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2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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.
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 εξετάζονται επίσης η
περίπτωση τροφίμων τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου, 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 τροφίμων:
− να διασφαλίσουν την εγκατάστασή τους στην ΕΕ, εφόσον αυτό απαιτείται από τη
νομοθεσία της ΕΕ, και η εγκατάσταση αυτή να αντικατοπτρίζεται στις αντίστοιχες
επισημάνσεις· και

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, 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.

3

− να προσαρμόσουν τους διαύλους διανομής, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι
απαιτήσεις εισαγωγής.

Σημείωση
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά:
τους φορολογικούς φραγμούς στο εμπόριο, ιδίως όσον αφορά τους δασμούς, τις
ποσοστώσεις και τους κανόνες καταγωγής·
-

τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία της ΕΕ·

τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ, όπως οι προστατευόμενες ονομασίες
προέλευσης, οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυημένα παραδοσιακά
ιδιότυπα προϊόντα·
-

τους κανόνες της ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή.

Οι πτυχές αυτές εξετάζονται σε χωριστές ανακοινώσεις.
Α. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, η νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα δεν θα
ισχύει πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο6. Το γεγονός αυτό έχει, ιδίως, τις ακόλουθες
συνέπειες:
1.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΣΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Η νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα εναρμονίζει την επισήμανση των τροφίμων που
διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Οι εφαρμοστέοι κανόνες περιέχονται ιδίως στις
νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που παρατίθενται στο παράρτημα 1.
Οι κανόνες της ΕΕ για την επισήμανση των τροφίμων εφαρμόζονται σε όλα τα
τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο παραγωγής
των τροφίμων.
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τα τρόφιμα θα πρέπει να συνεχίσουν να
συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες.
Κατά συνέπεια, σε ορισμένες περιπτώσεις, η νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα
ενδέχεται να απαιτεί διαφορετικές πρακτικές επισήμανσης των τροφίμων σε σχέση
με τις ισχύουσες πρακτικές επισήμανσης που εφαρμόζονται για τα τρόφιμα που
προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα:
6

Για τη δυνατότητα εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα στη Βόρεια Ιρλανδία βλ. μέρος
Γ της παρούσας ανακοίνωσης.
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2.



υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης ενός τροφίμου, κατά περίπτωση7·



υποχρεωτική αναγραφή του ονόματος ή της εμπορικής επωνυμίας και της
διεύθυνσης του εισαγωγέα τροφίμων της ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο8·



υποχρεωτικό σήμα καταλληλότητας ή αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/20049. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το
σήμα καταλληλότητας ή το σήμα αναγνώρισης10 δεν θα περιλαμβάνει πλέον το
αρκτικόλεξο «ΕΚ», αλλά θα περιλαμβάνει την ονομασία της χώρας (ολογράφως
ή με τα δύο γράμματα του κωδικού χώρας ISO) όπου βρίσκεται η εγκατάσταση
και τον αριθμό έγκρισης της εν λόγω εγκατάστασης11·



άλλες υποχρεωτικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με τις γεωργικές
μεθόδους και τις προδιαγραφές εμπορίας: αυτό περιλαμβάνει τις συσκευασίες
εισαγόμενων αυγών12, τα αυγά προς επώαση13, τις συσκευασίες που περιέχουν
νεοσσούς μίας ημέρας14 και τον οίνο15.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΜΕΙΞΕΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ· ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΑΙ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα, ορισμένα τρόφιμα δεν πρέπει να
διατίθενται στην αγορά εκτός αν έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή (για παράδειγμα,
7

Βλ., για παράδειγμα, τις ενδείξεις «Γεωργία ΕΕ» και «Γεωργία εκτός ΕΕ» σύμφωνα με το άρθρο 24
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, ή την επισήμανση του μελιού ως «μείγμα
μελιών ΕΕ» ή «μείγμα μελιών εκτός ΕΕ» (άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας
2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου).

8

Άρθρο 8 παράγραφος 1 και άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18).

9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης
Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ΕΕ
L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

10

Παράρτημα II τμήμα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

11

Η επισήμανση των προϊόντων ζωικής προέλευσης (σήμα καταλληλότητας ή αναγνώρισης) είναι
δυνατόν να γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και, επιπλέον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις τρίτης
χώρας. Ωστόσο, η νομοθεσία της ΕΕ απαγορεύει τη διπλή σήμανση των προϊόντων, με την οποία μία
εγκατάσταση εμφανίζεται να έχει συγχρόνως την έδρα της στην ΕΕ και σε τρίτη χώρα.

12

Άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2008, για τον
καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου
σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών, ΕΕ L 163 της 24.6.2008, σ. 6.

13

Άρθρο 3 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 617/2008 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008,
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του
Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών προς επώαση και των νεοσσών
πουλερικών ορνιθώνος, ΕΕ L 168 της 28.6.2008, σ. 5.

14

Άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 617/2008.

15

Άρθρο 119 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

5

πρόσθετα τροφίμων16, αρωματικές ύλες τροφίμων17, αρτύματα καπνιστών
τροφίμων18, βιταμίνες και ανόργανα συστατικά που χρησιμοποιούνται σε
τρόφιμα19, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων διατροφής20, καθώς και
νέα τρόφιμα21, τρόφιμα που φέρουν ισχυρισμούς διατροφής ή υγείας22, ορισμένα
υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα23 και γενετικώς τροποποιημένα
τρόφιμα24).
Ορισμένα τρόφιμα υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνθεσή τους25.
Η νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα καθορίζει επίσης όρια για τις προσμείξεις26 27
16

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16).

17

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Δεκεμβρίου 2008, για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες
που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 34).

18

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης
Νοεμβρίου 2003, για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν μέσα ή πάνω στα τρόφιμα (ΕΕ L 309 της 26.11.2003, σ. 1).

19

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής
Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων
άλλων ουσιών στα τρόφιμα (ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 26).

20

Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 183
της 12.7.2002, σ. 51).

21

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1).

22

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20
Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα
(ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9).

23

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2011, για τα πλαστικά υλικά και
αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (ΕΕ L 12 της 15.1.2011, σ. 1),

κανονισμός (ΕΕ) 2018/213 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χρήση της
δισφαινόλης Α σε βερνίκια και επιστρώσεις που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα,
ΕΕ L 41 της 14.2.2018, σ. 6.
24

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ L 268 της
18.10.2003, σ. 1).

25

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης
Ιουνίου 2013, για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα
που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του
διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 35).

26

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση
κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1).

27

Οδηγία 2009/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009,
σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών (ΕΕ L 164 της
26.6.2009, σ. 45).
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και τα ανώτατα επίπεδα καταλοίπων δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στα
φυτοφάρμακα28.
Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και διατίθενται στην αγορά της ΕΕ
διέπονται από τους κανόνες της ΕΕ29.
Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα συστατικά τροφίμων και τη σύνθεση τροφίμων,
καθώς και η νομοθεσία της ΕΕ η οποία καθορίζει όρια για τις προσμείξεις και τα
κατάλοιπα στα τρόφιμα εφαρμόζονται σε όλα τα τρόφιμα που διατίθενται στην
αγορά της ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο παραγωγής των τροφίμων. Το ίδιο ισχύει
για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
3.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Η ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ· ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕΣΩ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα, σε ορισμένες περιπτώσεις,
κάποιες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία για τα τρόφιμα
σχετίζονται με τον τόπο εγκατάστασης ορισμένων προσώπων. Ενδεικτικά
αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα:


Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, ο αιτών την έγκριση
της ΕΕ ή ο αντιπρόσωπός του πρέπει να έχει την έδρα του στην ΕΕ.



Στο πλαίσιο του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να
έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, απαιτείται να αναγράφεται στην επισήμανση η
διεύθυνση ή το καταχωρισμένο γραφείο του εγκατεστημένου στην ΕΕ
κατασκευαστή, μεταποιητή ή πωλητή που είναι υπεύθυνος για τη διάθεση στο
εμπόριο, για υλικά και αντικείμενα τα οποία δεν έχουν ακόμα έρθει σε επαφή με
τρόφιμα30.

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, η ύπαρξη έδρας στο Ηνωμένο Βασίλειο
δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις αυτές.
28

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και
τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1)· Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση
κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών
στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 11).

29

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με
τρόφιμα, ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4.

30

Οι ίδιες ή παρόμοιες απαιτήσεις προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία για τα υλικά που έρχονται σε
επαφή με τρόφιμα. Βλ., όσον αφορά τα κεραμικά υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, το άρθρο
2α παράγραφος 1 της οδηγίας 84/500/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1984, για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα κεραμικά αντικείμενα που
προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα, ΕΕ L 277 της 20.10.1984, σ. 12.
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Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα, σε ορισμένες περιπτώσεις για τη
χορήγηση ενωσιακής άδειας απαιτείται η υποβολή φακέλου αδειοδότησης μέσω της
αρμόδιας αρχής κράτους μέλους της ΕΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα
παραδείγματα:


Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, οι
αιτήσεις για τη λήψη αδείας για ουσίες υποβάλλονται μέσω της αρμόδιας αρχής
κράτους μέλους της ΕΕ.



Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 για τα γενετικώς
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, οι αιτήσεις για έγκριση αποστέλλονται
υποχρεωτικά στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
μέσω της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους.



Το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους
ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, απαιτεί την
υποβολή της αίτησης έγκρισης στην αρμόδια εθνική αρχή κράτους μέλους.

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή
αιτήσεων μέσω της αρμόδιας αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου.
4.

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ)

Η νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα θεσπίζει κανόνες για την παραγωγή τροφίμων
στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, εφόσον τα τρόφιμα αυτά διατίθενται στην αγορά της
ΕΕ. Η νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα προβλέπει επίσης ειδικούς ελέγχους κατά
την είσοδο των τροφίμων στην ΕΕ.
4.1.

Τρόφιμα ζωικής προέλευσης31
4.1.1.

Είσοδος τροφίμων ζωικής προέλευσης από το Ηνωμένο Βασίλειο στην
ΕΕ
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, η εισαγωγή τροφίμων
ζωικής προέλευσης από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ
απαγορεύεται, εκτός αν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ
των οποίων:

31

Όσον αφορά τα «σύνθετα τρόφιμα» (δηλ. τα τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο και τα οποία περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης και προϊόντα φυτικής
προέλευσης), ειδικοί κανόνες προβλέπονται στην απόφαση 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης
Απριλίου 2007, σχετικά με τους καταλόγους ζώων και προϊόντων που πρέπει να υποβάλλονται σε
ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου
91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ (ΕΕ L 116 της 4.5.2007, σ. 9) και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 28/2012 της
Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, για τον καθορισμό απαιτήσεων για την πιστοποίηση των
εισαγωγών στην Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης ορισμένων σύνθετων προϊόντων και
την τροποποίηση της απόφασης 2007/275/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 (ΕΕ L 12 της
14.1.2012, σ. 1).
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Το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνεται σε κατάλογο που
καταρτίζει η Επιτροπή για σκοπούς δημόσιας υγείας32 και υγείας
των ζώων33. Για την εγγραφή τρίτης χώρας σε κατάλογο
εφαρμόζονται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/200434, το άρθρο 127 του κανονισμού
(ΕΕ) 2017/62535, το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/62536 και
το άρθρο 8 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου.



Η εγκατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο από την οποία
αποστέλλεται το προϊόν, και στην οποία αυτό έχει παραχθεί ή
παρασκευαστεί, περιλαμβάνεται σε κατάλογο που καταρτίζεται
για σκοπούς δημόσιας υγείας. Για την εγγραφή εγκαταστάσεων σε
κατάλογο εφαρμόζονται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)
σημεία i) και ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και το
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/625.



Το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνεται σε κατάλογο της
Επιτροπής ως τρίτη χώρα η οποία διαθέτει σχέδιο επιτήρησης των
καταλοίπων που εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 96/23/ΕΚ37
για τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που αναφέρονται σε αυτήν. Για
την εγγραφή τρίτης χώρας σε κατάλογο εφαρμόζεται το κεφάλαιο
VI της οδηγίας 96/23/ΕΚ.



Τα εισαγόμενα τρόφιμα πληρούν όλες τις απαιτήσεις για την
υγιεινή των τροφίμων που καθορίζονται στα άρθρα 4 έως 6 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/200438 και στα άρθρα 3, 4, 5, 7 και 8

32

Άρθρο 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/625 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019,
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση φορτίων ορισμένων ζώων και
αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 131 της 17.5.2019, σ. 18).

33

Άρθρο 8 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες
υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων
ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11).

34

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης
Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ
L 139 της 30.4.2004, σ. 55).

35

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου
2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με
σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των
κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

36

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/625 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τις απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση φορτίων ορισμένων ζώων και αγαθών που
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, ΕΕ L 131 της 17.5.2019, σ. 18.

37

Οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της λήψης μέτρων ελέγχου για
ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους (ΕΕ L 125 της
23.5.1996, σ. 10).

38

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης
Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1).
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του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/200439. Η δυνατότητα θέσπισης
εθνικών μέτρων για την επίτευξη των προτύπων της ΕΕ στον
τομέα της υγιεινής των τροφίμων («διατάξεις ελαστικότητας»)
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 852/2004 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 853/2004 δεν ισχύει πλέον ως προς το Ηνωμένο
Βασίλειο.
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων που εισάγουν προϊόντα ζωικής
προέλευσης οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι η εισαγωγή
πραγματοποιείται μόνον εφόσον τηρούνται οι προαναφερθείσες
προϋποθέσεις μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου40.
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, αυτές οι απαιτήσεις
ελέγχονται κατά την είσοδο στην ΕΕ με τη διενέργεια υποχρεωτικών
συνοριακών ελέγχων στο πρώτο σημείο εισόδου στο έδαφος της
Ένωσης:


Αυτά τα τρόφιμα μπορούν να εισέρχονται στην ΕΕ μόνο μέσω
«συνοριακών σταθμών ελέγχου» που ορίζονται για τις
εγκεκριμένες κατηγορίες41.



Κάθε αποστολή πρέπει να υποβάλλεται σε έλεγχο εγγράφων και
έλεγχο ταυτότητας, καθώς και σε φυσικούς ελέγχους με
κατάλληλη συχνότητα42.



Κάθε αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό
σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα43. 44



Ο υπεύθυνος επιχείρησης που είναι αρμόδιος για ένα φορτίο που
υπόκειται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς
ελέγχου πρέπει να αποστέλλει εκ των προτέρων κοινοποίηση της
άφιξης ενός φορτίου τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από
την αναμενόμενη άφιξη, εκτός εάν απαιτείται συντομότερη
προθεσμία κοινοποίησης λόγω υλικοτεχνικών περιορισμών (στην
περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται περίοδος εκ των προτέρων

39

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης
Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ
L 139 της 30.4.2004, σ. 55).

40

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 έως 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

41

Άρθρο 47 παράγραφος 1 και άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

42

Άρθρο 49 παράγραφος 1 και άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και άρθρο 4 του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) 2019/2129 της Επιτροπής (ΕΕ L 321 της 12.12.2019, σ. 122).

43

Άρθρο 126 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

44

Άρθρο 9 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες
υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων
ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11).
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κοινοποίησης τουλάχιστον τεσσάρων ωρών πριν από την
αναμενόμενη άφιξη)45.
Οι έλεγχοι αυτοί υπόκεινται στα τέλη που καθορίζονται στο
άρθρο 79 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.
Διαμετακόμιση προϊόντων ζωικής προέλευσης από κράτος μέλος της
ΕΕ μέσω τρίτης χώρας προς άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

4.1.2.

Όσον αφορά τη διαμετακόμιση προϊόντων ζωικής προέλευσης από
κράτος μέλος της ΕΕ μέσω τρίτης χώρας προς άλλο κράτος μέλος
της ΕΕ, ισχύουν τα ακόλουθα:


Τα προϊόντα αυτά μπορούν να εισέλθουν εκ νέου στην ΕΕ μόνο
μέσω καθορισμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου46.



Κάθε αποστολή υποβάλλεται σε έλεγχο εγγράφων για να
εξακριβωθεί αν τα προϊόντα προέρχονται πράγματι από την ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης κοινοποίησης στο σύστημα
TRACES47.



Ο υπεύθυνος της επιχείρησης πρέπει να αποστέλλει εκ των
προτέρων κοινοποίηση της άφιξης ενός φορτίου τουλάχιστον μία
εργάσιμη ημέρα πριν από την αναμενόμενη άφιξη, εκτός εάν
απαιτείται συντομότερη προθεσμία κοινοποίησης λόγω
υλικοτεχνικών περιορισμών (στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται
περίοδος εκ των προτέρων κοινοποίησης τουλάχιστον τεσσάρων
ωρών πριν από την αναμενόμενη άφιξη)48.
Οι έλεγχοι αυτοί υπόκεινται στα τέλη που καθορίζονται στο
άρθρο 79 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τους όρους που θα
μπορούσε να επιβάλει το Ηνωμένο Βασίλειο για τη διαμετακόμιση
από το έδαφός του.

45

Άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1013 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2019,
σχετικά με την εκ των προτέρων κοινοποίηση των αποστολών φορτίων ορισμένων κατηγοριών ζώων
και αγαθών που εισέρχονται στην Ένωση, ΕΕ L 165 της 21.6.2019, σ. 8.

46

Άρθρο 37 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2124 της Επιτροπής (ΕΕ L
321, της 12.12.2019, σ. 73).

47

Άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και άρθρο 37 παράγραφος 3 του
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2124 της Επιτροπής.

48

Άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1013 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2019,
σχετικά με την εκ των προτέρων κοινοποίηση των αποστολών φορτίων ορισμένων κατηγοριών ζώων
και αγαθών που εισέρχονται στην Ένωση, ΕΕ L 165 της 21.6.2019, σ. 8.
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Διαμετακόμιση προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτη χώρα μέσω
της ΕΕ-27 σε άλλη τρίτη χώρα

4.1.3.

Όσον αφορά τη διαμετακόμιση προϊόντων ζωικής προέλευσης από
τρίτη χώρα, μέσω κράτους μέλους της ΕΕ-27, προς άλλη τρίτη χώρα,
ισχύουν τα ακόλουθα:


Τα προϊόντα αυτά μπορούν να εισέλθουν στην ΕΕ-27 μόνο μέσω
καθορισμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου49.



Η διαμετακόμιση των προϊόντων αυτών θα εγκρίνεται μόνο υπό
την προϋπόθεση ότι οι έλεγχοι εγγράφων και ταυτότητας
καταλήγουν σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα50.



Το φορτίο συνοδεύεται από το κοινό υγειονομικό έγγραφο
εισόδου και αναχωρεί από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου σε
οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς που έχουν σφραγιστεί
από την αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου51.



Το φορτίο πρέπει να μεταφέρεται απευθείας υπό τελωνειακή
εποπτεία, χωρίς τα αγαθά να εκφορτώνονται ή να διαχωρίζονται,
εντός μέγιστης περιόδου 15 ημερών, από τον συνοριακό σταθμό
ελέγχου εισόδου στην Ένωση σε συνοριακό σταθμό ελέγχου με
σκοπό την έξοδο από την Ένωση52.
Οι έλεγχοι αυτοί υπόκεινται στα τέλη που καθορίζονται στο
άρθρο 79 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

4.2. Τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης
Αντίθετα με ό,τι ισχύει για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, η εισαγωγή τροφίμων
μη ζωικής προέλευσης δεν υπόκειται στην υποχρέωση εγγραφής σε κατάλογο
τρίτων χωρών και εγκαταστάσεων53.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να διενεργούν τακτικούς επίσημους ελέγχους στις
εισαγωγές τροφίμων μη ζωικής προέλευσης. Οι έλεγχοι αυτοί οργανώνονται με
βάση τον κίνδυνο και με την κατάλληλη συχνότητα. Οι έλεγχοι πρέπει να
καλύπτουν όλες τις πτυχές της νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Σε περίπτωση
γνωστού ή αναδυόμενου κινδύνου, μπορούν να εφαρμοστούν οι κανόνες της ΕΕ

49

Άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

50

Άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και άρθρο 19 στοιχεία β) και γ) του
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2124 της Επιτροπής (ΕΕ L 321 της 12.12.2019, σ. 73).

51

Άρθρο 19 στοιχείο δ) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2124 της Επιτροπής.

52

Άρθρο 19 στοιχείο ε) σημείο i) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2124 της Επιτροπής.

53

Με εξαίρεση τους βλαστούς, για τους οποίους ισχύει ειδικό καθεστώς (βλ. κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
210/2013 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2013, για την έγκριση των εγκαταστάσεων που παράγουν
βλαστούς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, ΕΕ L 68 της 12.3.2013, σ. 24).
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που προβλέπουν προσωρινό αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων σε
καθορισμένους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου της ΕΕ54.
4.3. Τρόφιμα που έχουν υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία
Τα τρόφιμα που έχουν υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία διέπονται
από το δίκαιο της ΕΕ55. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, απαγορεύεται η
εισαγωγή τροφίμων που έχουν υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία
από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ, εκτός εάν οι εγκαταστάσεις ακτινοβόλησης
στο Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνονται σε κατάλογο που καταρτίζει η
Επιτροπή. Για την εγγραφή τρίτης χώρας σε κατάλογο εφαρμόζεται το άρθρο 9
παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/2/ΕΚ.
4.4. Συμμόρφωση με τα μέγιστα επίπεδα ακτινοβολίας ραδιενεργού καισίου
Η νομοθεσία της ΕΕ καθορίζει για ορισμένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής
τρίτων χωρών μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού καισίου, τα οποία
ελέγχονται κατά την εισαγωγή στην ΕΕ56.
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι απαιτήσεις επίσημων
πιστοποιητικών για ορισμένα προϊόντα ισχύουν για τα εν λόγω προϊόντα που
εισάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ.
4.5. Προδιαγραφές εμπορίας για ορισμένα εισαγόμενα τρόφιμα
Εκτός από τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά, η νομοθεσία της
ΕΕ απαιτεί, για ορισμένα βασικά γεωργικά προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ,
πιστοποιητικά (προδιαγραφών εμπορίας). Αυτό ισχύει για τα ακόλουθα:


10 οπωροκηπευτικά57: σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 543/2011, στο σημείο εισαγωγής στην ΕΕ, υπάρχουν δύο δυνατότητες
αποδοχής της δήλωσης από το τελωνείο:

54

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1793 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2019, για την
προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που διέπουν την είσοδο
στην Ένωση ορισμένων αγαθών από ορισμένες τρίτες χώρες και για την εφαρμογή των κανονισμών
(ΕΕ) 2017/625 και (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 669/2009, (ΕΕ) αριθ. 884/2014, (ΕΕ) 2015/175, (ΕΕ)
2017/186 και (ΕΕ) 2018/1660 της Επιτροπής (ΕΕ L 277 της 29.10.2019, σ. 89).

55

Οδηγία 1999/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999,
για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα τρόφιμα και τα συστατικά
τροφίμων που έχουν υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία (ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 16).

56

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1158 της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 2020 σχετικά με τους
όρους εισαγωγής τροφίμων και ζωοτροφών καταγωγής τρίτων χωρών μετά το ατύχημα στον πυρηνικό
σταθμό του Τσερνομπίλ, ΕΕ L 257 της 6.8.2020, σ. 1.

57

Πρβλ. το άρθρο 3 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής,
της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων
οπωροκηπευτικών, ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.
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o ο αρμόδιος οργανισμός ελέγχου του κράτους μέλους εισαγωγής της
ΕΕ διενεργεί έλεγχο και χορηγεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης (και
ενημερώνει την τελωνειακή αρχή ότι οι υπό εξέταση παρτίδες έχουν
λάβει πιστοποιητικό συμμόρφωσης), ή
o ο αρμόδιος οργανισμός ελέγχου ενημερώνει την τελωνειακή αρχή
ότι δεν έχει εκδώσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης για τις εν λόγω
παρτίδες, διότι δεν ήταν απαραίτητο να ελεγχθούν με βάση την
ανάλυση κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011.
Αυτό δεν ισχύει εάν η Επιτροπή έχει εγκρίνει ελέγχους συμμόρφωσης με τις
προδιαγραφές εμπορίας που έχουν διενεργηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο
πριν από την εισαγωγή στην Ένωση, υπό τους όρους που προβλέπονται στα
άρθρα 15 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011.


Πουλερικά: σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2008
της Επιτροπής58, η χρήση προαιρετικών ενδείξεων, όπως «ελεύθερης
βοσκής», απαιτεί πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της
χώρας προέλευσης.



Αυγά: σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/200859, τα
επιτραπέζια αυγά που εισάγονται από τρίτες χώρες πρέπει να φέρουν την
ένδειξη «μη ανταποκρινόμενη στα πρότυπα της ΕΕ» για τη μέθοδο
εκτροφής. Αυτό δεν ισχύει εάν η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξη με την οποία λαμβάνονται υπόψη οι όροι υπό τους οποίους θεωρείται
ότι τα εισαγόμενα αυγά έχουν επίπεδο συμμόρφωσης ισοδύναμο με τις
προδιαγραφές εμπορίας της Ένωσης για τα αυγά.



Οίνος: σύμφωνα με το άρθρο 90 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013, ορισμένα αμπελοοινικά προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται
από πιστοποιητικό που συντάσσεται από αρμόδιο φορέα της χώρας
καταγωγής του προϊόντος και δελτίο ανάλυσης που συντάσσεται από
οργανισμό ή υπηρεσία που ορίζεται από την τρίτη χώρα καταγωγής του
προϊόντος. Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός εγγράφων που απαιτούνται
για τις εισαγωγές στην Ένωση και να διευκολυνθούν οι έλεγχοι από τις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, το εν λόγω πιστοποιητικό και δελτίο
ανάλυσης θα πρέπει να συνδυαστούν σε ένα ενιαίο έγγραφο, το έγγραφο VI1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού
2018/27360, οι τρίτες χώρες πρέπει να κοινοποιούν το όνομα και τη

58

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 543/2008 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2008, για τον καθορισμό
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με
τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών, ΕΕ L 157 της 17.6.2008, σ. 46.

59

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2008, για τον καθορισμό
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με
τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών, ΕΕ L 163 της 24.6.2008, σ. 6.

60

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2017, για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα
συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις
14

διεύθυνση των φορέων ή υπηρεσιών που έχουν ορισθεί από τη χώρα
καταγωγής ή, εφόσον δεν υφίστανται τέτοιοι φορείς ή υπηρεσίες στη χώρα
καταγωγής, ενός ήδη εξουσιοδοτημένου εργαστηρίου που βρίσκεται έξω
από τη χώρα καταγωγής του προϊόντος, με σκοπό τη συμπλήρωση του
μέρους «Δελτίο ανάλυσης» των εγγράφων VI-1.


Λυκίσκος: σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1295/2008 της Επιτροπής61, για την εισαγωγή λυκίσκου απαιτείται
βεβαίωση ισοτιμίας.



Κάνναβη: επί του παρόντος, οι εισαγωγές κάνναβης υπόκεινται σε
υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εισαγωγής6263.

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι απαιτήσεις πιστοποιητικών ισχύουν
για τα εν λόγω προϊόντα που εισάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ.
4.6. Πιστοποιητικά αλιευμάτων (αλιευτικά προϊόντα)
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/200864, για την
εισαγωγή στην αγορά της ΕΕ αλιευτικών προϊόντων που καλύπτονται από το
παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού απαιτείται πιστοποιητικό αλιευμάτων
επικυρωμένο από το τρίτο κράτος σημαίας του αλιευτικού σκάφους, καθώς και
άλλα συνοδευτικά έγγραφα, όπως ορίζεται στα παραρτήματα II και IV του εν
λόγω κανονισμού. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επικυρώνουν τα
πιστοποιητικά αλιευμάτων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών
της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 555/2008, (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/560 της Επιτροπής, ΕΕ L 58 της 28.2.2018, σ. 1.
61

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1295/2008 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, περί εισαγωγών
λυκίσκου προελεύσεως τρίτων χωρών, ΕΕ L 340 της 19.12.2008, σ. 45.

62

Άρθρο 189 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, άρθρο 9 και παράρτημα (μέρος I τμήματα Γ, Δ και
Ζ) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1237, άρθρο 17 του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) 2016/1239.
1.

64

63

Επιπλέον: η ακατέργαστη κάνναβη του κωδικού ΣΟ 5302 10 πρέπει να έχει
περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) που δεν υπερβαίνει το 0,2 %· Οι σπόροι
κάνναβης που προορίζονται για σπορά πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικό από το οποίο
προκύπτει ότι η περιεκτικότητα της σχετικής ποικιλίας σε THC δεν υπερβαίνει το 0,2 %· Οι
σπόροι κάνναβης που δεν προορίζονται για σπορά μπορούν να εισάγονται μόνο από
εγκεκριμένους από το κράτος μέλος εισαγωγείς. Οι εγκεκριμένοι εισαγωγείς πρέπει να
υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι σπόροι έχουν υπαχθεί σε όρους που αποκλείουν τη
χρησιμοποίηση για σπορά ή ότι έχουν αναμειχθεί, για χρήση στη διατροφή των ζώων, με άλλους
σπόρους εκτός από σπόρους κάνναβης ή ότι εξάγονται σε τρίτη χώρα.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας
κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης
αλιείας, ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.
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Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι απαιτήσεις πιστοποιητικών
αλιευμάτων ισχύουν για τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται από το
Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ.
Β. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ65
1.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
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.
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 περιόδου66.
Για τους σκοπούς της εν λόγω διάταξης, «διάθεση στην αγορά» είναι η πρώτη
προσφορά προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά στο
πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν67.
«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»68.
Παράδειγμα: Ένα συγκεκριμένο τρόφιμο (μη ζωικής προέλευσης) που έχει
πωληθεί από παραγωγό με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε επιχείρηση
χονδρικής πώλησης με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου μπορεί ακόμη να εισαχθεί στην ΕΕ χωρίς να απαιτείται
νέα επισήμανση για την αναγραφή του ονόματος ή της εμπορικής επωνυμίας
και της διεύθυνσης του εισαγωγέα της ΕΕ.

65

Εάν ένα συγκεκριμένο τρόφιμο 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» του συγκεκριμένου τροφίμου 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").

66

Άρθρο 42 της συμφωνίας αποχώρησης.

67

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

68

Άρθρο 40 στοιχείο γ) της συμφωνίας αποχώρησης.
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2.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Οι κανόνες του τμήματος Β.1 της παρούσας ανακοίνωσης δεν ισχύουν για τα
τρόφιμα ζωικής προέλευσης69.
Τα προϊόντα αυτά πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για τα
τρόφιμα οι οποίοι περιγράφονται στο τμήμα Α της παρούσας ανακοίνωσης
μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ανεξαρτήτως του αν το προϊόν είχε
διατεθεί στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΗ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ

Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία ισχύει μετά τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου70. 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 περιόδου71.
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 μέλος72.
Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία προβλέπει ότι η νομοθεσία της
ΕΕ για τα τρόφιμα εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με
τη Βόρεια Ιρλανδία73.
Αυτό σημαίνει ότι οι αναφορές στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της 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 Βρετανία74.
Ειδικότερα, αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
69

Άρθρο 41 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συμφωνίας αποχώρησης.

70

Άρθρο 185 της συμφωνίας αποχώρησης.

71

Άρθρο 18 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.

72

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

73

Άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία και τμήματα 24, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 36, 43, 46 και 47 του παραρτήματος 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου.

74

Ωστόσο, όλα τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου θα θεωρούνται
σκάφη τρίτων χωρών.
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τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της Βόρειας Ιρλανδίας πρέπει να
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα όσον αφορά τις
απαιτήσεις χορήγησης έγκρισης, την επισήμανση κ.λπ.·



τα τρόφιμα που μεταφέρονται από τη Βόρεια Ιρλανδία στην ΕΕ δεν αποτελούν
εισαγόμενα τρόφιμα (βλέπε ανωτέρω, τμήμα Α)·



τα τρόφιμα που μεταφέρονται από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία
αποτελούν εισαγόμενα τρόφιμα (βλέπε ανωτέρω, τμήμα Α)·



κάθε «εγγραφή σε κατάλογο» ή «έγκριση» του Ηνωμένου Βασιλείου (βλ.
ανωτέρω, τμήμα Α) δεν περιλαμβάνει τη Βόρεια Ιρλανδία·



όταν, στο πλαίσιο αξιολόγησης, καταχώρισης, πιστοποιητικού, έγκρισης ή
άδειας, πρέπει να αναφέρεται ένα κράτος μέλος, το Ηνωμένο Βασίλειο όσον
αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία πρέπει να αναφέρεται ως «Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια
Ιρλανδία)» ή «UK(NI)»75·



στις περιπτώσεις που η νομοθεσία της ΕΕ ρυθμίζει την επισήμανση της
προέλευσης των τροφίμων (για παραδείγματα, βλ. ανωτέρω, τμήμα A.1), η
Βόρεια Ιρλανδία αντιμετωπίζεται σαν να ήταν κράτος μέλος της ΕΕ.

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 Ένωσης76·



κινεί διαδικασίες ένστασης, διασφάλισης ή διαιτησίας στον βαθμό που αυτές
αφορούν τους κανονισμούς, τα πρότυπα, τις αξιολογήσεις, τις καταχωρίσεις, τα
πιστοποιητικά, τις εγκρίσεις και τις άδειες που εκδίδονται ή διενεργούνται από τα
κράτη μέλη της ΕΕ77·



ενεργεί ως επικεφαλής αρχή για αξιολογήσεις, εξετάσεις και χορηγήσεις
αδειών78·



επικαλείται την αρχή της χώρας καταγωγής ή την αμοιβαία αναγνώριση για
προϊόντα που διατίθενται νόμιμα στην αγορά της Βόρειας Ιρλανδίας79.

Ειδικότερα, αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, το εξής:
75

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

76

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.

77

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

78

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

79

Άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία.
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στον μη εναρμονισμένο τομέα, δεν μπορεί να γίνεται επίκληση της νόμιμης
διάθεσης ενός τροφίμου στην αγορά της Βόρειας Ιρλανδίας όταν το εν λόγω
τρόφιμο διατίθεται στην αγορά στην ΕΕ.

Οι
ιστότοποι
της
Επιτροπής
σχετικά
με
τις
εισαγωγές
τροφίμων
(https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports_en)
και
τη
βιολογική γεωργία (https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en) παρέχουν γενικές
πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα εισαγόμενα τρόφιμα και τη
βιολογική γεωργία. Οι σελίδες αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες,
εφόσον είναι αναγκαίο.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ



κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών
για τα τρόφιμα στους καταναλωτές80·



κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς
διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα81·



κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για
βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς
ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον
έλεγχο του σωματικού βάρους82·



κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα
τρόφιμα και ζωοτροφές83 , καθώς και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003,
σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων
οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται
από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/18/ΕΚ84·



κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των
αγορών γεωργικών προϊόντων85·



κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας86·



τομεακή νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα, σχετικά με την επισήμανση των
τροφίμων και τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, όπως η νομοθεσία για τα

80

ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.

81

ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9.

82

ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 35.

83

ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.

84

ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 24.

85

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

86

ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1.
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αλκοολούχα ποτά87, το μέλι88, τα εκχυλίσματα καφέ και τα εκχυλίσματα
κιχωρίου89, τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη
διατροφή του ανθρώπου90, ορισμένα σάκχαρα91, τα οπωροκηπευτικά και τα
μεταποιημένα οπωροκηπευτικά92, τους χυμούς φρούτων93, τις μαρμελάδες, τα
ζελέ και τις μαρμελάδες εσπεριδοειδών94, το ελαιόλαδο και το πυρηνέλαιο95 και
ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα96·


κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων97·



κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
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προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών, ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16.
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Οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για το μέλι, ΕΕ L 10 της
12.1.2002, σ. 47.
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Οδηγία 1999/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 1999
για τα εκχυλίσματα καφέ και τα εκχυλίσματα κιχωρίου, ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 26.
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Οδηγία 2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2000, για
τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, ΕΕ L 197 της
3.8.2000, σ. 19.
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Οδηγία 2001/111/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για ορισμένα σάκχαρα που
προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 53.
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λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά
τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, ΕΕ L 157 της
15.6.2011, σ. 1.
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Οδηγία 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς φρούτων και
ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, ΕΕ L 10 της 12.1.2002,
σ. 58.
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Οδηγία 2001/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τις μαρμελάδες, τα ζελέ και τις
μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και την κρέμα καστάνου που προορίζονται για τη διατροφή του
ανθρώπου, ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 67.
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Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2012, για τα
πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου, ΕΕ L 12 της 14.1.2012, σ. 14-21, και κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
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5.9.1991, σ. 1.
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Οδηγία 2001/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για ορισμένα, μερικά ή ολικά
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17.1.2002, σ. 19.
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και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας98·


οδηγία 2009/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των
φυσικών μεταλλικών νερών99.
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ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1.
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ΕΕ L 164 της 26.6.2009, σ. 45.
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