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Εισαγωγές ζώων, ζωικών προϊόντων και υψηλού κινδύνου τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής 

προέλευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Διαδικασία 

εισαγωγής ζωοτροφών και τροφίμων (No deal Brexit). 
 

 

Tο βρετανικό Υπουργείο DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) εξέδωσε και 

νέα ανακοίνωση σχετικά με τις εν θέματι διαδικασίες εισαγωγών
1
, για την περίπτωση αποχώρησης του Η.Β. 

από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία. Συμπληρωματικά προς το ως άνω έγγραφό μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:  

 

1.  Η διαδικασία του βρετανικού συστήματος εισαγωγής προϊόντων, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών 

(Import of products, animals, food and feed system - IPAFFS)
2
, θα αντικαταστήσει τη διαδικασία του 

ευρωπαϊκού συστήματος Ελέγχου και Πραγματογνωμοσύνης στις Συναλλαγές της Ε.Ε. (Trade Control and 

Expert System - TRACES), μετά το Brexit. Μολονότι το Η.Β. και η Ε.Ε. εξακολουθούν να 

διαπραγματεύονται την δυνατότητα της συνέχειας της πρόσβασης στο σύστημα TRACES, εν τούτοις αυτό 

δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ή μη,  παρά μόνο λίγο πριν από το Brexit. 

  

Με το IPAFFS θα πραγματοποιείται: 

 

α) ο έλεγχος των εισαγωγών ζώντων ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης, τροφίμων υψηλού κινδύνου και 

ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες, 

β) η κοινοποίηση εισαγωγής από τους εισαγωγείς ή τους αντιπροσώπους τους των αποστολών των 

εμπορευμάτων τους και η υποβολή των τελωνειακών διασαφήσεων, 

γ) ο έλεγχος των αποστελλομένων εμπορευμάτων στα καθορισμένα σημεία εισόδου (Designated Points of 

Entry – DPEs
3
 για τα υψηλού κινδύνου τρόφιμα και τις ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης) ή στους 

μεθοριακούς σταθμούς ελέγχου του Η.Β. (Border Inspection Posts – BIPs
4
 για τα ζώντα ζώα, το γενετικό 

υλικό, τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και τα ζωικά υποπροϊόντα), 

δ) η καταγραφή των αποτελεσμάτων των ελέγχων για κάθε κοινοποίηση, 

ε) η ενεργοποίηση της διαδικασίας εκτελωνισμού του βρετανικού Υπουργείου Οικονομικών HMRC .  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Η σχετική ανακοίνωση παρατίθεται στο σύνδεσμο https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-

animal-origin-if-the-UK-leaves-the-EU-with-no-deal?utm_source=9b55be05-1587-43b1-81a3-fbbeaaf61e3c&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-
notifications&utm_content=immediate 

 
2
 Εντοπίζεται στο σύνδεσμο https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system 

3
 Εντοπίζονται στο σύνδεσμο https://www.food.gov.uk/business-guidance/port-designations 

4
 Εντοπίζονται στο σύνδεσμο https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-inspection-posts-contact-details 
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2.     Επειδή στην αρχή τουλάχιστον το σύστημα  IPAFFS δεν θα είναι σε χρήση για την κοινοποίηση των 

εισαγωγών από την Ε.Ε., θα πρέπει να ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

 

α) Οι βρετανοί εισαγωγείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν την φόρμα IV66
5
 για την κοινοποίηση των 

εισαγωγών τους στην βρετανική Υπηρεσία Υγείας Φυτών και Ζώων (APHA – Animal & Plant Health 

Agency). 

β) Η Υπηρεσία της APHA θα δίδει στον εισαγωγέα ένα μοναδικό αριθμό κοινοποίησης (Unique Notification 

Number – UNN).  

γ)  Οι εισαγωγείς θα γνωστοποιούν στον εξαγωγέα της Ε.Ε. ή στον επίσημο κτηνίατρο (Official 

Veterinarian) τον μοναδικό αριθμό κοινοποίησης, ο οποίος πρέπει να επισημανθεί στο πιστοποιητικό υγείας 

του εξαγόμενου προϊόντος, όταν αυτό εκδίδεται από τον αρμόδιο κτηνίατρο στο κράτος-μέλος της Ε.Ε. 

δ) Ο εισαγωγέας του Η.Β. είναι υπεύθυνος για την παροχή στο APHA του συμπληρωμένου πιστοποιητικού 

υγείας, το οποίο θα αντιπαραβάλλεται με την κοινοποίηση που ήδη έχει πραγματοποιήσει προηγουμένως. 

ε) Με την παραλαβή, το APHA θα αναλαμβάνει όλους τους ελέγχους που απαιτούνται στο πιστοποιητικό 

υγείας. 

στ) Όπου ενδείκνυται, το APHA θα πραγματοποιεί ελέγχους με βάση την εκτίμηση κινδύνου (όπως 

συμβαίνει επί του παρόντος), μετά την εισαγωγή. 

 

3.  Σε ότι αφορά την εισαγωγή  ζωικών υποπροϊόντων (animal by-products – ABP), ισχύουν τα αναφερόμενα 

στο έγγραφό (καταχώρηση) μας με τον ίδιο τίτλο της 13 Σεπτεμβρίου 2019.  

 

 

4.  Στην ανακοίνωση επίσης επισημαίνεται ότι η διαδικασία εισαγωγής ζωοτροφών και τροφίμων από την 

Ε.Ε. προς το Η. Β. δεν θα αλλάξει μετά το Brexit. Δεν θα υπάρχουν πρόσθετοι έλεγχοι και δεν θα χρειαστεί 

να χρησιμοποιείται το σύστημα IPAFFS. 

 

 

 

Παράλληλα οι βρετανοί εισαγωγείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις γενικότερες 

οδηγίες και τα  βήματα, τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν για να προετοιμασθούν στη περίπτωση 

αποχώρησης και να αποφύγουν κατά το μέγιστο δυνατόν προβλήματα και καθυστερήσεις  στη 

διακίνηση των εισαγόμενων εμπορευμάτων τους
6
.  Τις οδηγίες αυτές θα πρέπει να γνωρίζουν και οι 

έλληνες εξαγωγείς και μεταφορείς – συνεργάτες και συνομιλητές των βρετανών εισαγωγέων. 

 

 

 

 

 
 

                                                           
5 Εντοπίζονται στο σύνδεσμο https://www.gov.uk/government/publications/eu-import-of-animals-and-products-notify-authorities 
6
  Σχετικές οδηγίες παρατίθενται στο σύνδεσμο  https://www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-goods-from-the-eu-to-the-uk-if-the-uk-leaves-the-eu-

with-no-deal 
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