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Έλεγχοι συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές εμπορίας της Μεγάλης 
Βρετανίας για τα οπωροκηπευτικά προέλευσης ΕΕ 

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι συστηματικοί έλεγχοι συμμόρφωσης 
προδιαγραφών των εισαγόμενων στη Μεγάλη Βρετανία1 οπωροκηπευτικών προέλευσης ΕΕ, οι οποίοι 
αναμενόταν να εφαρμοστούν από την 1η Ιουλίου τ.έ. και στη συνέχεια αναβλήθηκαν. 

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με επικαιροποιημένες οδηγίες2, από την 1η Ιανουαρίου 2024, τα 
οπωροκηπευτικά προέλευσης ΕΕ θα αρχίσουν να ελέγχονται συστηματικά στα σύνορα της Μεγάλης 
Βρετανίας. Προϊόντα για τα οποία απαιτείται συμμόρφωση με συγκεκριμένες προδιαγραφές εμπορίας 
(μήλα, επιτραπέζια σταφύλια, ακτινίδια, εσπεριδοειδή, ροδάκινα και νεκταρίνια, αχλάδια, φράουλες, 
μαρούλια, γλυκές πιπεριές και ντομάτες), θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης πριν την 
είσοδο στη Μεγάλη Βρετανία. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης θα πρέπει να εκδίδεται στη Μεγάλη 
Βρετανία, εκτός αν ισχύουν οι παρακάτω δύο προϋποθέσεις: 

− το φορτίο προέρχεται από χώρα με καθεστώς εγκεκριμένων υπηρεσιών ελέγχου στη Μεγάλη Βρε-
τανία (GB Approved Inspection Service - AIS), και 

− συνοδεύεται από έγκυρο πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκδοθέν στη χώρα παραγωγής.  

Θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος μικρού μέρους εισαγωγών από 
χώρες με καθεστώς AIS. Γενικά πάντως, προϊόντα που θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης θα υπόκεινται σε λιγότερους συνοριακούς ελέγχους. 

Η Ελλάδα, όπως όλα τα κ-μ ΕΕ εκτός της Λιθουανίας, έχει καθεστώς AIS, άρα θα μπορεί να εκδίδει 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης για όλα τα οπωροκηπευτικά. Κατάλογος των Αρχών επιθεώρησης ανά κ-μ 
ΕΕ με καθεστώς AIS είναι διαθέσιμος στο σύνδεσμο: 
https://www.gov.uk/government/publications/countries-with-approved-inspection-service-ais-status-
for-imports-of-fruit-and-vegetables-to-great-britain  

 

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, μικρό μέρος των οπωροκηπευτικών 
προέλευσης ΕΕ που εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία επιλέγεται δειγματοληπτικά για έλεγχο, 
προκειμένου να πιστοποιείται η συμμόρφωση με τις βρετανικές προδιαγραφές εμπορίας. Όταν κάποιο 
φορτίο επιλέγεται για έλεγχο, ο εισαγωγέας ενημερώνεται αν χρειάζεται να εξασφαλίσει πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης προδιαγραφών εμπορίας, το οποίο εκδίδεται στη Μεγάλη Βρετανία. 

 

 

1 Περιλαμβάνει τις Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία. Όχι τη Βόρεια Ιρλανδία. 
2 https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-fresh-fruit-and-vegetables  
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