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Λονδίνο, 2 Ιουνίου 2021 

 

Οδηγίες για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία σύνθετων προϊόντων 
προέλευσης ΕΕ από την 1/10/2021 

 

Το βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων εξέδωσε οδηγίες σχετικά 
με την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία1 σύνθετων προϊόντων προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 
1η Οκτωβρίου 20212  

 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ 

Τα σύνθετα προϊόντα περιέχουν:  

− μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης για ανθρώπινη κατανάλωση, και 

− προϊόντα φυτικής προέλευσης ως κύρια συστατικά και όχι μόνο για αρωματισμό ή για διευκόλυνση 
της παρασκευής των σύνθετων προϊόντων. 

Προϊόντα φυτικής προέλευσης που δεν περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης δεν θεωρούνται σύνθετα 
προϊόντα. 

 

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 

Για προϊόντα που περιέχουν μεταποιημένο κρέας, ή αποτελούνται κατά το ήμισυ τουλάχιστον από 
γαλακτοκομικά, αυγά ή αλιεύματα, τα συστατικά (κρέας, γάλα, γαλακτοκομικά, αυγά, αλιεύματα) που 
συνιστούν τουλάχιστον το 50% του τελικού προϊόντος πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη για 
εξαγωγές στη Μεγάλη Βρετανία χώρα της ΕΕ, ή επιχείρηση της εν λόγω χώρας. 

Προϊόντα που περιέχουν μέλι, ζελατίνη ή σαλιγκάρια πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη χώρα, 
αλλά δεν χρειάζεται να έχουν υποστεί επεξεργασία σε επιχείρηση εγκεκριμένη από τη Μεγάλη Βρετανία, 
ούτε και να έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία σύμφωνα με τους κανόνες της Μεγάλης Βρετανίας.  

 

3. ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 

Κατάλογος σύνθετων προϊόντων που υπόκεινται στους επίσημους ελέγχους του Άρθρου 3 της Απόφασης 
2007/275/ΕΚ, που διατηρήθηκε στη βρετανική νομοθεσία, περιλαμβάνονται στο σύνδεσμο: 
http://apha.defra.gov.uk/documents/bip/iin/cp-1.pdf#page=10 

 

 

1 Περιλαμβάνει τις Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία. Όχι τη Βόρεια Ιρλανδία. 
2 https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-composite-products-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-
britain  

 

  
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία εισαγωγής στη Μεγάλη Βρετανία από την 1η Οκτωβρίου 
2021 

Από την 1η Οκτωβρίου 2021 για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία των σύνθετων προϊόντων που 
υπόκεινται σε έλεγχο θα απαιτείται κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό. Δεν θα απαιτείται 
πιστοποιητικό φυτοϋγείας για τα σύνθετα προϊόντα.  

Ισχύουν τα εξής: 

− Ο/η εξαγωγέας από την ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει το υγειονομικό πιστοποιητικό.  

− Το πρωτότυπο υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει το φορτίο.  

− Πριν την αναχώρηση του φορτίου, ο εξαγωγέας πρέπει να στέλνει ηλεκτρονικό αντίγραφο του υ-
γειονομικού πιστοποιητικού στον εισαγωγέα, ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να κάνει την προ-
αναγγελία της εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα IPAFFS.  

− Η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η υποχρέωση προσκόμισης υγειονομικού πιστοποιητικού για 
τα σύνθετα προϊόντα (1/10/2021) αναφέρεται στην άφιξη των προϊόντων στα βρετανικά τελωνεία 
και όχι στην αναχώρηση από τον τόπο προέλευσης. 

− Από την 1/1/2022 τα φορτία σύνθετων προϊόντων που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους θα πρέπει 
να εισέρχονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω συγκεκριμένου Συνοριακού Σταθμού Επιθεώρησης. 

 

Ειδικά όταν ένα προϊόν αποτελείται από τουλάχιστον 50% μέλι, ζελατίνη ή σαλιγκάρια, το προϊόν θα 
πρέπει να συνοδεύεται από:  

− Υγειονομικό πιστοποιητικό για το επιμέρους συστατικό (μέλι, ζελατίνη ή σαλιγκάρια). 

− Υγειονομικό πιστοποιητικό σύνθετων προϊόντων, αν το τελικό προϊόν περιλαμβάνει ακόμα κρέας, 
ψάρι, γαλακτοκομικά ή αυγά. 

 

Δεν απαιτείται υγειονομικό πιστοποιητικό για τη μεταφορά σύνθετων προϊόντων που υπόκεινται σε 
έλεγχο από τη Βόρεια Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία.  

 

4. ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 

Τα σύνθετα προϊόντα δεν υπόκεινται σε ελέγχους εισαγωγής όταν ισχύουν όλα τα παρακάτω:  

− Είναι θερμικά επεξεργασμένα, δηλαδή ανθεκτικά στη διατήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή 
έχουν μαγειρευτεί πλήρως ή υποβληθεί ολικώς σε θερμική επεξεργασία, ώστε οποιοδήποτε ωμό 
προϊόν να έχει μετουσιωθεί.  

− Δεν περιέχουν μεταποιημένο κρέας, εκχυλίσματα κρέατος ή σκόνες. 

− Περιέχουν λιγότερο από 50% άλλων μεταποιημένων προϊόντων ζωικής προέλευσης (τα γαλακτοκο-
μικά πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη χώρα και να έχουν υποστεί τη σωστή θερμική επεξερ-
γασία που προβλέπεται σε αυτή τη χώρα). 

− Φέρουν επισήμανση ότι προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.  

− Έχουν συσκευαστεί με ασφάλεια ή έχουν σφραγιστεί σε καθαρούς περιέκτες. 

 

Άλλα προϊόντα που εξαιρούνται από τους ελέγχους είναι: 

− Είδη ζαχαροπλαστικής (συμπεριλαμβανομένων των ζαχαρωδών) και σοκολάτα που έχει υποστεί 
θερμική επεξεργασία και περιλαμβάνει μεταποιημένα προϊόντα γαλακτοκομικών και αυγών σε πο-
σοστό μικρότερο από 50%. 
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− Ζυμαρικά και νούγιες που δεν είναι αναμεμειγμένα ή γεμισμένα με μεταποιημένα προϊόντα κρέα-
τος, τα οποία είναι θερμικά επεξεργασμένα και περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα γαλακτοκομικών 
και αυγών σε ποσοστό μικρότερο από 50%. 

− Ψωμί, κέικ, μπισκότα, βάφλες και γκοφρέτες, παξιμάδια, φρυγανισμένο ψωμί και συναφή φρυγα-
νισμένα προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία και  περιέχουν μεταποιημένα προϊ-
όντα γαλακτοκομικών και αυγών σε ποσοστό μικρότερο από 20%. 

− Ελιές γεμιστές με ψάρια. 

− Σούπες και αρωματικές ουσίες συσκευασμένες για τον τελικό καταναλωτή που έχουν υποστεί θερ-
μική επεξεργασία και περιέχουν έλαια, σκόνες ή εκχυλίσματα ψαριών σε ποσοστό μικρότερο από 
50%. 

− Συμπληρώματα διατροφής συσκευασμένα για τον τελικό καταναλωτή που περιέχουν λιγότερο από 
20% του συνόλου μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (συμπεριλαμβανομένων των γλυκο-
ζαμίνη, χονδροϊτίνη ή χιτοζάνη) άλλα από προϊόντα κρέατος.  

 

Κατάλογος σύνθετων προϊόντων που εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους, σύμφωνα με το Άρθρο 
6, παρ.1, σημείο β) της Απόφασης 2007/275/ΕΚ, που διατηρήθηκε στη βρετανική νομοθεσία, 
περιλαμβάνονται στο σύνδεσμο: http://apha.defra.gov.uk/documents/bip/iin/cp-1.pdf#page=27 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία εισαγωγής στη Μεγάλη Βρετανία από την 1η Οκτωβρίου 
2021 

Από την 1η Οκτωβρίου 2021 για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία των σύνθετων προϊόντων που δεν 
υπόκεινται σε έλεγχο θα απαιτείται εμπορικό έγγραφο, αντί του υγειονομικού πιστοποιητικού.  

Ισχύουν τα εξής: 

− Ο/η εξαγωγέας από την ΕΕ πρέπει να συμπληρώνει το εμπορικό έγγραφο, στο οποίο πρέπει να α-
ναγράφονται τα περιεχόμενα της αποστολής και τα ονόματα αποστολέα και παραλήπτη. Στο εμπο-
ρικό έγγραφο ή στην ετικέτα του προϊόντος πρέπει ακόμα να αναγράφονται: 

▪ φύση, ποσότητα και αριθμός συσκευασιών των σύνθετων προϊόντων, 
▪ χώρα καταγωγής, 
▪ στοιχεία του παρασκευαστή, 
▪ κατάλογος συστατικών. 

− Το εμπορικό έγγραφο πρέπει να συνοδεύει το φορτίο.  

− Δεν απαιτείται προαναγγελία της εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα IPAFFS.  

− Τα φορτία δεν χρειάζεται να εισέρχονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω συγκεκριμένου Συνοριακού 
Σταθμού Επιθεώρησης. 

 

 

http://apha.defra.gov.uk/documents/bip/iin/cp-1.pdf#page=27

