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Γενικές οδηγίες για τις εισαγωγές και εξαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο ζώων και προϊόντων ζωικής
προέλευσης μετά το BREXIT (από την 1/01/2021)
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας και μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από
την Ε.Ε. σας παραθέτουμε συνοπτικές οδηγίες σχετικά με τις απαιτήσεις για τις εξαγωγές ζώων, καθώς και
για τις εισαγωγές ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης και ζωϊκών υποπροϊόντων, σύμφωνα με το
επικαιροποιημένο κείμενο του επισυναπτόμενου αρχείου «Border Operating Model».
Το Border Operating Model είναι ένα «ζωντανό» έγγραφο, ενημερώνεται σε συνεχή βάση από τις
αρμόδιες Βρετανικές αρχές και περιέχει πληροφορίες και για άλλα θέματα, όπως δασμολογικά
τελωνειακά κλπ
Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η μεταβατική περίοδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) λήγει και το Ηνωμένο
Βασίλειο (πλην της Βόρειας Ιρλανδίας) θα λειτουργεί πλήρως ως κυρίαρχο έθνος. Αυτό σημαίνει ότι θα
διεξάγονται έλεγχοι στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ του Η.Β. και της ΕΕ.
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (εξαιρείται η Βόρειος Ιρλανδία):
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα εφαρμόσει πλήρεις συνοριακούς ελέγχους στις εισαγωγές
φορτίων ζώντων ζώων και προϊόντων από την ΕΕ. Αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο της πανδημίας του
κοροναϊού (COVID-19) στην ικανότητα προετοιμασίας των επιχειρήσεων, η κυβέρνηση του Ηνωμένου
Βασιλείου έλαβε την απόφαση να εισαγάγει τους νέους συνοριακούς ελέγχους σε τρία στάδια μέχρι την
1η Ιουλίου 2021.
Τα στάδια αυτά είναι τα ακόλουθα:
1. Από την 1/01/2021:
Κατά την εισαγωγή στο Η.Β., ο εισαγωγέας θα πρέπει να ελέγχει ποια εμπορεύματα περιλαμβάνονται στον
κατάλογο των ελεγχόμενων εμπορευμάτων (όπως αναφέρεται στο Παράρτημα C του αρχείου που
επισυνάπτεται) .
Εάν εισάγονται ζώντα ζώα, οι έμποροι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για την υποβολή πρόσθετων
εγγράφων και ελέγχων που θα πραγματοποιούνται στο σημείο προορισμού. Θα γίνονται επίσης φυσικοί
έλεγχοι στο σημείο προορισμού ή σε άλλες εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σε όλα τα ζώντα ζώα υψηλού
κινδύνου και θα απαιτείται σχετική έγγραφη τεκμηρίωση και προειδοποίηση για ορισμένες μετακινήσεις,
αλλά δεν θα απαιτείται να εισέλθουν στο Η.Β. μέσω ενός σημείου εισόδου με εγκεκριμένο Συνοριακό
Σταθμό Ελέγχου (ΣΣΕ).

2. Από την 1/04/2021:
Για όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης θα απαιτείται επίσης προκοινοποίηση στο I-PAFFS (βρεταννικό
πληροφοριακό σύστημα) καθώς και τα σχετικά υγειονομικά έγγραφα. Τυχόν φυσικοί έλεγχοι θα
συνεχίσουν να διεξάγονται στο σημείο προορισμού μέχρι τον Ιούλιο του 2021.
3. Από την 1/07/2021:
Τα εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται σε κτηνιατρικούς υγειονομικούς ελέγχους , πρέπει να εισέρχονται
στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου (ΣΣΕ) και θα
υποβάλλονται στους απαραίτητους κτηνιατρικούς ελέγχους. Τα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης
πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα κτηνιατρικά έγγραφα (κτηνιατρικά υγειονομικά
πιστοποιητικά).
Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αποχώρησης, η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει στον χώρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το εμπόριο, από και προς αυτή, θεωρείται ενωσιακό, επομένως εξακολουθεί να είναι σε ισχύ
ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΡΤΊΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ

Από 1/01/2021:
1. Υποχρεώσεις εμπόρων/εξαγωγέων
Οι έμποροι πρέπει να έχουν λάβει υπόψιν τους όλες τις διαδικασίες πριν την εισαγωγή. Αυτές θα τεθούν
αυτόματα σε λειτουργία στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Υπάρχουν σαφείς ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι
έμποροι για να προετοιμαστούν για τη σταδιακή εισαγωγή τελωνειακών και κτηνιατρικών ελέγχων.
Όλες οι επιχειρήσεις (έμποροι και μεταφορείς) που μεταφέρουν εμπορεύματα εντός ή εκτός του Η.Β.
πρέπει να υποβάλουν αίτηση για αριθμό GB EORI .
Ορισμένοι έμποροι του Η.Β. ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση για αριθμό ΕU EORI.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους αριθμούς EU EORI μπορείτε να βρείτε στα παραρτήματα Α και
Β του συνημμένου αρχείου.
2. Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα φορτία ζώντων ζώων που εισάγονται στο Ην. Βασίλειο
Όλα τα φορτία ζώντων ζώων κατά την εισαγωγή τους στο έδαφος του Ην. Βασιλείου πρέπει να
συνοδεύονται από υγειονομικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό. Όλα τα υποδείγματα των υγειονομικών
πιστοποιητικών που πρέπει να χρησιμοποιούνται περιλαμβάνονται στο σύστημα TRACES, στην ενότητα
«Κενά Πιστοποιητικά». Το πιστοποιητικό συμπληρώνεται μέσα από το σύστημα TRACES.
Για όλα τα φορτία ζώντων ζώων, είναι αναγκαία η καταχώρηση, στο πιστοποιητικό εξαγωγής, του αριθμού
UNN (Unique Notification Number), δηλαδή του μοναδικού αριθμού κοινοποίησης. Ο αριθμός αυτός είναι
ο αριθμός που δίνεται από το βρεταννικό ηλεκτρονικό σύστημα ( I-PAFFS) στο οποίο, ο βρεταννός
εισαγωγέας οφείλει να κοινοποιήσει την άφιξη του φορτίου. Ο μοναδικός αυτός αριθμός, που είναι
υποχρεωτικός μόνο για τις εξαγωγές ζώντων ζώων, πρέπει να κοινοποιηθεί στον έλληνα εξαγωγέα και να
καταχωρηθεί από τον επίσημο κτηνίατρο κατά τη συμπλήρωση του υγειονομικού πιστοπητικού. Σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουμε λάβει από την Επιτροπή της Ε.Ε., ο αριθμός αυτός πρέπει να καταχωρείται στο
πεδίο Ι.6 «Αριθμός των σχετικών πρωτότυπων πιστοποιητικών», σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Κατά την εκτύπωση του πιστοποιητικού, η καταχώρηση του αρθμού αυτού θα εμφανίζεται ως ακολούθως:

Επειδή το Ην. Βασίλειο παύει πλέον να χρησιμοποιεί το σύστημα TRACES, το πιστοποιητικό, αφού
συμπληρωθεί κατάλληλα, εκτυπώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον επίσημο κτηνίατρο και
συνοδεύει, σε έντυπη μορφή, το προς εξαγωγή φορτίο.

3. Έλεγχοι σε φορτία ζώντων ζώων που υπόκεινται σε κτηνιατρικούς υγειονομικούς ελέγχους κατά την
είσοδό τους στο Ην. Βασίλειο
Από την 1η Ιανουαρίου 2021, τα φορτία ζώντων ζώων υψηλού κινδύνου υπόκεινται σε κτηνιατρικούς
ελέγχους κατά την είσοδό τους στο έδαφος του Ην. Βασιλείου. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν:
• Προ-κοινοποίηση της εισαγωγής στο Η.Β. στο σύστημα I-PAFFS
 Πιστοποίηση υγείας (Κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό εξαγωγής)
 Έλέγχους εγγράφων που θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως στην αρχή ή σε έναν εγκεκριμένο
συνοριακό σταθμό ελέγχου (ΣΣΕ) από την 1η Ιουλίου του 2021
• Ελέγχους ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους στον τόπο προορισμού ή σε άλλες εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις για ορισμένα αγαθά, όπως ζώα υψηλού κινδύνου
• Οι έμποροι που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν εξαγωγή στο Η.Β., θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα
πιστοποιητικά εξαγωγής που είναι διαθέσιμα στο TRACES για τα ζώντα ζώα και το γενετικό υλικό.
Όπου δεν υπάρχουν τυποποιημένες απαιτήσεις και δεν υπάρχει υπόδειγμα κτηνιατρικού υγειονομικού
πιστοποιητικού, ο εισαγωγέας του Η.Β. θα πρέπει να επικοινωνήσει με την CITC για την Αγγλία και την
Ουαλία. Στοιχεία επικοινωνίας για το CITC είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/8965
11/contacts-international-trade.pdf
Από 1/04/2021:
Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στη βασική διαδικασία εισαγωγής φορτίων ζώντων ζώων από τον Απρίλιο του
2021.

Από 1/07/2021:
Οι μόνες διαφορές που εισάγονται κατά τους ελέγχους σε φορτία ζώντων ζώων που υπόκεινται σε
κτηνιατρικούς υγειονομικούς ελέγχους κατά την είσοδό τους στο Ην. Βασίλειο είναι:
• η είσοδος των φορτίων γίνεται υποχρεωτικά μέσω εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου (ΣΣΕ)
• τυχόν φυσικοί έλεγχοι σε φορτία ζώντων ζώων θα διενεργούνται στους ΣΣΕ

4.Είδη CITES
Από τον Ιανουάριο του 2021, τα απειλούμενα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας που καλύπτονται από
τη Διεθνή Σύμβαση CITES , θα υπόκεινται σε νέες απαιτήσεις εισαγωγής.
Αυτό σημαίνει ότι τα αναφερόμενα είδη, μέρη ή παράγωγά τους στη Διεθνή Σύμβαση CITES θα πρέπει :
• να συνοδεύονται από έγκυρη τεκμηρίωση CITES, όπως μια άδεια εισαγωγής από το ΗΒ και από μια
άδεια εξαγωγής από τη χώρα εξαγωγής.
• να εισάγονται στο Η.Β. μέσω καθορισμένου σημείο εισόδου για είδη CITES
Οι εισαγωγές ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Σύμβαση CITES
μπορεί επίσης να υπόκεινται σε ξεχωριστούς ελέγχους ευζωίας ή κτηνιατρικούς ελέγχους.
Αυτό μπορεί να απαιτεί πρόσθετη τεκμηρίωση (πχ πιστοποιητικά) και επιπλέον περιορισμό από ποιο
σημείο εισόδου / εξόδου μπορούν να διέλθουν (π.χ. καθορισμένο ΣΥΚΕ για ζωντανά ζώα).

Από 1/07/2021:
Οι πρόσθετες απαιτήσεις για αγαθά που καλύπτονται από Διεθνείς Συμβάσεις, θα συνεχίσουν να
ισχύουν όπως ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2021 ( π.χ. για τα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη άγριας
πανίδας και χλωρίδας (CITES ))

5. Ταξιδιώτες με προσωπικά είδη σε συνοδευμένες αποσκευές (επιβάτες)
Στο Παράρτημα G (Annex G) του επισυναπτόμενου αρχείου μπορείτε να ανατρέξετε για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα επιτρεπτά όρια και τη διαδικασία δήλωσης .

Β. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΕ:
1. Αγαθά που υπόκεινται σε κτηνιατρικούς υγειονομικούς ελέγχους :
Από την 1η Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί Τρίτη χώρα και επομένως οποιαδήποτε
εισαγωγή φορτίων ζώντων ζώων, τροφίμων ζωικής προέλευσης και ζωικών υποπροιόντων από την εν
λόγω χώρα υπόκειται, κατά την είσοδό της στο έδαφος της Ε.Ε. μέσω εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών
ελέγχου (ΣΣΕ), στους προβλεπόμενους κτηνιατρικούς ελέγχους.
Όλα τα φορτία ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης πρέπει να συνοδεύονται από το
κατάλληλο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού και να πληρούν τις απαιτήσεις εισαγωγής. Το
Ηνωμένο Βασίλειο παύει να χρησιμοποιεί το σύστημα TRACES από την 1/01/2021, εντούτοις η
προκοινοποίηση των φορτίων που υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους κατά την είσοδό τους στην Ε.Ε.
είναι υποχρεωτική και διεξάγεται μέσα από το σύστημα TRACES NT.
Η υπηρεσία μας έχει αποστείλει ήδη με σχετικές εγκυκλίους (προς τις αρμόδιες κτηνιατρικές και λοιπές
εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς) τις τροποποιήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας περί εισαγωγών στην
Ε.Ε. σε σχέση με το BREXIT.
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αποχώρησης, η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει στον χώρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το εμπόριο, από και προς αυτή, θεωρείται ενωσιακό, επομένως εξακολουθεί να είναι σε ισχύ
ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Είδη CITES
Από τον Ιανουάριο του 2021, τα είδη που καλύπτονται από τη Διεθνή Σύμβαση CITES θα υπόκεινται
σε νέες απαιτήσεις εξαγωγής.
Αυτό απαιτεί τα αναφερόμενα είδη, μέρη ή παράγωγά τους:
• να συνοδεύονται από έγκυρη τεκμηρίωση CITES, όπως μια άδεια εξαγωγής από το Η.Β. και μια άδεια
εισαγωγής από τη χώρα εξαγωγής.
• να εξαχθούν από το Η.Β. μέσω καθορισμένου σημείου εισόδου για είδη CITES.
Οι εξαγωγές ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων που αναφέρονται στη Διεθνή Σύμβαση CITES ενδέχεται
επίσης να υπόκεινται σε ξεχωριστούς κτηνιατρικούς υγειονομικούς ελέγχους. Αυτό μπορεί να απαιτεί
πρόσθετη τεκμηρίωση και περαιτέρω περιορισμό από ποιο σημείο εισόδου / εξόδου μπορούν να
διέλθουν.
Επισημαίνεται ότι, για άλλα θέματα, όπως δασμολογικά, τελωνειακά, εγκρίσεις μεταφορέων κλπ θα
πρέπει ο ενδιαφερόμενος να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές της χώρας.

