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Εισαγωγές ζώων, ζωικών προϊόντων και υψηλού κινδύνου τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής
προέλευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία (No deal Brexit).
Tο βρετανικό Υπουργείο DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs)
γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του τις διαδικασίες εισαγωγών ζώων, ζωικών προϊόντων και υψηλού κινδύνου
τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο 1, για την περίπτωση αποχώρησης
του Η.Β. από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία.
1. Οι εισαγωγείς, οι οποίοι εισάγουν τα προϊόντα αυτά στο Η.Β. είτε (α) από χώρα της Ε.Ε. είτε (β) από
χώρα εκτός Ε.Ε. είτε (γ) από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (EFTA), θα
πρέπει να είναι ενήμεροι και επί των νέων διαδικασιών κοινοποίησης της εισαγωγής.
2. Οι νέες διαδικασίες κοινοποίησης αφορούν την χρήση ενός νέου βρετανικού συστήματος, το οποίο
καλείται σύστημα εισαγωγής προϊόντων, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών (Import of products, animals, food
and feed system - IPAFFS)2, στο οποίο οι εισαγωγείς θα πρέπει να εγγραφούν για να έχουν την δυνατότητα
να πραγματοποιούν τις κοινοποιήσεις των αποστελλομένων εμπορευμάτων που θα φθάνουν στο Η.Β. μετά
την ημέρα αποχώρησης από την Ε.Ε. Το IPAFFS δημιουργήθηκε για την αποστολή των κοινοποιήσεων
που αφορούν εισαγωγές από χώρες εκτός των κρατών – μελών της Ε.Ε., της Ισλανδίας του Λιχτενστάϊν
και της Νορβηγίας. Οι εισαγωγείς που εισάγουν από τρίτες χώρες εκτός της Ε.Ε. της Ελβετίας, της
Νορβηγίας και του Λιχτενστάϊν δεν θα μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στο ευρωπαϊκό σύστημα Ελέγχου
και Πραγματογνωμοσύνης στις Συναλλαγές της Ε.Ε. (Trade Control and Expert System - TRACES) που
αφορά την ιχνηλασιμότητα.
3. Οι εισαγωγείς που εισάγουν ζώντα ζώα και γενετικό υλικό από χώρες της Ε.Ε., την Ελβετία, την
Νορβηγία και το Λιχτενστάϊν θα πρέπει να κοινοποιούν την εισαγωγή στην Υπηρεσία Υγείας Ζώων και
Φυτών (Animal and Plant health Agency – APHA) του τμήματος του βρετανικού Υπουργείου DEFRA
στη Βόρειο Ιρλανδία, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξη.
4. Παράλληλα οι εισαγωγείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις γενικότερες οδηγίες και τα βήματα
τα οποία πρέπει να κάνει μία βρετανική επιχείρηση-εισαγωγέας για να προετοιμασθεί στη περίπτωση
αποχώρησης και να αποφύγει κατά το μέγιστο δυνατόν προβλήματα και καθυστερήσεις στη διακίνηση
των εμπορευμάτων της3
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Η σχετική ανακοίνωση παρατίθεται στο σύνδεσμο https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-ofanimal-origin-if-the-UK-leaves-the-EU-with-no-deal?utm_source=dd0636fa-1265-40da-9c64-71f21e31b6eb&utm_medium=email&utm_campaign=govuknotifications&utm_content=immediate#new-notification-process
2
Οδηγίες για την εγγραφή και χρήση του νέου συστήματος παρατίθενται στο σύνδεσμο https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-andfeed-system
3
Σχετικές οδηγίες παρατίθενται στους συνδέσμους https://www.gov.uk/guidance/changes-to-your-customs-authorisations-if-the-uk-leaves-the-eu-without-adeal

, https://www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-goods-from-the-eu-to-the-uk-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
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5. Οι εισαγωγείς τροφίμων και ζωοτροφών προέλευσης χώρας της Ε.Ε., μπορούν να συνεχίσουν να
ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες και δραστηριότητες που ακολουθούν τώρα, και μετά το Brexit. Δεν θα
διενεργούνται επί πλέον έλεγχοι. Δεν θα χρειάζεται να γίνει η κοινοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων
μέσω του συστήματος IPAFFS. Στην περίπτωση που θα θελήσουν να εισάγουν ζωικά υποπροϊόντα
(animal by-products – ABP) που εντάσσονται στην κατηγορία 3 (τα ζωικά υποπροϊόντα είναι σφάγια
ζώων, μέρη ζώων ή άλλα υλικά που προέρχονται από ζώα αλλά δεν προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο και μπορούν είτε να καταστραφούν είτε να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν λίπασμα,
βιοαέριο ή άλλα προϊόντα)4, θα μπορούν να τα εισάγουν με τη συνήθη έως τώρα διαδικασία. Για τα
αντίστοιχα υποπροϊόντα των κατηγοριών 1 και 2 είναι πιθανό να μην επιτρέπεται η εισαγωγή στο
Η.Β. αμέσως από την ημέρα εξόδου.

Οι 3 πίνακες με τις περιγραφές των υψηλού κινδύνου ζωικών υποπροϊόντων παρατίθενται στο σύνδεσμο https://www.gov.uk/guidance/animal-by-productcategories-site-approval-hygiene-and-disposal
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