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Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2019
REV2 – Αντικαθιστά την ανακοίνωση
REV1 που δημοσιεύθηκε την 1η
Φεβρουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ
1
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι από την 30ή Μαρτίου 2019, ώρα 00:00 Κεντρικής
Ευρώπης (CET) («ημερομηνία αποχώρησης») 2, το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί
«τρίτη χώρα»3.
Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των αρχών της ΕΕ και των
εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.
Δεδομένης της αβεβαιότητας όσον αφορά την κύρωση της συμφωνίας αποχώρησης,
υπενθυμίζονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως στις επιχειρήσεις, οι έννομες
συνέπειες οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί
τρίτη χώρα.
Με την επιφύλαξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στη συμφωνία
αποχώρησης4, από την ημερομηνία αποχώρησης, η νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα5
1

Περιλαμβάνονται οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ), οι προστατευόμενες
γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ), οι γεωγραφικές ενδείξεις για τα αλκοολούχα ποτά και τους
αρωματισμένους οίνους (ΓΕ) και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ).

2

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δύναται να αποφασίσει ομόφωνα ότι
οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

3

Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.

4

Πρβλ. το τέταρτο μέρος της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ C 66 I της 19.2.2019, σ. 1).

5

Βλ. άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων
της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002,
σ. 1). Η παρούσα ανακοίνωση αφορά επίσης τους κανόνες της ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή. Η
παρούσα ανακοίνωση δεν εξετάζει την εισαγωγή στην Ένωση μη εμπορικών αποστολών προϊόντων

και οι κανόνες της ΕΕ για τα συστήματα ποιότητας παύουν να ισχύουν ως προς το
Ηνωμένο Βασίλειο. Το γεγονός αυτό έχει, ιδίως, τις ακόλουθες συνέπειες6:
1.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΣΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Η νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα εναρμονίζει την επισήμανση τροφίμων που
διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Οι εφαρμοστέοι κανόνες περιέχονται ιδίως στις
ακόλουθες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ:


κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών
για τα τρόφιμα στους καταναλωτές7·



κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς
διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα8·



κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για
βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς
ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον
έλεγχο του σωματικού βάρους9·



κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα
τρόφιμα και ζωοτροφές10, καθώς και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 ,
σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων
οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται

ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση που αποτελούν τμήμα αποσκευών ταξιδιωτών
ή αποστέλλονται σε μικρές ποσότητες προς ιδιώτες ή παραγγέλλονται εξ αποστάσεως (για
παράδειγμα, μέσω ταχυδρομείου, τηλεφωνικά ή μέσω του Διαδικτύου) και παραδίδονται στον
καταναλωτή (βλ. κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 206/2009 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2009, σχετικά με
την εισαγωγή στην Κοινότητα αποστολών προϊόντων ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για
προσωπική χρήση και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 136/2004, ΕΕ L 77 της
24.3.2009, σ. 1). Για το τελευταίο αυτό θέμα, μπορείτε να συμβουλευθείτε την «Ανακοίνωση για τα
ταξίδια μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου
από την ΕΕ» (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_el.pdf).
6

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά επίσης τα τρόφιμα που προέρχονται από τις Αγγλονορμανδικές
Νήσους και τη Νήσο του Μαν (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 706/73 του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου
1973, περί της κοινοτικής ρυθμίσεως που εφαρμόζεται στις αγγλονορμανδικές νήσους και στη νήσο
του Μαν σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων, ΕΕ L 68 της 15.3.1973, σ. 1).

7

ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.

8

ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9.

9

ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 35.

10

ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.

2

από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/18/ΕΚ11·


κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των
αγορών γεωργικών προϊόντων12·



τομεακή νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα, σχετικά με την επισήμανση των
τροφίμων και τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, όπως η νομοθεσία για τα
αλκοολούχα ποτά13, το μέλι14, τα εκχυλίσματα καφέ και τα εκχυλίσματα
κιχωρίου15, τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη
διατροφή του ανθρώπου16, ορισμένα σάκχαρα17, τα οπωροκηπευτικά και τα
μεταποιημένα οπωροκηπευτικά18, τους χυμούς φρούτων19, τις μαρμελάδες, τα
ζελέ και τις μαρμελάδες εσπεριδοειδών20 και ορισμένα γαλακτοκομικά
προϊόντα21·



κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.22

11

ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 24.

12

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών (ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16).

14

Οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για το μέλι (ΕΕ L 10 της
12.1.2002, σ. 47).

15

Οδηγία 1999/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 1999
για τα εκχυλίσματα καφέ και τα εκχυλίσματα κιχωρίου, ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 26.

16

Οδηγία 2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2000, για
τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, ΕΕ L 197 της
3.8.2000, σ. 19.

17

Οδηγία 2001/111/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για ορισμένα σάκχαρα που
προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 53.

18

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά
τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, ΕΕ L 157 της
15.6.2011, σ. 1.

19

Οδηγία 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς φρούτων και
ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, ΕΕ L 10 της 12.1.2002,
σ. 58.

20

Οδηγία 2001/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τις μαρμελάδες, τα ζελέ και τις
μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και την κρέμα καστάνου που προορίζονται για τη διατροφή του
ανθρώπου, ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 67.

21

Οδηγία 2001/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για ορισμένα, μερικά ή ολικά
αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, ΕΕ L 15 της
12.1.2002, σ. 19.

22

ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.

3

Οι κανόνες της ΕΕ για την επισήμανση των τροφίμων εφαρμόζονται σε όλα τα
τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο παραγωγής
των τροφίμων.
Από την ημερομηνία αποχώρησης, τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ2723 θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες σύμφωνα με το άρθρο
11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.
Κατά συνέπεια, σε ορισμένες περιπτώσεις, η νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα
μπορεί να απαιτήσει ορισμένες τροποποιήσεις της επισήμανσης των τροφίμων που
διατίθενται στην αγορά της ΕΕ-27 από την ημερομηνία αποχώρησης λόγω του
γεγονότος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα από την ημερομηνία
αποχώρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα:


υποχρεωτική αναφορά της καταγωγής ενός προϊόντος διατροφής, κατά
περίπτωση24·



υποχρεωτική αναγραφή του ονόματος ή της εμπορικής επωνυμίας και της
διεύθυνσης του εισαγωγέα τροφίμων της ΕΕ-27 από το Ηνωμένο Βασίλειο25·



υποχρεωτικό σήμα καταλληλότητας ή αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004. Από την ημερομηνία αποχώρησης, το σήμα
καταλληλότητας26 ή το σήμα αναγνώρισης27 δεν περιλαμβάνει πλέον το
αρκτικόλεξο «ΕΚ»2829, το οποίο προορίζεται για τις εγκαταστάσεις που
βρίσκονται στην ΕΕ, αλλά περιλαμβάνει την ονομασία της χώρας (ολογράφως ή
με τα δύο γράμματα του κωδικού χώρας ISO) όπου βρίσκεται η εγκατάσταση
και τον αριθμό έγκρισης της εν λόγω εγκατάστασης30.

23

Η έννοια της «διάθεσης στην αγορά» ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
178/2002: "«διάθεση στην αγορά»: η κατοχή τροφίμων ή ζωοτροφών με σκοπό την πώληση,
συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς προς πώληση ή οιασδήποτε άλλης μορφής μεταβίβασης, είτε
δωρεάν είτε όχι, και η ίδια η πώληση, διανομή και άλλες μορφές μεταβίβασης."

24

Βλ., για παράδειγμα, τις ενδείξεις «Γεωργία ΕΕ» και «Γεωργία εκτός ΕΕ» σύμφωνα με το άρθρο 24
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, ή την επισήμανση του μελιού ως «μείγμα
μελιών ΕΕ» ή «μείγμα μελιών εκτός ΕΕ» (άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας
2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου).

25

Άρθρο 8 παράγραφος 1 και άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18).

26

Παράρτημα I τμήμα I κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

27

Παράρτημα II τμήμα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

28

Παράρτημα I τμήμα I κεφάλαιο III σημείο 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

29

Παράρτημα II τμήμα I μέρος Β σημείο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

30

Η επισήμανση των προϊόντων ζωικής προέλευσης (σήμα καταλληλότητας ή αναγνώρισης) είναι
δυνατόν να γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και, επιπλέον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
τρίτης χώρας. Ωστόσο, η νομοθεσία της ΕΕ απαγορεύει τη διπλή σήμανση των προϊόντων, με την
οποία μία εγκατάσταση εμφανίζεται να έχει συγχρόνως την έδρα της στην ΕΕ και σε τρίτη χώρα.

4

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων καλούνται να εκτιμήσουν την ανάγκη
ενδεχόμενης τροποποίησης της επισήμανσης των τροφίμων που διατίθενται στην
αγορά της ΕΕ-27 από την ημερομηνία αποχώρησης.
Σημείωση:
Εάν ένα συγκεκριμένο προϊόν διατροφής έχει διατεθεί στην αγορά της ΕΕ-27 πριν
από την ημερομηνία αποχώρησης, δηλ.
-

-

είναι διαθέσιμο στην ΕΕ-27 με σκοπό την πώληση, συμπεριλαμβανομένης της
προσφοράς προς πώληση ή οιασδήποτε άλλης μορφής μεταβίβασης, δωρεάν ή
έναντι αντιτίμου· ή
αποτελεί αντικείμενο πώλησης, διανομής ή άλλης μορφής μεταβίβασης στην
ΕΕ-2731

αυτό το «απόθεμα» του συγκεκριμένου προϊόντος διατροφής μπορεί να
εξακολουθήσει να αποτελεί αντικείμενο πώλησης, διανομής ή μεταβίβασης στην
ΕΕ-27 από την ημερομηνία αποχώρησης, χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στην
επισήμανσή του32.
Το στοιχείο αυτό πρέπει να αξιολογείται για κάθε μεμονωμένο προϊόν και δεν
αφορά, παραδείγματος χάριν, έναν τύπο προϊόντος.
2.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΜΕΙΞΕΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ· ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΑΙ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα, ορισμένα τρόφιμα δεν πρέπει να
διατίθενται στην αγορά εκτός αν έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή (για παράδειγμα,
πρόσθετα τροφίμων33, αρωματικές ύλες τροφίμων34, αρτύματα καπνιστών
τροφίμων35, βιταμίνες και ανόργανα συστατικά που χρησιμοποιούνται σε
τρόφιμα36, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων διατροφής 37 και νέα
31

Βλ. τον ορισμό στο άρθρο 3 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002: "«διάθεση στην
αγορά»: η κατοχή τροφίμων ή ζωοτροφών με σκοπό την πώληση, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς
προς πώληση ή οιασδήποτε άλλης μορφής μεταβίβασης, είτε δωρεάν είτε όχι, και η ίδια η πώληση,
διανομή και άλλες μορφές μεταβίβασης."

32

Για παράδειγμα, η συμμόρφωση με τους κανόνες όσον αφορά την ενωσιακή καταγωγή του προϊόντος
ή το σημείο επαφής του παραγωγού στην ΕΕ.

33

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16).

34

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Δεκεμβρίου 2008, για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες
που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 34).

35

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης
Νοεμβρίου 2003, για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν μέσα ή πάνω στα τρόφιμα (ΕΕ L 309 της 26.11.2003, σ. 1).

36

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής
Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων
άλλων ουσιών στα τρόφιμα (ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 26).

5

τρόφιμα38) ή εκτός αν ένας μεμονωμένος αιτών έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή
(για παράδειγμα, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα39).
Ορισμένα τρόφιμα υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνθεση40, και
η νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα καθορίζει οριακές τιμές καταλοίπων για τις
προσμείξεις41 42 και ανώτατα επίπεδα δραστικών ουσιών43.
Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και διατίθενται στην αγορά της ΕΕ
διέπονται από τους κανόνες της ΕΕ44, ενώ ορισμένα υλικά που έρχονται σε επαφή
με τρόφιμα υπόκεινται σε πρόσθετα ειδικά μέτρα.
Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα συστατικά τροφίμων και τη σύνθεση τροφίμων,
καθώς και η νομοθεσία της ΕΕ η οποία καθορίζει όρια για τις προσμείξεις και τα
κατάλοιπα στα τρόφιμα εφαρμόζονται σε όλα τα τρόφιμα που διατίθενται στην
αγορά της ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο παραγωγής των τροφίμων. Το ίδιο ισχύει
για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. 45

37

Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 183
της 12.7.2002, σ. 51).

38

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1).

39

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ L 268 της
18.10.2003, σ. 1).

40

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης
Ιουνίου 2013, για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα
που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του
διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 35).

41

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση
κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1).

42

Οδηγία 2009/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009,
σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών (ΕΕ L 164 της
26.6.2009, σ. 45).

43

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και
τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση
κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών
στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 11).

44

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με
τρόφιμα (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4).

45

Επιπλέον, η νομοθεσία της ΕΕ καθορίζει για ορισμένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών
μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού καισίου, τα οποία ελέγχονται κατά την εισαγωγή στην ΕΕ, βλ.
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 733/2008 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τους όρους
εισαγωγής γεωργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό
του Τσερνομπίλ (ΕΕ L 201 της 30.7.2008, σ. 1), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1609/2000 της Επιτροπής,
6

3.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Η ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ· ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕΣΩ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι
υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων, οι κάτοχοι έγκρισης ή οι αντιπρόσωποί τους
πρέπει να έχουν την έδρα τους στην ΕΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα
παραδείγματα:


Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, ο αιτών την έγκριση
της ΕΕ ή ο αντιπρόσωπός του πρέπει να έχει την έδρα του στην ΕΕ.



Το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004
σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με
τρόφιμα προβλέπει, όσον αφορά τα υλικά και αντικείμενα που δεν έχουν ακόμα
έρθει σε επαφή με τρόφιμα, ότι ο κατασκευαστής, ο μεταποιητής ή ο πωλητής
που είναι υπεύθυνος για τη διάθεση στο εμπόριο πρέπει να είναι
εγκατεστημένος στην ΕΕ46.

Από την ημερομηνία αποχώρησης, η ύπαρξη έδρας στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν
πληροί πλέον τις απαιτήσεις αυτές.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα, σε ορισμένες περιπτώσεις για τη
χορήγηση ενωσιακής άδειας απαιτείται η υποβολή φακέλου αδειοδότησης μέσω της
αρμόδιας αρχής κράτους μέλους της ΕΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα
παραδείγματα:


Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, οι
αιτήσεις για τη λήψη αδείας για ουσίες υποβάλλονται μέσω της αρμόδιας αρχής
κράτους μέλους της ΕΕ.



Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 για τα γενετικώς
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, οι αιτήσεις για έγκριση αποστέλλονται
υποχρεωτικά στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
μέσω της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους.

της 24ης Ιουλίου 2000, για την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων που εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 737/90 του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους εισαγωγής
γεωργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του
Τσερνομπίλ (ΕΕ L 185 της 25.7.2000, σ. 27) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1635/2006 της Επιτροπής,
της 6ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 737/90 του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους εισαγωγής γεωργικών προϊόντων καταγωγής
τρίτων χωρών μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ (ΕΕ L 306 της 7.11.2006,
σ. 3).
46

Οι ίδιες ή παρόμοιες απαιτήσεις προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία για τα υλικά που έρχονται σε
επαφή με τρόφιμα. Βλ., όσον αφορά τα κεραμικά υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, το άρθρο
2α παράγραφος 1 της οδηγίας 84/500/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1984, για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα κεραμικά αντικείμενα που
προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα, ΕΕ L 277 της 20.10.1984, σ. 12.
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Από την ημερομηνία αποχώρησης, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή αιτήσεων
μέσω της αρμόδιας αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου.
ΚΑΝΟΝΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

4.

Η νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα θεσπίζει κανόνες για την παραγωγή τροφίμων
στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, εφόσον τα τρόφιμα αυτά διατίθενται στην αγορά της
ΕΕ. Η νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα προβλέπει επίσης ειδικούς ελέγχους κατά
την είσοδο των τροφίμων στην ΕΕ.
4.1.

Τρόφιμα ζωικής προέλευσης47

Από την ημερομηνία αποχώρησης, η εισαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης από
το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ-27 απαγορεύεται, εκτός αν πληρούνται ορισμένες
προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων:


Το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνεται σε κατάλογο που καταρτίζει η Επιτροπή
για σκοπούς δημόσιας υγείας48 και υγείας των ζώων49. Για την εγγραφή τρίτης
χώρας σε κατάλογο εφαρμόζονται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/200450, το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 854/2004 και το άρθρο 8 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου.



Η εγκατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο από την οποία αποστέλλεται το προϊόν,
και στην οποία αυτό έχει παραχθεί ή παρασκευαστεί περιλαμβάνεται σε
κατάλογο που καταρτίζει η Επιτροπή για σκοπούς δημόσιας υγείας. Για την
εγγραφή εγκαταστάσεων σε κατάλογο εφαρμόζονται το άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο β) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και το άρθρο 12 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

47

Όσον αφορά τα «σύνθετα τρόφιμα» (δηλ. τα τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο και τα οποία περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης και προϊόντα φυτικής
προέλευσης), ειδικοί κανόνες προβλέπονται στην απόφαση 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης
Απριλίου 2007, σχετικά με τους καταλόγους ζώων και προϊόντων που πρέπει να υποβάλλονται σε
ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου
91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ (ΕΕ L 116 της 4.5.2007, σ. 9) και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 28/2012 της
Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, για τον καθορισμό απαιτήσεων για την πιστοποίηση των
εισαγωγών στην Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης ορισμένων σύνθετων προϊόντων και
την τροποποίηση της απόφασης 2007/275/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 (ΕΕ L 12 της
14.1.2012, σ. 1).

48

Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων
ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ
L 139 της 30.4.2004, σ. 206).

49

Άρθρο 8 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες
υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων
ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11).

50

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης
Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ
L 139 της 30.4.2004, σ. 55).
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Το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνεται σε κατάλογο της Επιτροπής ως τρίτη
χώρα η οποία διαθέτει σχέδιο επιτήρησης των καταλοίπων που εγκρίθηκε
σύμφωνα με την οδηγία 96/23/ΕΚ51 για τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που
αναφέρονται σε αυτήν. Για την εγγραφή τρίτης χώρας σε κατάλογο εφαρμόζεται
το κεφάλαιο VI της οδηγίας 96/23/ΕΚ.



Τα εισαγόμενα τρόφιμα πληρούν όλες τις απαιτήσεις για την υγιεινή των
τροφίμων που καθορίζονται στα άρθρα 4 έως 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
852/200452 και στα άρθρα 3, 4, 5, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/200453.
Η δυνατότητα θέσπισης εθνικών μέτρων για την επίτευξη των προτύπων της ΕΕ
στον τομέα της υγιεινής των τροφίμων («διατάξεις ελαστικότητας») σύμφωνα με
το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, το άρθρο 10
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και το άρθρο 17
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 δεν ισχύει πλέον ως προς το
Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων που εισάγουν προϊόντα ζωικής προέλευσης
οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι η εισαγωγή πραγματοποιείται μόνον εφόσον
τηρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις54.
Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι ουσιαστικές αυτές απαιτήσεις ελέγχονται
κατά την είσοδο στην ΕΕ-27 με τη διενέργεια υποχρεωτικών συνοριακών ελέγχων
στο πρώτο σημείο εισόδου στο έδαφος της Ένωσης:



Τα τρόφιμα αυτά μπορούν να εισέλθουν στην ΕΕ-27 μόνο μέσω «εγκεκριμένων
συνοριακών σταθμών ελέγχου»55.



Κάθε αποστολή υποβάλλεται σε έλεγχο εγγράφων και έλεγχο ταυτότητας, καθώς
και σε φυσικούς ελέγχους με κατάλληλη συχνότητα56.



Κάθε αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σύμφωνα με τη
νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα57 58.

51

Οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί λήψεως μέτρων ελέγχου για
ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους (ΕΕ L 125 της
23.5.1996, σ. 10).

52

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης
Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1).

53

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης
Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ
L 139 της 30.4.2004, σ. 55).

54

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 έως 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

55

Απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2009, για την κατάρτιση καταλόγου
εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου, τη θέσπιση ορισμένων κανόνων σχετικά με τους
ελέγχους που διενεργούνται από τους εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής και τη θέσπιση
των κτηνιατρικών μονάδων στο Traces (ΕΕ L 296 της 12.11.2009, σ. 1).

56

Ανάλογα με το εκάστοτε τρόφιμο, βλ. απόφαση 94/360/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 1994, περί
της μειωμένης συχνότητας των φυσικών ελέγχων των αποστολών ορισμένων προϊόντων που
πρόκειται να εισαχθούν από τρίτες χώρες (ΕΕ L 158 της 25.6.1994, σ. 41).

57

Άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.
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Όσον αφορά τη διαμετακόμιση προϊόντων ζωικής προέλευσης από κράτος μέλος της
ΕΕ-27 μέσω τρίτης χώρας προς άλλο κράτος μέλος της ΕΕ-27, ισχύουν τα ακόλουθα:


Τα προϊόντα αυτά μπορούν να εισέλθουν εκ νέου στην ΕΕ-27 μόνο μέσω
«εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου».



Κάθε αποστολή υποβάλλεται σε απλό έλεγχο εγγράφων για να εξακριβωθεί αν τα
προϊόντα προέρχονται πράγματι από την ΕΕ-2759.



Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τους όρους που θα μπορούσε
να επιβάλει το Ηνωμένο Βασίλειο για τη διαμετακόμιση από το έδαφός του.

4.2. Τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης
Αντίθετα με ό,τι ισχύει για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, η εισαγωγή τροφίμων
μη ζωικής προέλευσης δεν υπόκειται στην υποχρέωση εγγραφής σε κατάλογο
τρίτων χωρών και εγκαταστάσεων60.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ διενεργούν τακτικούς επίσημους ελέγχους στις εισαγωγές
τροφίμων μη ζωικής προέλευσης. Οι έλεγχοι αυτοί οργανώνονται με βάση το
πολυετές εθνικό σχέδιο ελέγχου και τους πιθανούς κινδύνους. Οι έλεγχοι
καλύπτουν όλες τις πτυχές της νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Σε περίπτωση γνωστού ή
αναδυόμενου κινδύνου, μπορούν να εφαρμοστούν οι κανόνες της ΕΕ που
προβλέπουν αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων σε καθορισμένα σημεία εισόδου
στην Ένωση61.
Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η φυτοϋγειονομική προστασία των κρατών
μελών της ΕΕ-27, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι φυτοϋγειονομικοί κανόνες της ΕΕ:

58

Άρθρο 9 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες
υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων
ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11).

59

Άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά
με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13) και άρθρο 7 παράγραφος 1 της
οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους
που εφαρμόζονται στο ενδοενωσιακό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική
την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29).

60

Με εξαίρεση τους βλαστούς, για τους οποίους ισχύει ειδικό καθεστώς (βλ. κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
210/2013 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2013, για την έγκριση των εγκαταστάσεων που παράγουν
βλαστούς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, ΕΕ L 68 της 12.3.2013, σ. 24).

61

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το
αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη
ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ (ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ.
11).
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Απαγορεύεται η εισαγωγή κονδύλων των ειδών Solanum L. (εδώδιμα γεώμηλα)
και των υβριδίων τους62. Για τις εξαιρέσεις εφαρμόζεται το παράρτημα III
μέρος Α σημείο 12 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου.



Η εισαγωγή ορισμένων οπωροκηπευτικών υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις63.



Για την εισαγωγή τροφίμων που παρατίθενται στο παράρτημα V της οδηγίας
2000/29/ΕΚ (ορισμένα από αυτά υπόκεινται στις απαιτήσεις εισαγωγής που
αναφέρθηκαν στο προηγούμενο σημείο), απαιτείται φυτοϋγειονομικό
πιστοποιητικό. Όλα τα εν λόγω τρόφιμα ανεξαιρέτως υπόκεινται σε ελέγχους
εγγράφων στο σημείο εισόδου. Υπόκεινται επίσης σε ελέγχους ταυτότητας και
φυσικούς ελέγχους, των οποίων η ελάχιστη συχνότητα εξαρτάται από τον
κίνδυνο που παρουσιάζουν64.

4.3. Τρόφιμα που έχουν υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία
Τα τρόφιμα που έχουν υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία διέπονται
από το δίκαιο της ΕΕ65. Από την ημερομηνία αποχώρησης, απαγορεύεται η
εισαγωγή τροφίμων που έχουν υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία
από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ-27, εκτός εάν οι εγκαταστάσεις
ακτινοβόλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνονται σε κατάλογο που
καταρτίζει η Επιτροπή. Για την εγγραφή τρίτης χώρας σε κατάλογο εφαρμόζεται
το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/2/ΕΚ.
4.4. Υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται
να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι κάτοχοι αδειών υποχρεούνται να
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εγκαταστάσεις παραγωγής ή ανακύκλωσης που
βρίσκονται σε τρίτες χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η διεργασία ανακύκλωσης
των πλαστικών υλικών και αντικειμένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
282/200866.

62

Παράρτημα III μέρος Α σημείο 12 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000,
περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά
προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1).

63

Παράρτημα IV μέρος Α της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

64

Οδηγία 2000/29/ΕΚ, άρθρο 13α.

65

Οδηγία 1999/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999,
για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα τρόφιμα και τα συστατικά
τροφίμων που έχουν υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία (ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 16).

66

Άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 282/2008 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου
2008, για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε
επαφή με τρόφιμα (ΕΕ L 86 της 28.3.2008, σ. 9).
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4.5. Προϊόντα τα οποία φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στη βιολογική μέθοδο
παραγωγής («βιολογικά προϊόντα»)· πιστοποιητικά βιολογικής παραγωγής
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/200767, μόνο τα προϊόντα που
πληρούν τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού μπορούν να φέρουν ενδείξεις
που αναφέρονται στη βιολογική μέθοδο παραγωγής (π.χ. βιολογική, «βιο»,
«οικο» κ.λπ.) ή το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ. Σύμφωνα με το
άρθρο 29, το άρθρο 27 παράγραφος 4 και το άρθρο 2 στοιχείο ιδ) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, οι αρχές και οι φορείς ελέγχου των κρατών
μελών της ΕΕ έχουν αρμοδιότητα για τη χορήγηση σε επιχειρήσεις αποδεικτικών
εγγράφων (πιστοποιητικών) τα οποία είναι αναγκαία για τη διάθεση των εν λόγω
προϊόντων στην αγορά της ΕΕ.


Όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα από κράτος μέλος της ΕΕ-27 τα οποία
διατίθενται στην αγορά της ΕΕ-27 από την ημερομηνία αποχώρησης, τα
πιστοποιητικά που εκδίδουν οι αρχές και οι φορείς ελέγχου σύμφωνα με το
άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 στο Ηνωμένο Βασίλειο παύουν
να ισχύουν.



Όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα από το Ηνωμένο Βασίλειο τα οποία
εισάγονται στην αγορά της ΕΕ-27 από την ημερομηνία αποχώρησης,
εφαρμόζονται οι κανόνες που καθορίζονται στον τίτλο VI του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007. Ως εκ τούτου, για να εισαχθούν στην ΕΕ ως βιολογικά, τα εν
λόγω προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από
οργανισμό αναγνωρισμένο σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 (για την
εισαγωγή προϊόντων τα οποία πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις) ή με το
άρθρο 33 παράγραφος 3 (για την εισαγωγή ισοδύναμων προϊόντων) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/200768. Χωρίς το εν λόγω πιστοποιητικό, τα
προϊόντα από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορούν να εισαχθούν στην αγορά της
ΕΕ-27 ως βιολογικά.

Σημείωση:
Εάν ένα συγκεκριμένο βιολογικό προϊόν έχει ήδη διατεθεί στην αγορά της ΕΕ-27
πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, δηλαδή
-

είναι διαθέσιμο στην ΕΕ-27 με σκοπό την πώληση, συμπεριλαμβανομένης της
προσφοράς προς πώληση ή οιασδήποτε άλλης μορφής μεταβίβασης, είτε
δωρεάν είτε έναντι αντιτίμου· ή

67

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή
και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).

68

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί πλέον να περιλαμβάνεται σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 33
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 (άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους
εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες, ΕΕ L 334 της 12.12.2008, σ. 25).
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-

αποτελεί αντικείμενο πώλησης, διανομής ή άλλης μορφής μεταβίβασης στην
ΕΕ-2769

αυτό το «απόθεμα» του συγκεκριμένου προϊόντος μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί
αντικείμενο πώλησης, διανομής ή μεταβίβασης στην ΕΕ-27, από την ημερομηνία
αποχώρησης, βάσει πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από τις αρχές και τους φορείς
ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
Το στοιχείο αυτό πρέπει να αξιολογείται για κάθε μεμονωμένο προϊόν και δεν
αφορά, παραδείγματος χάριν, έναν τύπο προϊόντος.


5.

Τα βιολογικά προϊόντα από τρίτη χώρα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου
μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ-27 από την
ημερομηνία αποχώρησης ως βιολογικά βάσει πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί
από φορείς που επί του παρόντος αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 33
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για την οικεία τρίτη χώρα,
ακόμη και όταν ο αναγνωρισμένος φορέας έχει την έδρα του στο Ηνωμένο
Βασίλειο70.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ προστατεύουν τις ονομασίες συγκεκριμένων
προϊόντων με σκοπό την προβολή των μοναδικών τους χαρακτηριστικών, τα οποία
συνδέονται με τη γεωγραφική τους προέλευση καθώς και με την παραδοσιακή
τεχνογνωσία. Οι ονομασίες προϊόντων μπορούν να συνοδεύονται από «γεωγραφική
ένδειξη» (ΓΕ) εάν έχουν ειδικό δεσμό με τον τόπο στον οποίο παράγονται. Οι
εφαρμοστέοι κανόνες περιέχονται ιδίως στις ακόλουθες νομοθετικές πράξεις της
ΕΕ:


Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων71 (όσον αφορά τις προστατευόμενες
ονομασίες προέλευσης, τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα
εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα)·



Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των αγορών γεωργικών προϊόντων72 (όσον αφορά τις προστατευόμενες
ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις)·

69

Βλ. άρθρο 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και τον ορισμό στο άρθρο 3 παράγραφος
8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002: "«διάθεση στην αγορά»: η κατοχή τροφίμων ή ζωοτροφών με
σκοπό την πώληση, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς προς πώληση ή οιασδήποτε άλλης μορφής
μεταβίβασης, είτε δωρεάν είτε όχι, και η ίδια η πώληση, διανομή και άλλες μορφές μεταβίβασης."

70

Επί του παρόντος, η περίπτωση αυτή συντρέχει μόνο για έναν φορέα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο,
βλ. παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008.

71

ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

72

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την
περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών73 και κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Φεβρουαρίου 2014, για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση,
την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των
αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων74 (όσον αφορά τις γεωγραφικές
ενδείξεις).

Από την ημερομηνία αποχώρησης, η νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των
καταχωρισμένων προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης, των προστατευόμενων
γεωγραφικών ενδείξεων, των γεωγραφικών ενδείξεων και των εγγυημένων
παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων δεν θα παράγουν πλέον αποτελέσματα στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε δικαίωμα που χορηγείται σύμφωνα με την
προαναφερθείσα ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των προστατευόμενων
ονομασιών προέλευσης, των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων, των
γεωγραφικών ενδείξεων και των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων
κατά την ημερομηνία αποχώρησης ή μετά από αυτή θα ισχύει μόνο στα κράτη μέλη
της ΕΕ-27.
Ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, οι
προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, οι προστατευόμενες γεωγραφικές
ενδείξεις, οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυημένα
παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα που έχουν καταχωριστεί και προστατεύονται
σύμφωνα με την προαναφερθείσα ενωσιακή νομοθεσία ενδέχεται να μην
προστατεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο αδιαλείπτως. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι
κάτοχοι δικαιωμάτων θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναζήτησης
εναλλακτικών μέσων για την εξασφάλιση της προστασίας των οικείων
γεωγραφικών ονομασιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τη νομοθεσία του
Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι δικτυακοί τόποι της Επιτροπής σχετικά με τις εισαγωγές τροφίμων
(https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports_en), τη βιολογική
γεωργία (https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en) και τα συστήματα ποιότητας
(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-andquality/certification/quality-labels_en) παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τη
νομοθεσία της ΕΕ για τα εισαγόμενα τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία. Οι σελίδες
αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον είναι αναγκαίο.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
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