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Θέμα: «Σήμανση των τροφίμων στο ΗΒ στην περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία»
Το αρμόδιο βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων
(Department for Environment, Food & Rural Affairs – DEFRA) προέβη σε μερική επικαιροποίηση1 και
συμπλήρωση των διαδικασιών σήμανσης για την περίπτωση αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. χωρίς
συμφωνία.
Στην περίπτωση αποχώρησης του Η.Β. χωρίς συμφωνία και για τρόφιμα τα οποία πωλούνται στο
Η.Β., το DEFRA θα έχει 21 μήνες μεταβατική περίοδο για να πραγματοποιήσει τις αλλαγές στην
σήμανση των τροφίμων, η οποία όμως δεν ισχύει για τη σήμανση των βιολογικών.
Κατά την μεταβατική περίοδο:
O εμπορευόμενος μπορεί να χρησιμοποιεί τα σήματα υγείας και αναγνώρισης της Ε.Ε. σε
προϊόντα ζωϊκής προέλευσης που παράγονται και πωλούνται στο Η.Β. μετά την λήξη της οποίας θα
πρέπει να αντικατασταθούν από βρετανικά. Τα σήματα αυτά (αυγοειδούς σχήματος) απαιτούνται από
τους σχετικούς κανονισμούς ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε. για την αναγνώριση των μονάδων
παραγωγής και τυποποίησης των τροφίμων και ως εκ τούτου της αναγνώρισης της ευθύνης για την
κατάσταση της υγιεινής τους. Προς το παρόν δεν έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις για τα σήματα που
θα αντικαταστήσουν τα της Ε.Ε.
Τα εισαγόμενα συσκευασμένα προϊόντα (της καζεϊνης συμπεριλαμβανομένης) θα πρέπει να
αναγράφουν την διεύθυνση του εισαγωγέα (UK food business operator address).
Στα εισαγόμενα σύμμικτα και ανάμικτα τρόφιμα και αυγά θα πρέπει να αναγράφεται η
συγκεκριμένη χώρα ή όλες οι χώρες προέλευσης του προϊόντος. Μπορεί να αναγράφεται ως επισήμανση
προέλευσης η Ε.Ε. εάν το προϊόν προέρχεται από ένα κράτος – μέλος.
Τα προϊόντα κιμά κρέατος (εκτός του βοδινού και μοσχαρίσιου) και φρούτων και λαχανικών
π.χ. στη περίπτωση που προέρχονται και από χώρα/ες της Ε.Ε. και του Η.Β. πρέπει να επισημαίνονται
«UK and non-UK».
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Σχετικές οδηγίες παρέχονται στο σύνδεσμο https://www.gov.uk/guidance/food-labelling-changes-after-brexit?utm_source=ae94c64a-5ab3-4c3f-b7cd546f3da22d67&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
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Εάν κάποιος βρετανός εμπορευόμενος είναι μέλος ή αποτελεί μέρος κάποιου εγκεκριμένου
σχήματος εμπόρων (Approved Trader Scheme), το οποίο βασικά λειτουργεί ως σήμα διασφάλισης
ποιότητας της Ε.Ε., με συνέπεια τις ταχύτερες διαδρομές μέσω των τελωνείων και τους λιγότερους
ελέγχους, θα πρέπει να αντικαθιστά το έμβλημα της Ε.Ε. από τις βρετανικές ετικέτες τροφίμων, με αυτό
του Η.Β.
Στις εισαγωγές ανάμικτων μελιών και ελαιολάδων, θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα
κάθε χώρα προέλευσης ή μίγμα μελιών ή ελαιολάδων από περισσότερες από μία χώρες «blend of
[honeys/olive oils] from more than one country» ή παρόμοια φράση.
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