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Θέμα: «Πιστοποίηση και εμπόριο βιολογικών τροφίμων με το ΗΒ στην περίπτωση Εξόδου χωρίς
συμφωνία»
Για την περίπτωση που δεν υπάρξει Συμφωνία στο πλαίσιο της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, η
βρετανική Κυβέρνηση εξέδωσε Οδηγίες που αφορούν την πιστοποίηση και το εμπόριο βιολογικών
τροφίμων. Σε σχέση με τις εν λόγω Οδηγίες θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τα ακόλουθα:
Α. Διαδικασίες που αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητες
Την επόμενη μέρα της Εξόδου χωρίς Συμφωνία, οι βρετανικοί φορείς πιστοποίησης θα είναι σε
θέση να συνεχίσουν να πιστοποιούν τους βρετανούς παραγωγούς βιολογικών τροφίμων των οποίων τα
προϊόντα διατίθενται στη βρετανική αγορά. Όσον αφορά την αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων
που προέρχονται από την ΕΕ, αυτή αναμένεται να συνεχισθεί, αλλά το συγκεκριμένο θέμα χρήζει
συνεχούς παρακολούθησης καθώς παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της Κυβέρνησης του ΗΒ η αλλαγή
ή μη του ισχύοντος καθεστώτος.
Η βρετανική Κυβέρνηση προτίθεται να συνεχίσει να αναγνωρίζει τις χώρες που έχουν σήμερα
ρυθμίσεις ισοδυναμίας (equivalence) με την ΕΕ. Ως εκ τούτου, η εισαγωγή και εξαγωγή βιολογικών
προϊόντων προς ή από χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα προβλέπεται να
διαταραχθούν ελάχιστα, αν όχι καθόλου.

Β. Διαδικασίες που αναμένεται να αλλάξουν σε περίπτωση μη συμφωνίας
Μετά την Έξοδο, τα λογότυπα στη συσκευασία θα πρέπει να αλλάξουν, αλλά θα υπάρξει μια
περίοδος χάριτος ώστε να εξαντληθούν τα υπάρχοντα αποθέματα. Οι βρετανικοί φορείς πιστοποίησης
βιολογικών προϊόντων δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά
προϊόντα που ελέγχουν, αλλά θα μπορούν να χρησιμοποιούν το λογότυπο του βρετανικού Οργανισμού
ελέγχου και πιστοποίησής. Το αρμόδιο βρετανικό Υπουργείο Defra προβλέπεται να μελετήσει και να
αναπτύξει εθνικό λογότυπο για τα εγχωρίως παραγόμενα βιολογικά προϊόντα.
Οι επιχειρήσεις του ΗΒ θα μπορούν να εξάγουν στην ΕΕ μόνο εάν τα προϊόντα τους έχουν
πιστοποιηθεί από Οργανισμό πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής που αναγνωρίζεται και έχει εγκριθεί
από την ΕΕ για να λειτουργεί στο ΗΒ. Για το σκοπό αυτό, οι φορείς πιστοποίησης του ΗΒ θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση στην Ευρ. Επιτροπή για αναγνώριση, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν
τις εν λόγω αιτήσεις πριν το ΗΒ γίνει «τρίτη χώρα». Σημειωτέον ότι η διαδικασία για τη σχετική έγκριση
μπορεί να διαρκέσει ακόμη και εννέα μήνες. Για το λόγο αυτό η βρετανική πλευρά επιδιώκει, κατ’
αρχήν, μια «συμφωνία ισοδυναμίας» με την ΕΕ, η οποία θα επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία των
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βιολογικών προϊόντων μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ. Παράλληλα, η βρετανική Κυβέρνηση προτίθεται να
ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσει αυτές τις αιτήσεις πριν από τις 29 Μαρτίου 2019.
Η βρετανική νομοθεσία προβλέπεται να τροποποιηθεί μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο.
Σύμφωνα με τη βρετανική Κυβέρνηση, δεν υπάρχει σχέδιο για την εισαγωγή ουσιαστικών αλλαγών
άσκησης πολιτικής. Η πιστοποίηση και η ιχνηλασιμότητα1 των βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών θα
εξακολουθήσουν να απαιτούνται. Ωστόσο, ένα νέο σύστημα ιχνηλασιμότητας των εισαγόμενων στο ΗΒ
προϊόντων θα αντικαταστήσει το σημερινό σύστημα TRACES.NT της ΕΕ2 για να εξασφαλίσει την
ανιχνευσιμότητα των βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών.

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα της πιστοποίησης και του εμπορίου βιολογικών
τροφίμων
με
το
Ηνωμένο
Βασίλειο
μπορείτε
να
αναζητήσετε
στη
διεύθυνση
https://www.gov.uk/government/publications/producing-and-processing-organic-food-if-theres-no-brexit-deal

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ιχνηλασιμότητας των εισαγωγών οργανικών προϊόντων
αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα από τη βρετανική κυβέρνηση τις επόμενες εβδομάδες.
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Traceability :κινήσεις παρακολούθησης, τόσο εντός της ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες
Το TRACES.NT είναι ένα πολύγλωσσο ηλεκτρονικό εργαλείο διαχείρισης που ενημερώνει, πιστοποιεί και παρακολουθεί το
εμπόριο ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης, ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης, φυτών, σπόρων,
πολλαπλασιαστικού υλικού, αγαθών οργανικής προέλευσης και ξύλου.
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