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Θέμα: «Σήμανση τροφίμων στο διμερές εμπόριο με το ΗΒ στην περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία»
Η βρετανική Κυβέρνηση έχει εκδώσει Οδηγίες που αφορούν τη σήμανση τροφίμων για την
περίπτωση που δεν υπάρξει επίτευξη Συμφωνίας στο πλαίσιο της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ. Επί του
παρόντος, οι διατάξεις σήμανσης των τροφίμων ( labelling ) ορίζονται κυρίως στον Κανονισμό 1169/2011
της ΕΕ τον σχετικό με την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές για τα τρόφιμα1.
Οι ρυθμίσεις της ΕΕ για τα πρότυπα σύστασης προϊόντων (compositional standards) πηγάζουν από
διαφορετικούς κοινοτικούς Κανονισμούς και καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για την παραγωγή, την
ασφάλεια και τη σήμανση συγκεκριμένων ειδών τροφίμων όπως μέλι, μαρμελάδα, προϊόντα σοκολάτας,
σάκχαρα, στιγμιαίο καφέ, εμφιαλωμένα νερά και χυμούς φρούτων. Αυτές οι ρυθμίσεις παρέχουν ίσους
όρους ανταγωνισμού για τους παραγωγούς των βασικών αυτών προϊόντων, διασφαλίζοντας την τήρηση των
ελάχιστων ποιοτικών προϋποθέσεων.
Αλλαγές στην περίπτωση Εξόδου
Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ, από πλευράς βρετανικής Κυβέρνησης
προβλέπεται ότι, κατ’ αρχήν, η σχετική νομοθεσία της ΕΕ θα μεταφερθεί στο σύνολό της στο πλαίσιο του
βρετανικού Νόμου περί αποχώρησης (Withdrawal Act). Στις περιπτώσεις που το ΗΒ έχει τα δικά του
πρότυπα σύστασης που δεν προέρχονται από την ΕΕ (όπως οι ειδικοί εθνικοί κανόνες για τα προϊόντα που
περιέχουν κρέας και τη σύσταση ψωμιού και αλεύρων), αυτά θα παραμείνουν αμετάβλητα.
Η χρήση του όρου «ΕΕ» («EU») στη σήμανση καταγωγής δεν θα είναι πλέον δυνατή για τα τρόφιμα
ή τα συστατικά τροφίμων από το ΗΒ.
Για συγκεκριμένα προϊόντα θα απαιτηθούν περαιτέρω αλλαγές. Για παράδειγμα, οι ετικέτες με
μείγματα μελιού από περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ θα αντικατασταθούν με πιο κατάλληλη σήμανση.
Συγκεκριμένα, θα αντικατασταθεί η ένδειξη «μείγμα μελιού ΕΕ / εκτός της ΕΕ» με την ένδειξη "μείγμα
μελιού από περισσότερες από μία χώρες" ή παρόμοια διατύπωση σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς
μελιού του ΗΒ.
Επιπλέον είναι γνωστό ότι, από τον Απρίλιο του 2020 και στο πλαίσιο των κανόνων της ΕΕ για την
σήμανση των τροφίμων, η χώρα προέλευσης ή ο τόπος προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού ενός
τροφίμου (σε περίπτωση που η προέλευσή του είναι διαφορετική από εκείνη που παρέχεται για το συνολικό
τρόφιμο) θα απαιτείται στις ετικέτες. Η βρετανική κυβέρνηση ενδέχεται να επιβάλει παρόμοιες εθνικές
ρυθμίσεις για το ΗΒ, όταν δεν θα ισχύουν πλέον οι κανόνες της ΕΕ.
Ρυθμίσεις για τα προσυσκευασμένα προϊόντα
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Καθώς και τον σχετικό Εφαρμοστικό Κανονισμό 1337/2013 για τη χώρα προέλευσης ορισμένων κρεάτων.
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Είναι σημαντικό για τις ελληνικές εξαγωγές για την μετά την Έξοδο περίοδο και για τα
προσυσκευασμένα προϊόντα που πωλούνται στο ΗΒ, το γεγονός ότι η ετικέτα θα πρέπει να περιλαμβάνει το
όνομα και τη διεύθυνση υπεύθυνης για το προϊόν επιχείρησης τροφίμων στο ΗΒ. Η υπεύθυνη επιχείρηση
τροφίμων είναι η επιχείρηση υπό την επωνυμία της οποίας διατίθεται στο ΗΒ το τρόφιμο ή, εάν ο εν λόγω
φορέας δεν είναι εγκατεστημένος στο ΗΒ, ο εισαγωγέας του προϊόντος στο ΗΒ.
Μόνο η αναφορά διεύθυνσης σε χώρα της ΕΕ δεν θα είναι επαρκής πλέον για σήμανση
προϊόντος στην αγορά του ΗΒ. Ομοίως, μια διεύθυνση του ΗΒ από μόνη της δεν θα αρκεί πλέον για
σήμανση στην αγορά της ΕΕ και, κατά συνέπεια, μετά την έξοδο του ΗΒ, θα απαιτείται μια διεύθυνση στα
υπόλοιπα κ-μ της ΕΕ. Η διεύθυνση του ΗΒ μαζί με τη διεύθυνση της ΕΕ στην ετικέτα θα σημαίνει ότι η
ετικέτα ισχύει τόσο για τις αγορές του ΗΒ όσο και της ΕΕ.
Για παράδειγμα, μια επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα αλλά πωλεί προϊόντα στο ΗΒ μπορεί
σήμερα να αναγράφει το όνομα και τη διεύθυνσή της στην Ελλάδα για προϊόντα που πωλούνται στο ΗΒ. Σε
περίπτωση μη συμφωνίας, η επιχείρηση θα πρέπει να αναγράφει τη διεύθυνση μιας υπεύθυνης επιχείρησης
στο ΗΒ (για παράδειγμα του εισαγωγέα) αν θέλει να διαθέτει το προϊόν της στη βρετανική αγορά.
Αντίστοιχα, μια επιχείρηση τροφίμων του ΗΒ που πωλεί προσυσκευασμένα τρόφιμα στην Ελλάδα μπορεί
σήμερα να παρέχει απλά τη διεύθυνση της επιχείρησης στο ΗΒ. Σε περίπτωση μη συμφωνίας, η βρετανική
επιχείρηση θα πρέπει να δίνει μια διεύθυνση στην Ελλάδα ή σε ένα από τα υπόλοιπα κ-μ της ΕΕ για να
συνεχίσει να διαθέτει το προϊόν της στην Ελλάδα.
Μεταβατική ρύθμιση : Προκειμένου να μετριαστούν οι άμεσες επιπτώσεις αυτών των αλλαγών, ιδίως
στους λιανοπωλητές τροφίμων που πωλούν στο ΗΒ τρόφιμα καταγωγής ΕΕ, η βρετανική Κυβέρνηση
προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότητα να επιτρέπεται, για περίοδο έως 6 μηνών μετά από την Έξοδο χωρίς
συμφωνία, τα τρόφιμα που φέρουν μόνο διεύθυνση της ΕΕ να διατίθενται στην αγορά του ΗΒ. Επιπλέον, για
τρόφιμα που έχουν ήδη σημανθεί και τοποθετηθεί στην αγορά του ΗΒ και φέρουν διεύθυνση ΕΕ27, θα
επιτρέπεται η πώλησή τους μέχρις ότου εξαντληθούν τα αποθέματα.
Ρυθμίσεις για τα φυσικά μεταλλικά νερά
Τα φυσικά μεταλλικά νερά (NMW) υφίσταται επί του παρόντος ειδική διαδικασία αναγνώρισης
προκειμένου να μπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ. Κάθε κ-μ διεξάγει αυτή τη διαδικασία,
όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54 / ΕΚ.
Το ΗΒ προτίθεται να τροποποιήσει τους εγχώριους κανονισμούς ώστε να διασφαλίσει ότι, σε ένα
σενάριο χωρίς συμφωνία, θα είναι σε θέση να λάβει τις δικές του αποφάσεις σχετικά με την αναγνώριση
τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών NMW που αναγνωρίζει η ΕΕ.
Οι βρετανοί παραγωγοί NMW θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι τα φυσικά μεταλλικά νερά που
αναγνωρίζονται στο ΗΒ δεν μπορούν πλέον να γίνονται αποδεκτά ως τέτοια στην ΕΕ. Σε περίπτωση που
δεν υπάρξει συμφωνία, οι παραγωγοί NMW του ΗΒ πρέπει να είναι έτοιμοι να υποβάλουν, μετά την
αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ, αίτηση αναγνώρισης του νερού τους μέσω ενός κ-μ της ΕΕ. Οι αιτήσεις
αυτές θα αντιμετωπίζονται ως αιτήσεις τρίτων χωρών και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τον ίδιο
τρόπο όπως οι επεξεργασίες αιτήσεων για NMW τρίτων χωρών.
Οι οδηγίες της βρετανικής κυβέρνησης είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Producing and labelling food if there's no Brexit deal
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