην Ένωση.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην «Ανακοίνωση προς τους
ενδιαφερομένους — Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και κανόνες της
ΕΕ όσον αφορά τις τελωνειακές οφειλές και τους δασμούς»11.

9

Στις 15 Μαρτίου 2021.

10

Άρθρο 52 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού
τελωνειακού κώδικα, ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.

11

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud
5

Φορτία αξίας έως 150 EUR που αποστέλλονται απευθείας από επιχείρηση
τρίτης χώρας σε καταναλωτή της ΕΕ απαλλάσσονται των εισαγωγικών
δασμών12. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τα αλκοολούχα και τα προϊόντα
καπνού, τα αρώματα και τα κολόνιες13.
2.2.2.

ΦΠΑ

Σύμφωνα με την οδηγία ΦΠΑ14, ο ΦΠΑ οφείλεται κατά την εισαγωγή
εμπορευμάτων στην ΕΕ15 με τον συντελεστή που ισχύει για τις παραδόσεις
των ίδιων εμπορευμάτων στο έδαφος του κράτους μέλους εισαγωγής16. Ο
ΦΠΑ καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές κατά τον χρόνο της εισαγωγής,
εκτός εάν το κράτος μέλος εισαγωγής επιτρέπει να αναγράφεται ο ΦΠΑ
εισαγωγής στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ του υποκειμένου στον φόρο17. Η
βάση επιβολής του φόρου βασίζεται στο ποσό που καθορίζεται ως
δασμολογητέα αξία, αλλά προσαυξημένο (στον βαθμό που δεν έχουν ήδη
συμπεριληφθεί) κατά: α) δασμούς, τέλη, δικαιώματα, εισφορές και άλλους
φόρους που οφείλονται εκτός του κράτους μέλους εισαγωγής, καθώς και
εκείνα που οφείλονται λόγω της εισαγωγής, με εξαίρεση τον ΦΠΑ που
πρόκειται να εισπραχθεί, και β) παρεπόμενα έξοδα, όπως έξοδα προμήθειας,
συσκευασίας, μεταφοράς και ασφάλισης, τα οποία πραγματοποιούνται μέχρι
τον πρώτο τόπο προορισμού των αγαθών στο έδαφος του κράτους μέλους
εισαγωγής καθώς και εκείνα που προκύπτουν από τη μεταφορά σε άλλο τόπο
προορισμού που βρίσκεται στο εσωτερικό της ΕΕ, εφόσον αυτός ο τελευταίος
τόπος είναι γνωστός κατά τον χρόνο κατά τον οποίο επέρχεται η
γενεσιουργός αιτία του φόρου18.
Όσον αφορά την εξόφληση του οφειλόμενου ΦΠΑ, το νομικό πλαίσιο που
ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021 καθορίζει τις ακόλουθες επιλογές:
-

Μία θυρίδα ενιαίας εξυπηρέτησης για τη δήλωση και την καταβολή του
ΦΠΑ που οφείλεται για τις εισαγωγές εμπορευμάτων στην ΕΕ ύψους έως
150 EUR19· ή

12

Άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του κοινοτικού
καθεστώτος τελωνειακών ατελειών, ΕΕ L 324 της 10.12.2009, σ. 23.

13

Άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου.

14

Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα
φόρου προστιθέμενης αξίας, ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.

15

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας ΦΠΑ.

16

Άρθρο 94 παράγραφος 2 της οδηγίας ΦΠΑ – οι συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται σε κάθε κράτος
μέλος
είναι:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_w
orks/rates/vat_rates_en.pdf.

17

Άρθρο 211 της οδηγίας ΦΠΑ.

18

Άρθρα 85 και 86 της οδηγίας ΦΠΑ.

19

Άρθρα 369ιβ έως 369κδ της οδηγίας ΦΠΑ, τα οποία θεσπίστηκαν με την οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του
Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της
οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο
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-

Την είσπραξη του ΦΠΑ που οφείλει ο διασαφιστής (π.χ. ταχυδρομικός
φορέας, εταιρεία ταχυμεταφορών, εκτελωνιστές), ο οποίος θα τον
καταβάλει στις τελωνειακές αρχές μέσω μηνιαίας πληρωμής20.

2.2.3.

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης βαρύνουν τα προϊόντα όταν διατίθενται προς
κατανάλωση με τους ισχύοντες συντελεστές για το κράτος μέλος στο οποίο
πραγματοποιείται πράγματι η διάθεση. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις de minimis
για την πώληση μέσω διαδικτύου.
2.3.

Μη φορολογικές πτυχές
2.3.1.

Απαγορεύσεις και περιορισμοί

Το δίκαιο της ΕΕ θεσπίζει διάφορες «απαγορεύσεις και περιορισμούς» για
την εισαγωγή/είσοδο ορισμένων αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.
Αυτές οι «απαγορεύσεις και οι περιορισμοί» ισχύουν και για την εισαγωγή
αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ μέσω της παράδοσης δεμάτων.
Μπορούν να αφορούν διάφορα προϊόντα που μπορούν να πωλούνται B2C,
από φαρμακευτικά προϊόντα έως δείγματα απειλούμενων ειδών.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην «Ανακοίνωση προς τους
ενδιαφερομένους – Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και κανόνες της
ΕΕ στον τομέα των αδειών εισαγωγής/εξαγωγής για ορισμένα
εμπορεύματα»21.
2.3.2.

Συμμόρφωση με τους κανόνες για τα προϊόντα

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτύου και αποστέλλονται από τρίτη
χώρα στην ΕΕ διατίθενται στην αγορά της ΕΕ και, ως εκ τούτου, τα εν λόγω
προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες της ΕΕ για την
ασφάλεια των προϊόντων.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην «Ανακοίνωση προς τους
ενδιαφερομένους — Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και κανόνες της
ΕΕ στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων»22.

προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως, ΕΕ L 348 της
29.12.2017, σ. 7.
20

Άρθρα 369κε έως 369κη της οδηγίας ΦΠΑ, τα οποία θεσπίστηκαν με την οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του
Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της
οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο
προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως, ΕΕ L 348 της
29.12.2017, σ. 7.

21

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud

22

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_en
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Η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών
της ΕΕ να συμμετέχουν στενά στις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς και
να συνεργάζονται με άλλες αρχές23.
Ειδικότερα, οι τελωνειακές αρχές αναστέλλουν τη θέση ενός προϊόντος σε
ελεύθερη κυκλοφορία και, σε συνεργασία με τις αρχές εποπτείας της αγοράς,
εμποδίζουν τη διάθεσή του στην αγορά της Ένωσης, όταν παρουσιάζει
σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλo
προστατευόμενo δημόσιo συμφέρον ή αν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με
την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων. Επιπλέον,
τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης ενδέχεται να
υπόκεινται σε απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης βάσει της ενωσιακής
και της εθνικής νομοθεσίας για την υγεία, καθώς και σε εθνικές απαιτήσεις
για την επικόλληση παραβόλων.
2.3.3.

Συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία της
διανοητικής ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, τα δικαιώματα διανομής υπόκεινται σε
ανάλωση από τη στιγμή που το αγαθό που προστατεύεται από δικαίωμα
διανοητικής ιδιοκτησίας έχει διατεθεί νομίμως στην αγορά εντός της ΕΕ, για
παράδειγμα από τον ιδιοκτήτη του δικαιώματος ή από κάτοχο άδειας. Μετά
τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν
αναλώνεται εάν το προστατευόμενο από το δικαίωμα αυτό αγαθό έχει
νομίμως διατεθεί στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.
Εκτός από το ζήτημα της ανάλωσης, οι κανόνες της ΕΕ προβλέπουν ειδικό
καθεστώς για την επιβολή των εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας που έχουν καταχωριστεί στην ΕΕ, όπου εισάγονται
τα προϊόντα. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, αιτών μπορεί να ζητήσει από
τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών να λάβουν μέτρα όσον αφορά
αγαθά για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαίωμα
διανοητικής ιδιοκτησίας24. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τα
τελωνεία μπορούν να λάβουν μέτρα βάσει των εν λόγω κανόνων όσον αφορά
τα αγαθά που εισάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο.
3.

ΈΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Οι ενωσιακοί κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας που παρέχουν στον καταναλωτή τη
δυνατότητα να εναγάγει τον έμπορο στο κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο ο
καταναλωτής έχει την κατοικία του εφαρμόζονται, ανεξαρτήτως του αν ο έμπορος
έχει την κατοικία/έδρα του στην ΕΕ ή σε τρίτη χώρα. Ωστόσο, για διαφορές που
αρχίζουν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, η αναγνώριση και εκτέλεση
απόφασης της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντιστρόφως θα διέπεται από τους
εθνικούς κανόνες στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

23

Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ο Γαλάζιος Οδηγός», κεφ. 7.3. https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0726(02)&from=BG

24

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ΕΕ
L 181 της 29.6.2013, σ. 15.
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Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το δίκαιο της ΕΕ που διασφαλίζει τη
διαθεσιμότητα της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και διευκολύνει την
πρόσβαση σε εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν εφαρμόζεται πλέον στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της ΕΕ25 δεν είναι πλέον
διαθέσιμη σε σχέση με εμπόρους εγκατεστημένους στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών του Ηνωμένου Βασιλείου θα πάψει
να είναι μέλος του ECC-Net26, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει βοήθεια για
διασυνοριακές καταγγελίες που αφορούν εμπόρους εγκατεστημένους στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν
θα είναι υποχρεωμένες να συνεργάζονται με άλλες αρμόδιες αρχές της ΕΕ στην
περίπτωση διασυνοριακών παραβιάσεων της ενωσιακής νομοθεσίας για τους
καταναλωτές δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 2017/239427.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην «Ανακοίνωση προς τους
ενδιαφερομένους — Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και
κανόνες της ΕΕ στους τομείς της προστασίας του καταναλωτή και των δικαιωμάτων
των επιβατών»28.
4.

ΆΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
4.1.

«Διαδικτυακά φαρμακεία»
Το δίκαιο της ΕΕ προβλέπει έναν «κοινό λογότυπο» για τα διαδικτυακά
φαρμακεία που είναι εγκατεστημένα στην ΕΕ και προσφέρουν φάρμακα προς
πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας των
πληροφοριών29. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τα πρόσωπα που
είναι εγκατεστημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορούν πλέον να κάνουν
χρήση αυτού του κοινού λογοτύπου.

4.2.

Τιμολόγια για τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων και κανονιστική
εποπτεία
Το δίκαιο της ΕΕ προβλέπει αυξημένη διαφάνεια των τιμολογίων για τη
διασυνοριακή παράδοση δεμάτων30. Ενώ, μετά τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό 2018/644 δεν

25

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

26

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/europeanconsumer-centres-network_en

27

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης
Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την
επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 1.

28

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_en

29

Βλ. τίτλο VΙΙΑ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

30

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/644 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου
2018, σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, ΕΕ L 112 της 2.5.2018, σ. 19.
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ισχύουν πλέον όσον αφορά τα τιμολόγια για την παράδοση δεμάτων προς και
από το Ηνωμένο Βασίλειο, η υποχρέωση διαφάνειας σύμφωνα με το άρθρο
12 της οδηγίας 97/67ΕΚ31 εξακολουθεί να ισχύει για τους φορείς παροχής
καθολικής υπηρεσίας της Ένωσης.
Β. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
Ορισμένες από τις πτυχές που αναφέρονται στο τμήμα Α της παρούσας ανακοίνωσης
καλύπτονται στη συμφωνία αποχώρησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύτακτη
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Ειδικότερα:


Το άρθρο 41 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης προβλέπει ότι κάθε
υφιστάμενο και αυτοτελώς αναγνωρίσιμο εμπόρευμα 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.



Το άρθρο 61 της συμφωνίας αποχώρησης προβλέπει ότι τα δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας τα οποία αναλώθηκαν τόσο στην ΕΕ όσο και στο
Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου παραμένουν
αναλωμένα.



Οι τίτλοι II και III του τρίτου μέρους της συμφωνίας αποχώρησης προβλέπουν
κανόνες σχετικά με το τελωνειακό καθεστώς, τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους
κατανάλωσης για τα εμπορεύματα των οποίων η διακίνηση άρχισε πριν και
ολοκληρώνεται μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου («εμπορεύματα
καθ’ οδόν»).

Γ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύει το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία /
Βόρεια Ιρλανδία32. 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 περιόδου33.
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
31

Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997,
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών
υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ.
14.

32

Άρθρο 185 της συμφωνίας αποχώρησης.

33

Άρθρο 18 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.
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στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, η Βόρεια
Ιρλανδία αντιμετωπίζεται σαν να ήταν κράτος μέλος34.
Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία προβλέπει ότι οι κανόνες που
ορίζονται στο τμήμα A.2 (με εξαίρεση τους κανόνες που αναφέρονται στο σημείο
Α.2.3.3, οι οποίοι ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού όσον αφορά τη
Βόρεια Ιρλανδία, στον βαθμό που ορίζεται στο τμήμα 45 του παραρτήματος 2 του εν
λόγω πρωτοκόλλου) και στο τμήμα A.4.1. της παρούσας ανακοίνωσης ισχύουν στο
Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία35.
Αυτό σημαίνει ότι οι αναφορές στην ΕΕ στα μέρη Α και Β (με εξαίρεση τη 2η τελεία) 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.
Ειδικότερα, αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:


Τα εμπορεύματα που αποστέλλονται από τη Βόρεια Ιρλανδία στην ΕΕ δεν
αποτελούν εισαγωγή για τους σκοπούς των κανόνων που καθορίζονται στο τμήμα
A.2 της παρούσας ανακοίνωσης·



Τα εμπορεύματα που αποστέλλονται από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια
Ιρλανδία αποτελούν εισαγωγή για τους σκοπούς των κανόνων που καθορίζονται
στο τμήμα A.2 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 Ένωσης·36·



να κινεί διαδικασίες ένστασης, διασφάλισης ή διαιτησίας στον βαθμό που
αφορούν κανονισμούς, πρότυπα, αξιολογήσεις, καταχωρίσεις, πιστοποιητικά,
εγκρίσεις και άδειες που έχουν εκδοθεί ή εκτελεστεί από κράτη μέλη της ΕΕ· 37



να ενεργεί ως επικεφαλής αρχή για αξιολογήσεις, εξετάσεις και χορηγήσεις
αδειών38·



να επικαλείται την αρχή της χώρας προέλευσης ή της αμοιβαίας αναγνώρισης για
προϊόντα που διατίθενται νόμιμα στην αγορά της Βόρειας Ιρλανδίας39.

34

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

35

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

36

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

37

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

38

Άρθρο 13 παράγραφος 6 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.
11

Οι σχετικοί ιστότοποι της Επιτροπής παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις εν
λόγω πτυχές. Οι σελίδες αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον
είναι αναγκαίο.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης
Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών

39

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