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Σήμανση στη Μεγάλη Βρετανία των τροφίμων προέλευσης ΕΕ 

 

Παρατάθηκε η δυνατότητα αναγραφής επί της συσκευασίας ή της ετικέτας των προσυσκευασμένων 
τροφίμων και καζεϊνών προέλευσης ΕΕ που εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία1 των στοιχείων υπεύθυνου 
επιχείρησης τροφίμων (food business operator – FBO) με διεύθυνση στην ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 (από 30 Σεπτεμβρίου 2022 που ήταν η προηγούμενη προθεσμία).  

Ειδικότερα και σύμφωνα με επικαιροποιημένες οδηγίες2, από την 1η Ιανουαρίου 2024, στα 
προσυσκευασμένα τρόφιμα και στις καζεΐνες που διατίθενται στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας πρέπει 
να αναγράφεται FBO με βρετανική διεύθυνση. Αν αυτός δεν βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να 
αναγράφεται η διεύθυνση του εισαγωγέα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η διεύθυνση πρέπει να 
ανταποκρίνεται στη φυσική εγκατάσταση της επιχείρησης, όπου αυτή μπορεί να δεχθεί φυσικό 
ταχυδρομείο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί αυτής, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
αριθμός τηλεφώνου. 

Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα και στις καζεΐνες που διατίθενται στην αγορά της Βόρειας Ιρλανδίας 
πρέπει να αναγράφεται FBO με διεύθυνση στην ΕΕ ή στη Βόρεια Ιρλανδία. Εναλλακτικά, πρέπει να 
αναγράφεται η διεύθυνση του εισαγωγέα με έδρα την ΕΕ ή τη Βόρεια Ιρλανδία. 

 

Αντίστοιχα, για τα προϊόντα των οποίων δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία κάθε επιμέρους χώρας 
καταγωγής ή που αποτελούν μείγμα από διάφορες χώρες καταγωγής, παρατάθηκε μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2023 η δυνατότητα αναγραφής στη θέση της χώρας προέλευσης, των ενδείξεων «non-EU» 
για το νωπό και κατεψυγμένο βοδινό και μοσχαρίσιο κρέας3, «EU» και «non-EU» για κιμά κρέατος3 και 
«blend of honeys from more than one country», «blend of EU honeys», «blend of non-EU honeys», «blend 
of EU and non-EU honeys» για μέλι4. Από την 1 Ιανουαρίου 2024 οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να 
αντικατασταθούν με τις αντίστοιχες «non-UK», «UK and non-UK» και «blend of honeys from more than 
one country». 

 

 

1 Περιλαμβάνει τις Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία. Όχι τη Βόρεια Ιρλανδία. 
2 Λεπτομέρειες και γενικές οδηγίες επισήμανσης τροφίμων περιλαμβάνονται στο σύνδεσμο: 
https://www.gov.uk/guidance/food-labelling-giving-food-information-to-consumers  
3 Λεπτομέρειες και αναλυτικές οδηγίες αναγραφής της χώρας προέλευσης περιλαμβάνονται στο σύνδεσμο: 
https://www.gov.uk/guidance/food-labelling-country-of-origin  
4 Λεπτομέρειες και ειδικές οδηγίες επισήμανσης και σύνθεσης τροφίμων περιλαμβάνονται στο σύνδεσμο: 
https://www.gov.uk/guidance/food-standards-labelling-durability-and-composition  
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