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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

     

 

Λονδίνο, 25 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Δημοσιοποίηση  από βρετανική Κυβέρνηση τεχνικής μελέτης επί επιπτώσεων στις 

ρυθμίσεις για σήμανση και ασφάλεια προϊόντων, από ενδεχόμενη μη κατάληξη διαπραγμάτευσης 

Εξόδου και άτακτη αποχώρηση (No-deal) 

 

Εμπόριο βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης: Ορισμένα εμπορεύματα διακινούνται στην 

ενιαία αγορά περισσότερο βάσει της αμοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών κανονισμών παρά προτύπων 

προϊόντων σε επίπεδο ΕΕ. Τα ποδήλατα, τα έπιπλα, τα μαγειρικά σκεύη και τα κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα υπάγονται σε αυτή την κατηγορία και μια μη συμφωνία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο σε 

βρετανικές εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να τηρούν τους εθνικούς κανονισμούς σε κάθε χώρα της ΕΕ, 

διότι η αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων δεν θα ισχύει πλέον. Για τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα, 

όπου εφαρμόζεται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, μια μη συμφωνία θα αυξήσει σημαντικά τον 

αριθμό των παραλλαγών που θα πρέπει να παραχθούν και θα περιπλέξει την υλικοτεχνική υποδομή της 

κατασκευής.  

Πηγή:  

https://www.gov.uk/government/publications/trading-under-the-mutual-recognition-principle-if-theres-

no-brexit-deal/trading-under-the-mutual-recognition-principle-if-theres-no-brexit-deal 

 

Εμπορία αγαθών που υπόκεινται στις ρυθμίσεις της «νέας προσέγγισης»: Τα αγαθά αυτά τείνουν 

να είναι είδη όπως παιχνίδια, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και επί του παρόντος εμφανίζουν 

σήμα CE εάν οι κατασκευαστές πιστοποιήσουν ότι συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα. Το 

Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει να επαναλάβει αυτή τη διαδικασία με ένα νέο εθνικό σήμα έγκρισης και, 

με την πάροδο του χρόνου, οι κανονισμοί ενδέχεται να διαφέρουν. Στην αρχή, ωστόσο, οι επιπτώσεις 

εκτιμώνται ως περιορισμένες, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει, για ό, τι περιγράφεται ως 

"περιορισμένος χρόνος",  το υπάρχον σήμα CE για τη συμμόρφωση του προϊόντος.  

Πηγή:  

https://www.gov.uk/government/publications/trading-goods-regulated-under-the-new-approach-if-

theres-no-brexit-deal/trading-goods-regulated-under-the-new-approach-if-theres-no-brexit-deal 

 

Ορισμός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στις επιχειρήσεις: Οι εξουσιοδοτούμενοι ως εκπρόσωποι 

των κατασκευαστών για ορισμένα αγαθά έχουν ευθύνες που συμπεριλαμβάνουν την κατοχή τεχνικής 

τεκμηρίωσης ή την τήρηση των προτύπων υγείας και ασφάλειας. Η ΕΕ έχει καταστήσει σαφές ότι  κάθε 

υποψήφιος με βάση το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα αναγνωρίζεται πλέον βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ 

εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει χωρίς συμφωνία. Τα πρόσωπα που ορίζονται στις χώρες της ΕΕ 

θα εξακολουθήσουν να αναγνωρίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για περιορισμένο χρονικό διάστημα (με 

εξαίρεση τον τομέα των καλλυντικών) αλλά θα πρέπει στη συνέχεια να έχει βάση στο Ηνωμένο 

Βασίλειο.  

Πηγή:  

https://www.gov.uk/government/publications/appointing-nominated-persons-to-your-business-if-theres-

no-brexit-deal/appointing-nominated-persons-to-your-business-if-theres-no-brexit-deal 
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Σήμανση τροφίμων 

 

Το ΗΒ θα διατηρήσει, αρχικά, όλες τις ενωσιακές διατάξεις υπό το Νόμο περί Αποχώρησης από 

την ΕΕ. Ωστόσο, η εφαρμογή κάποιων αλλαγών θεωρείται αναγκαία για να καταδείξει την αποχώρηση 

του ΗΒ από τα Κ-Μ της ΕΕ. Οι κανόνες για τη σύνθεση των τροφίμων, οι οποίοι προέρχονται μόνο από 

την εθνική νομοθεσία του ΗΒ, όπως οι ειδικοί εθνικοί κανόνες για τα προϊόντα που περιέχουν κρέας και 

τη σύνθεση του ψωμιού και του αλευριού, θα παραμείνουν αμετάβλητοι. 

Αναφορικά με τη σήμανση καταγωγής των τροφίμων, η χρήση του όρου «ΕΕ» στα τρόφιμα ή 

συστατικά από το ΗΒ θα διακοπεί. Ορισμένα προϊόντα θα χρειαστούν περαιτέρω αλλαγές. Για 

παράδειγμα, οι ετικέτες για τα μείγματα μελιού με καταγωγή περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ, που 

αναγράφουν μέλι ΕΕ θα αντικατασταθούν με πιο κατάλληλη ορολογία (π.χ. μείγμα μελιού από 

περισσότερες από μία χώρες). 

Για τα συσκευασμένα προϊόντα που πωλούνται στο ΗΒ, η ετικέτα θα πρέπει να αναγράφει το 

όνομα και τη διεύθυνση κάποιου υπευθύνου στο ΗΒ, είτε του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων 

(παραγωγός ή/και εξαγωγέας) ή του εισαγωγέα του στο ΗΒ, σε περίπτωση που ο εν λόγω υπεύθυνος 

δεν είναι εγκατεστημένος στο ΗΒ. Παρομοίως, βρετανική διεύθυνση μεμονωμένα δεν θα είναι πλέον 

έγκυρη για την αγορά της ΕΕ. Η αναγραφή στην ετικέτα και των δύο διευθύνσεων, του ΗΒ και της ΕΕ, 

θα υποδεικνύει ότι η ετικέτα ισχύει για αμφότερες τις αγορές. 

Προκειμένου να μετριαστούν οι άμεσες επιπτώσεις των ανωτέρω αλλαγών, κυρίως στους 

εμπόρους λιανικής πώλησης τροφίμων της ΕΕ που διαθέτουν τα προϊόντα τους στη βρετανική αγορά, η 

Κυβέρνηση προτίθεται να συζητήσει με τους ενδιαφερόμενους, το ενδεχόμενο να επιτραπεί η διάθεση 

των κοινοτικών τροφίμων με σήμανση που αναγράφει μόνο διεύθυνση ΕΕ για περίοδο έως 6 μηνών 

μετά το Brexit. Επιπλέον, για τα ήδη διατειθέμενα στην αγορά του ΗΒ τρόφιμα, που αναγράφουν μόνο 

διεύθυνση ΕΕ, θα επιτρέπεται η πώλησή τους μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. 

Πηγή:  

https://www.gov.uk/government/publications/producing-and-labelling-food-if-theres-no-brexit-

deal/producing-and-labelling-food-if-theres-no-brexit-deal 
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