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Λονδίνο, 10 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

Σήμανση και Εμπορία των εισαγόμενων από την Ε.Ε. βιολογικών 
τροφίμων και ζωοτροφών στο Η.Β. και την Μεγάλη Βρετανία, μετά την 

1/1/2021 

 

Το αρμόδιο βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων DEFRA 
(Department for Environment, Food & Rural Affairs) επικαιροποίησε τις εν θέματι διαδικασίες εμπορίου 
και σήμανσης1, οι οποίες θα ισχύσουν μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου δηλαδή από 1/1/21. Στο 
σύνδεσμο της υποσημείωσης αρ. 1 πραγματοποιείται αυτόματη επικαιροποίηση για κάθε νέα αλλαγή. Για 
το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται συχνά τον σύνδεσμο. 

α) Δεν θα χρησιμοποιείται το σύστημα TRACES NT (Trade Control and Expert System New Technology) της 
Ε.Ε. που αφορά την ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων τροφίμων, για τις εισαγωγές βιολογικών τροφίμων 
και ζωοτροφών στη Μεγάλη Βρετανία (Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, δεν συμπεριλαμβάνεται η Βόρειος 
Ιρλανδία – Μ.Β.).  Αντ΄ αυτού από 1/7/21 θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι οδηγίες ενός προσωρινού 
εγχειριδίου του οποίου τα απαιτούμενα έντυπα υποδείγματα θα πρέπει να αναζητούνται από το αρμόδιο 
εγκεκριμένο φορέα ελέγχου βιολογικών προϊόντων του Η.Β.2   

β) Όλα τα βιολογικά τρόφιμα, τα οποία θα εισάγονται στη Μ.Β. από τις χώρες της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την 
Ισλανδία, το Λιχτεστάιν και την Ελβετία δεν θα χρειάζεται (ως προσωρινό μέτρο) να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό ελέγχου (Certificate of Inspection - CoI) μέχρι και την 30 Ιουνίου 2021.  Από 1/7/21 θα 
χρειάζονται το πιστοποιητικό. 

Το πιστοποιητικό δεν χρειάζεται στη περίπτωση μεταφοράς του αγαθού από την Βόρειο Ιρλανδία στη 
Μεγάλη Βρετανία. 

γ) Η εταιρεία η οποία εισάγει, παράγει ή επεξεργάζεται βιολογικά τρόφιμα θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί 
από τους ως άνω φορείς ελέγχου και στις συσκευασίες των προϊόντων της θα πρέπει να επισημαίνονται 
οι σχετικές λεπτομέρειες σήμανσης του φορέα.  

δ) Τα πρότυπα βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών της Μ.Β. θα είναι όμοια με εκείνα της Ε.Ε. Η Μεγάλη 
Βρετανία θα αναγνωρίσει τα πρότυπα βιολογικών προϊόντων της  Ε.Ε. για τους σκοπούς εμπορίας τους 
(ισοδυναμία – equivalency) μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021. 

ε)  Τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες ως βιολογικές στην Ε.Ε. θα συνεχίσουν να 
γίνονται αποδεκτές στο Ηνωμένο Βασίλειο ως βιολογικές μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021.  

 

1Εντοπίζονται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/trading-and-labelling-organic-food-from-1-january-2021  
2 Οι φορείς εντοπίζονται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/publications/organic-certification-list-of-uk-
approved-organic-control-bodies  
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