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ΘΕΜΑ: «Εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο: Νέες
ημερομηνίες έναρξης των φάσεων II και III»
ΣΧΕΤ. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2542/73708/19-03-2021 έγγραφο του ΥΠΠΑΤ
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας ενημερώνουμε για την κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. όσον αφορά ζητήματα
φυτοϋγείας και συγκεκριμένα για τις εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από
χώρες της Ε.Ε. προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
Γενικά
1. Από 01 Ιανουαρίου 2021 το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται Τρίτη Χώρα.
2. Το νέο φυτοϋγειονομικό πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου καθορίζεται από τις εξής δύο νομοθετικές
πράξεις:

The Plant Health (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020
(https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2020/9780348213775/contents),

The Plant Health (Phytosanitary Conditions) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020
(https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2020/9780348213706/contents).
3.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή του εμπορίου, το νέο Νομοθετικό πλαίσιο που θα
διέπει τους επίσημους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους κατά την εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων ή
άλλων αντικειμένων (π.χ. Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας) από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε στο Ηνωμένο
Βασίλειο, τίθεται σε εφαρμογή σε τρεις φάσεις
I.
II.
III.

Από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021
Από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 28η Φεβρουαρίου 2022
Από 1η Μαρτίου 2022 -

Από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2021
1. Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας, ΞΜΣ (Wooden Packaging Material, WPM):
 Κιβώτια
 Παλέτες
 Τύμπανα καλωδίων
 Σφήνες
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που συνοδεύουν αγαθά, ανεξαρτήτως εάν για τα αγαθά αυτά απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού
Φυτοϋγείας, ΠΦ (Phytosanitary Certificate, PC), θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν υποστεί μεταχείριση
και να έχουν σημανθεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων (International
Standard for Phytosanitary Measures, ISPM 15 (https://www.gov.uk/guidance/import-or-export-woodpackaging-material) (Εικόνα 1.
Εξαίρεση αποτελεί η ακατέργαστη ξυλεία πάχους 6 mm ή μικρότερου και η μεταποιημένη ξυλείας που
έχει παραχθεί με τη χρήση κόλλας, θερμότητας, πίεσης ή με συνδυασμό αυτών

Όλα τα ξύλινα μέσα συσκευασίας θα υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους κατά τη διάρκεια ή με τα την
είσοδό τους στο ΗΒ.
Επισημαίνεται ότι:
 Για την διακίνηση αποστολών μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. ΔΕΝ απαιτείται τα ξύλινα μέσα
συσκευασίας να φέρουν σήμανση κατά ISPM 15, με εξαίρεση την Πορτογαλία.
 Στις περιπτώσεις που γίνεται μεταφορά ξύλινων μέσων συσκευασίας π.χ. παλετών, σύμφωνα με
το καθεστώς των επανεισαγόμενων εμπορευμάτων, τα ξύλινα μέσα συσκευασίας επειδή δεν
συνοδεύουν μια αποστολή θεωρούνται φυτικό προϊόν και πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες
φυτοϋγειονομκές απαιτήσεις υπόκεινται σε φυτοϋγειονομκό έλεγχο στα σημεία εισόδου.
2. Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που χαρακτηρίζονται από το Ηνωμένο Βασίλειο ως
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ όπως:
 Όλα τα φυτά προς φύτευση
 Κόνδυλοι πατάτας
 Σπόροι και άλλα φυτά / δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό π.χ.
 Castanea
 Capsicum spp.
 Solanum lycopersicum
 Solanum tuberosum κ.α
 Ορισμένα είδη ξύλου και προϊόντα ξύλου
 Μεταχειρισμένα γεωργικά μηχανήματα
Ο αναλυτικός κατάλογος με τα υψηλού κινδύνου φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα
βρίσκεται στον σύνδεσμο:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat
a/file/947327/high-priority-plants-list.odt
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I.
II.
III.

Συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγειας
Μέσω του συστήματος PEACH (Procedure for Electronic Application for Certificates from the
Horticultural Marketing Inspectorate) ο Βρετανός εισαγωγέας προαναγγέλλει την εισαγωγή των
ανωτέρω προϊόντων στην αρμόδια Αρχή του ΗΒ
Υπόκεινται σε φυσικούς ελέγχους και ελέγχους ταυτότητας στο σημείο προορισμού

Επισημαίνεται ότι μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021:
Όλα τα υπόλοιπα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που δεν ανήκουν στα
προαναφερόμενα δεν απαιτούν Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για την εξαγωγή τους από την Ε.Ε. στο
Ηνωμένο βασίλειο.
Από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 28η Φεβρουαρίου 2022
Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
 Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα τα οποία απαιτούν την έκδοση πιστοποιητικού
φυτοϋγείας και προαναγγελία του φορτίου στο σύστημα PEACH και
 Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα τα οποία απαιτούν μόνο την έκδοση
πιστοποιητικού φυτοϋγείας
Ο αναλυτικός κατάλογος των φυτών, φυτικών προϊόντων που υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο
είναι αναρτημένος στον σύνδεσμο:
https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/uploads/Regulated-Goods-April2.pdf
Επισημαίνεται ότι:
 Δεν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για φρούτα και λαχανικά τα οποία έχουν υποστεί
μεταποίηση (π.χ σαλάτες, σάντουιτς, κατεψυγμένα) καθώς και για τους ξηρούς καρπούς.
 Δεν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για τα κάτωθι φυτικά προϊόντα:
Καρποί Ananas comosus (Ανανάς)
Καρποί Actinidia spp. Lindl, (Ακτινίδια)
Καρποί Cocos nucifera L (Καρύδες)
Καρποί και φύλλα Citrus spp. L. (Εσπεριδοειδή)
Καρποί Fortunella spp. Swingle Kumquat
Καρποί Poncirus L. Raf Bitter orange
Καρποί Diospyros spp. L. Persimmon (Λωτοί)
Καρποί Durio zibethinus Murray Durian
Κάψες of Gossypium spp. (Βαμβάκι)
Φύλλα Murraya spp. Curry leaves
Καρποί Musa spp. (Μπανάνες)
Καρποί Mangifera spp. L. Mango
Καρποί Phoenix dactylifera L. (Χουρμάδες)
Καρποί Passiflora spp. L Passionfruit
Καρποί Psidium spp. Guava
Από 1η Μαρτίου 2022
1.
Από την 1η Μαρτίου 2022, εκτός των παραπάνω θα αυξηθεί ο αριθμός των φυσικών ελέγχων και
ελέγχων ταυτότητας κατά την εισαγωγή και οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στα σημεία εισόδου στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
2.
Αναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι
εξαγωγείς υπάρχουν αναρτημένες στον ακόλουθο σύνδεσμό: https://planthealthportal.defra.gov.uk/euexit-guidance/new-imports-guidance/ (New Imports Guidance - UK Plant Health Information Portal
defra.gov.uk)
και
στο
σχετικό
εγχειρίδιο
στον
δικτυακό
τόπο:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949
579/December_BordersOPModel__2_.pdf (BordersOpModel.pdf publishing.service.gov.uk).
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Επισημαίνεται ότι:
Οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
ανατρέχουν
και
στο
σύνδεσμο:
https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/uploads/Decision-chart-for-plantimports.pdf, προκειμένου
να διαπιστώνουν εάν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο υπόκειται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο
κατά την εισαγωγή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Αναστασία Ανδρουλιδάκη
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