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Λονδίνο, 22 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Οδηγίες για την εισαγωγή ή την μετακίνηση στη Μεγάλη Βρετανία 
σύνθετων προϊόντων προέλευσης ΕΕ και Βορείου Ιρλανδίας από την 

1/1/2022 

 

Ακολουθούν οδηγίες που εξέδωσε το βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών 
Υποθέσεων σχετικά με την εισαγωγή ή την μετακίνηση στη Μεγάλη Βρετανία1 σύνθετων προϊόντων 
προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βορείου Ιρλανδίας από την 1η  Ιανουαρίου 20222 , αντί της 1ης 
Οκτωβρίου τρέχοντος έτους με βάση τις προηγούμενες οδηγίες. 

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. 

Παραδείγματα συνθέτων προϊόντων περιλαμβάνουν τα λαζάνια, τις πίττες με χοιρινό, τις πίτσες που 
περιέχουν πεπερόνι, τα κρεμώδη λικέρ και τα burritos κοτόπουλου.  

Για προϊόντα, τα οποία είναι ανεπεξέργαστα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, για παράδειγμα φρέσκο 
κοτόπουλο ή είναι προϊόντα τα οποία παριέχουν μικρές ποσότητες προϊόντων φυτικής προέλευσης, οι 
οποίες προστίθενται για επεξεργασία ή για να δώσουν επί πλέον άρωμα (παράδειγμα γιαούρτια με 
προσθήκη φρούτων ή τυριά με προσθήκη βοτάνων) ή προϊόντα τα οποία περιέχουν μερικούς τύπους 
προϊόντων ζωϊκής προέλευσης αλλά δεν εμπίπτουν στον ορισμό των συνθέτων προϊόντων, τηρούνται 
διαφορετικές οδηγίες3  , όπως επίσης τηρούνται διαφορετικές οδηγίες και για προϊόντα ζωϊκής 
προέλευσης που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση όπως οι τροφές κατοικιδίων ζώων. 

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.  

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. 

 

1 Περιλαμβάνει τις Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία. Όχι τη Βόρεια Ιρλανδία. 
2 Η σχετική ανακοίνωση εντοπίζεται στο σύνδεσμο:  https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-composite-
products-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-
notifications&utm_source=3551f514-53f0-425f-a942-28762f95326d&utm_content=immediately  
3 https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-
not-of-animal-origin  
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Εάν το προϊόν περιέχει 20% ή περισσότερο θαλάσσια αλιεύματα ή προϊόντα αλιείας ή εισάγεται με χρήση 
των δασμολογικών κλάσεων 1604 και 1605, τότε χρειάζεται να συνοδεύεται από πιστοποιητικό αλίευσης 
και δήλωση επεξεργασίας ή έγγραφο αποθήκευσης.  

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.  

Εάν το 50% ή περισσότερο του περιεχομένου του προϊόντος που εισάγεται, παράγεται με μέλι, ζελατίνη 
ή σαλιγκάρια, τότε χρειάζεται ο εξαγωγέας να εκδώσει πιστοποιητικό υγείας για το μεμονωμένο προϊόν 
δηλαδή το μέλι, τη ζελατίνη ή τα σαλιγκάρια και σύνθετο πιστοποιητικό υγείας εάν το προϊόν περιέχει 
επίσης κρέας, ψάρι, γαλακτοκομικά ή αυγά.  Εάν το προϊόν περιέχει λιγότερο από 50% μέλι, ζελατίνη ή 
σαλιγκάρια, τότε εξαιρείται από την έκδοση πιστοποιητικού. 

Κανόνες (σχέδιο) υπολειμμάτων 

Ορισμένες χώρες της Ε.Ε. πρέπει να έχουν κανόνες ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (χημικών 
καταλοίπων) για ορισμένα προϊόντα που εξάγουν (για παράδειγμα, κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ψάρια 
και μέλι). Θα πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος σε συνεργασία με τον εξαγωγέα της χώρας ΕΕ, εάν 
υπάρχουν κανόνες υπολειμμάτων, για τα συστατικά του προϊόντος που εισάγεται. Δεν θα μπορεί να 
εισαχθεί το προϊόν, εάν η χώρα από την οποία πραγματοποιείται η εισαγωγή δεν διαθέτει κανόνες 
υπολειμμάτων. 

3. Προαναγγελία στις αρχές εφαρμογής της Μ.Β. των συνθέτων προϊόντων που εισάγονται στη χώρα 
από την 1 Ιανουαρίου 2022. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 πρέπει να πραγματοποιείται (από τον εισαγωγέα) προαναγγελία στο 
πληροφοριακό σύστημα IPAFFS ώστε να προειδοποιούνται οι αρχές εφαρμογής της Μεγάλης Βρετανίας 
σχετικά με την εισαγωγή σύνθετου προϊόντος στη χώρα, εκτός εάν αυτό εξαιρείται (βλ. παρακάτω 
κατάλογο εξαιρουμένων προϊόντων). Το αντίγραφο του πιστοποιητικού υγείας, το οποίο εκδίδει ο 
εξαγωγέας πρέπει να επισυνάπτεται στη προαναγγελία εισαγωγής του πληροφοριακού συστήματος 
IPAFFS. 

Επίσης πρέπει να καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα IPAFFS, πληροφορίες σχετικά με την 
επιχείρηση από την οποία πραγματοποιείται η εισαγωγή σύμφωνα με την κάτωθι σειρά οδηγιών.  

- Στη σελίδα «διευθύνσεις εμπορευομένων – Traders addresses», πρέπει να γίνει επιλογή της 
«προσθήκης ενός τόπου καταγωγής – Add a place of Origin» και κατόπιν της «δημιουργίας ενός 
νέου τόπου καταγωγής – Create a new place of origin». 

- Στο πεδίο της επιλογής «τόπος καταγωγής – Place of origin» καταχωρείται η πλήρης ονομασία 
της εξάγουσας επιχείρησης και κατόπιν o αριθμός αδείας της. 

- Στο πεδίο της επιλογής «τόπος καταγωγής – Place of origin» καταχωρείται η πλήρης διεύθυνση, 
ο αριθμός τηλεφώνου, η χώρα και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εγκεκριμέ-
νης επιχείρησης. 

- Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται στο βιβλίο διευθύνσεων έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν εκ νέου. 

- Τα στοιχεία της εγκεκριμένης εταιρείας προστίθενται στα στοιχεία της προαναγγελίας κατά την 
καταχώρησή της.  
    

4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά από την 1η Ιουλίου 2022.  

Από την 1η Ιουλίου 2022 θα απαιτούνται ένα ή όλα από τα παρακάτω έγγραφα για την εισαγωγή των 
σύνθετων προϊόντων. 

- Κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό 
- Εμπορικό έγγραφο 
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Δεν θα απαιτείται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό για τα σύνθετα προϊόντα. 

Α. Κτηνιατρικά υγειονομικά πιστοποιητικά.  

Tα περισσότερα σύνθετα προϊόντα θα χρειάζεται από 1ης Ιουλίου 2022 κτηνιατρικό υγειονομικό 
πιστοποιητικό εάν αυτά:  

- Εισάγονται από την Ε.Ε. στη Μεγάλη Βρετανία  
- Διέρχονται (διαμετακομίζονται) μέσω της Μεγάλης Βρετανίας στις χώρες Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες. 

Ο εξαγωγέας της Ε.Ε. θα πρέπει: 

- Να απευθύνεται για την έκδοση του κτηνιατρικού υγειονομικού πιστοποιητικού στις αρμόδιες 
αρχές της χώρας του, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιούν πρότυπα πιστοποιητικά4 υγείας, 
έτσι ώστε να δημιουργούν εκδόσεις,  τις οποίες να μπορεί να αιτηθεί.  
 

- Να στέλνει, πριν την αναχώρηση του φορτίου, ηλεκτρονικό αντίγραφο του κτηνιατρικού υγειο-
νομικού πιστοποιητικού στον εισαγωγέα, ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να κάνει την προ-
αναγγελία της εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα IPAFFS. 

Το πρωτότυπο πιστοποιητικό (και όχι το αντίγραφο) θα πρέπει να συνοδεύει το φορτίο. 

Σύνθετα προϊόντα, τα οποία εξαιρούνται (βλ. παρακάτω λίστα) και δεν χρειάζονται κτηνιατρικό 
υγειονομικό πιστοποιητικό, θα χρειάζονται εμπορικό έγγραφο. 

Σύνθετα προϊόντα, τα οποία περιέχουν γαλακτοκομικά που παράγονται από μη παστεριωμένο γάλα (για 
παράδειγμα, ένα έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό, το οποίο έχει πασπαλισθεί με μη παστεριωμένο τυρί) δεν 
μπορεί να εισαχθεί κάνοντας χρήση ενός σύνθετου κτηνιατρικού πιστοποιητικού. Ο εξαγωγέας του 
κράτους-μέλους της Ε.Ε. θα πρέπει να ελέγξει μαζί με τον αρμόδιο για την πιστοποίηση, ποιο κτηνιατρικό 
πιστοποιητικό χρειάζεται για την εξαγωγή του προϊόντος. 

Λίστα συνθέτων προϊόντων που υπόκεινται σε ελέγχους παρατίθενται στο σύνδεσμο:  
http://apha.defra.gov.uk/documents/bip/iin/cp-1.pdf#page=10  

 

B. Κτηνιατρικά υγειονομικά πιστοποιητικά για μετακινήσεις από την Βόρειο Ιρλανδία στη Μεγάλη 
Βρετανία. 

Δεν χρειάζεται κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό για τις μετακινήσεις τροφίμων από την Βόρειο 
Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία. 

Γ. Εμπορικό έγγραφο. 

Χρειάζεται εμπορικό έγγραφο για την εισαγωγή σύνθετων προϊόντων εάν:  

- Πρόκειται για προϊόν το οποίο εξαιρείται από την προσκόμιση κτηνιατρικού υγειονομικού πιστο-
ποιητικού.  

- Ο εξαγωγέας λέει ότι χρειάζεται εμπορικό έγγραφο. 

Το πρωτότυπο εμπορικό έγγραφο, το οποίο συμπληρώνεται από τον εξαγωγέα και το οποίο πρέπει 
να συνοδεύει το φορτίο, πρέπει να περιλαμβάνει:  

- Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του φορτίου 
- Το ονοματεπώνυμο του αποστολέα 
- Το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη 

 

4 https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-
great-britain  
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Στο εμπορικό έγγραφο ή στην ετικέτα του προϊόντος επίσης πρέπει να δηλώνονται: 

- Η φύση, η ποσότητα και ο αριθμός των συσκευασιών του σύνθετου προϊόντος 
- Η χώρα καταγωγής 
- Λεπτομέρειες για τον παραγωγό 
- Λίστα συστατικών (ingredients) του προϊόντος   

 

5. Εισαγωγή συνθέτων προϊόντων από συνοριακά σημεία ελέγχου της Μεγάλης Βρετανίας από την 
1η Ιουλίου 2022.  

Από 1ης Ιουλίου 2022, η εισαγωγή συνθέτων προϊόντων θα ελέγχεται από συγκεκριμένα  βρετανικά 
συνοριακά σημεία ελέγχου5, για λόγους που αφορούν είτε την δημόσια υγεία είτε την υγεία και την 
ευζωϊα των ζώων, εκτός εάν τα προϊόντα αυτά εξαιρούνται από την προσκόμιση κτηνιατρικού 
υγειονομικού πιστοποιητικού.  

 

6. Σύνθετα προϊόντα, τα οποία δεν υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους.  

Μερικά σύνθετα προϊόντα εξαιρούνται από τους ελέγχους κατά την εισαγωγή. Για τα εξαιρούμενα 
προϊόντα δεν χρειάζεται: 

-  Kτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό αλλά μόνο εμπορικό έγγραφο 
-  Να γίνει προαναγγελία στο πληροφοριακό σύστημα IPAFFS.  
-  Να γίνει εισαγωγή του φορτίου στη Μεγάλη Βρετανία μέσω συγκεκριμένου συνοριακού σημείου 

ελέγχου. 

Επίσης 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, έτσι 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%. 

− 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%. 

 

5 Κατάλογος των σημείων αυτών εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/publications/uk-
border-control-posts-animal-and-animal-product-imports  
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− 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, περιλαμβάνονται στο 
σύνδεσμο : http://apha.defra.gov.uk/documents/bip/iin/cp-1.pdf#page=27. 

 

 


