ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Λευκωσία, 20 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΣ:

Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΑΠΟ:

Λεωνίδα Πασχαλίδη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ:

Νέα χρονοδιαγράμματα που αφορούν τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων από
την ΕΕ στο ΗΒ

Κύριοι,
Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης που σας παρέχουμε για τις διαδικασίες που διέπουν τις
εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου μετά την αποχώρηση του ΗΒ από
την ΕΕ παραθέτουμε πιο κάτω πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο:
• Στις 14 Σεπτεμβρίου, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε αναβολή των συνοριακών ελέγχων
εμπορευμάτων ζωικής προέλευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την 1η
Ιανουαρίου 2022 θα εισαχθούν πλήρεις τελωνειακές διασαφήσεις και έλεγχοι ενώ οι δηλώσεις
ασφάλειας και προστασίας δεν θα απαιτούνται πλέον πριν από την 1η Ιουλίου 2022.
• Οι απαιτήσεις για την προ-κοινοποίηση των προϊόντων που υπάγονται σε υγειονομικούς και
φυτοϋγειονομικούς κανονισμούς, οι οποίες επρόκειτο να εισαχθούν την 1η Οκτωβρίου 2021, θα
εισαχθούν πλέον την 1η Ιανουαρίου 2022.
• Οι νέες απαιτήσεις για τα υγειονομικά πιστοποιητικά εξαγωγής, οι οποίες επρόκειτο να εισαχθούν
την 1η Οκτωβρίου 2021, θα εισαχθούν πλέον την 1η Ιουλίου 2022.
• Φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά και φυσικοί έλεγχοι των
προϊόντων που υπάγονται σε
υγειονομικούς και φυτοϋγειονομικούς κανονισμούς στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, που
επρόκειτο να εισαχθούν την 1η Ιανουαρίου 2022, θα εισαχθούν πλέον την 1η Ιουλίου 2022.
Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο πολιτική δήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι στιγμής – οι τεχνικές
λεπτομέρειες εξακολουθούν να μην είναι σαφείς, εν αναμονή της επόμενης συνάντησης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις Βρετανικές αρχές. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι να επικαιροποιηθεί το
συνοριακό μοντέλο λειτουργίας.
Ο της Εκτελεστικός Κανονισμός 2021/1469 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε πρόσφατα
και επιτρέπει στο ΗΒ να επαναβεβαιώνει (re-certify) τα ζωικά προϊόντα από την ΕΕ (και επομένως,
την επιστροφή των εμπορευμάτων στην ΕΕ) επιλύει 2 ζητήματα:
• την πώληση τέτοιων προϊόντων από την ΕΕ στο ΗΒ, όπου ο αγοραστής δεν θέλει να τα
παραλάβει
• όταν τα προϊόντα είναι υπό διαμετακόμιση στο ΗΒ με προορισμό την Βόρεια Ιρλανδία

Με εκτίμηση,
Λεωνίδας Πασχαλίδης
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
/ΓΒ
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