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Θέμα: «Εξαγωγές φρούτων και λαχανικών στο ΗΒ στην περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία»
Για την περίπτωση που δεν επιτευχθεί Συμφωνία στο πλαίσιο της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ
και αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, η βρετανική Κυβέρνηση εξέδωσε πρόσφατα Οδηγίες, σε σχέση με τις
οποίες θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Η πλειονότητα των φυτών και φυτικών προϊόντων προέλευσης χωρών της ΕΕ
(συμπεριλαμβανομένων των φρούτων, των λαχανικών και των κομμένων ανθέων) θα συνεχίσουν να
εισέρχονται ελεύθερα στο ΗΒ, όπως ισχύει σήμερα. Όμως, μετά την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ, πρόκειται να
ισχύσει μια βασική αλλαγή στις διαδικασίες. Τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα τα οποία επί του παρόντος
διακινούνται βάσει του καθεστώτος φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου της ΕΕ (EU Plant Passport
Scheme) θα υπόκεινται σε ελέγχους εισαγωγής στο ΗΒ. Σύμφωνα με τη βρετανική Κυβέρνηση, οι έλεγχοι
αυτοί θα υποκαταστήσουν την ιχνηλασιμότητα και τη διασφάλιση που παρέχει σε παρόν στάδιο το
φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.
Συγκεκριμένα, μετά την Έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ, όταν μια ελληνική ή ΕΕ27 εταιρεία θα εξάγει
φυτά ή φυτικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων φρούτων και λαχανικών) στην Αγγλία ή την Ουαλία (τα
οποία επί του παρόντος διακινούνται στο πλαίσιο του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου της ΕΕ), θα
απαιτούνται από την εταιρεία:
1. Να εγγραφεί ως εισαγωγέας στην ιστοσελίδα PEACH: Procedure for Electronic Application
for Certificates from the Horticultural Marketing Inspectorate
2. Να βεβαιώσει ότι μια ελεγχόμενη αποστολή εισέρχεται στο ΗΒ με ένα Πιστοποιητικό
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου ( PC) που εκδίδεται στη χώρα εξαγωγής (ή επανεξαγωγής)
3. Να ανεβάσει γνωστοποίηση πριν από την άφιξη, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα PEACH.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ανεβάσει στην ιστοσελίδα PEACH σαρωμένα αντίγραφα των
σχετικών εγγράφων (π.χ. φορτωτική, το αίτημα διακίνηση φορτίου ή το τιμολόγιο της εταιρείας
διανομής)
4. Να παραδώσει το πρωτότυπο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
ταχυδρομικώς εντός 3 ημερών από την άφιξη της αποστολής των προϊόντων στο ΗΒ.

Πώς θα πραγματοποιούνται οι συνοριακοί έλεγχοι
Τα διακινούμενα φυτά και φυτικά προϊόντα καταγωγής ΕΕ δεν θα ακινητοποιούνται στα
σύνορα κατά την εισαγωγή τους στο ΗΒ. Η αρμόδια βρετανική φυτοϋγειονομική αρχή θα
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πραγματοποιεί εξ αποστάσεως τους ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας. Αυτός θα είναι ένας έλεγχος με
τη χρήση των εγγράφων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής κοινοποίησης και δεν θα
απαιτεί την ακινητοποίηση των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της χώρας. Οι έλεγχοι αυτοί θα έχουν μια
οικονομική επιβάρυνση η οποία θα επιβάλλεται από την αρχή φυτοϋγειονομικού ελέγχου. Αντίστοιχη
χρέωση θα επιβάλλεται για τυχόν ελέγχους της Επιτροπής Δασών.
Οι φυτοϋγειονομικοί επιθεωρητές του ΗΒ θα συνεχίσουν να διενεργούν ad hoc επιτόπιες
επιθεωρήσεις στο εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με τις τρέχουσες πολιτικές. Η βρετανική κυβέρνηση
δεν χρεώνει τέτοιες επιθεωρήσεις.

Εξαγωγές σε Σκωτία ή Βόρειο Ιρλανδία
Αν τα προϊόντα εξάγονται απευθείας στη Σκωτία ή τη Βόρειο Ιρλανδία, ο εξαγωγέας θα πρέπει να
ανατρέξει στην αρμόδια φυτοϋγειονομική αρχή για περισσότερες πληροφορίες.
Πώς να καταχωρίσετε προϊόντα ξυλείας για εισαγωγή στο ΗΒ
Ο εξαγωγέας καλείται να ενημερώνει την Επιτροπή Δασών (Forestry Commission)
Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα μπορείτε να αναζητήσετε στη διεύθυνση :
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-if-theres-no-withdrawal-deal
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