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ΘΕΜΑ: Εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021
– επικαιροποίηση καταλόγου ελεγχόμενων προϊόντων
Σχετ.:
Έγγραφό μας με Α.Π.Φ.: 4200/1793/17.7.2020
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η βρετανική κυβέρνηση εξέδωσε
επικαιροποιημένο κατάλογο προϊόντων που υπάγονται σε έλεγχο1 κατά την εισαγωγή τους στη
Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα προϊόντα αυτά, οι βρετανοί εισαγωγείς
θα πρέπει από την 1η Ιανουαρίου 2021 να ακολουθούν την κανονική διαδικασία τελωνειακής
διασάφησης.
ΚΑΤΆΛΟΓΟς ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΌΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΈΛΕΓΧΟ ΕΙΣΑΓΩΓΉς ΣΤΗ ΜΕΓΆΛΗ ΒΡΕΤΑΝΊΑ

Κατηγορία
Προϊόντα που υπόκεινται σε
ειδικό φόρο κατανάλωσης
Ελεγχόμενα φάρμακα και
πρόδρομες ουσίες φαρμάκων
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Σχόλια
Περιλαμβάνονται αλκοολούχα ποτά, έλαια υδρογονανθράκων,
καπνός, εισφορά για την κλιματική αλλαγή και βιοκαύσιμα.
Συγκεκριμένα φάρμακα με ειδική άδεια.

Απειλούμενα με εξαφάνιση
είδη της Σύμβασης CITES ή
τα προϊόντα τους

Το ΗΒ θα εξακολουθήσει να συμμορφώνεται με τη Σύμβαση για
το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση ειδών της
άγριας πανίδας και χλωρίδας (CITES).
Για την εισαγωγή και εξαγωγή δειγμάτων απειλουμένων ειδών
που περιλαμβάνονται στη CITES, θα απαιτούνται στα σύνορα οι
άδειες που προβλέπονται στη Σύμβαση.
Δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στη CITES θα μπορούν να
εισαχθούν / εξαχθούν στο /από το ΗΒ μόνο μέσω
συγκεκριμένων σημείων εισόδου / εξόδου.

Ψάρια που αλιεύονται στη
θάλασσα

Απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού αλίευσης.

Λιπάσματα

Νιτρικό αμμώνιο: Θα πρέπει να αποστέλλεται πιστοποιητικό
αντοχής στην έκρηξη το αργότερο πέντε ημέρες πριν από την
αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης του υλικού στη Μεγάλη
Βρετανία, όπως απαιτείται από το σχετικό βρετανικό κανονισμό.

https://www.gov.uk/guidance/list-of-goods-imported-into-great-britain-from-the-eu-that-are-controlled
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Κατηγορία
Φυτά και προϊόντα φυτικής
προέλευσης που εισέρχονται
στη Μεγάλη Βρετανία μέσω
συνοριακού σταθμού
επιθεώρησης
Νάρκες κατά προσωπικού
Εκρηκτικά
Πυροβόλα όπλα
Πυροτεχνήματα
Στρατιωτικά είδη
Πυρηνικά υλικά
Επιθετικά όπλα
Ρεαλιστικές απομιμήσεις
πυροβόλων όπλων
Εξοπλισμός βασανισμού
Ουσίες που καταστρέφουν το
όζον και υδροφθοράνθρακες
Ακατέργαστα διαμάντια

Δασμοί αντιντάμπινγκ και
αντισταθμιστικοί δασμοί
Προϊόντα στο πλαίσιο
κυρώσεων
Μέτρα διασφάλισης για το
χάλυβα
Προϊόντα σχετιζόμενα με
όπλα μαζικής καταστροφής

Σχόλια
Τα ύψιστου κινδύνου φυτά προς φύτευση, όπου ο κίνδυνος
βιοασφάλειας απαιτεί ελέγχους στα σύνορα.
Σύμφωνα με άδεια που εκδίδεται αποκλειστικά για εκπαίδευση
ανίχνευσης, εκκαθάρισης και καταστροφής ναρκών.
Μόνο αυτά που περιλαμβάνονται στον κατάλογο εγκεκριμένων
και αδειοδοτημένων εκρηκτικών.
Μόνο με άδεια, εκτός εάν εξάγονται ως προσωπικά είδη για
κυνήγι ή αθλητισμό από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να κατέχει
το όπλο.
Η αποθήκευση των πυροτεχνημάτων ελέγχεται.
Μόνο με άδεια.
Μόνο με άδεια. Ισχύει και για ιατρικά ραδιοϊσότοπα.
Ορισμένα είδη μόνο με άδεια.
Με άδεια που εκδίδεται για χρήση αποκλειστικά σε ιστορικές
εκδηλώσεις και γυρίσματα ταινιών.
Με άδεια που εκδίδεται με αποκλειστικό σκοπό τη δημόσια
προβολή σε μουσείο, λόγω ιστορικού ενδιαφέροντος.
Η εισαγωγή και εξαγωγή ουσιών που καταστρέφουν το όζον και
των υδροφθορανθράκων ελέγχεται βάσει του Πρωτοκόλλου του
Μόντρεαλ.
Μόνο όταν συνοδεύονται από πιστοποιητικό της διαδικασίας
Kimberley (πρόσθετη απαίτηση των Ηνωμένων Εθνών).
Αφορά διάφορα προϊόντα, μεταξύ των οποίων λιπάσματα,
βιοντίζελ, κεραμικά και χάλυβα. Κατάλογος ειδών που
υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς
δασμούς είναι διαθέσιμος στο σύνδεσμο:
https://www.gov.uk/government/collections/anti-dumping-dutymeasures
Κατάλογος κυρώσεων σε ισχύ: https://www.gov.uk/guidance/uksanctions
Δασμολογικά μέτρα διασφάλισης σχετικά με την εισαγωγή
χάλυβα και των προϊόντων του.
Προϊόντα που υπόκεινται σε βρετανικές κυρώσεις ή
συγκεκριμένα είδη που υπόκεινται σε ελέγχους αδειών
εισαγωγής βάσει βρετανικών κυρώσεων.

Η ανάρτηση «Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων
προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021» στην πύλη Agora έχει επικαιροποιηθεί αναλόγως
(http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/71414).
Η Διευθύνουσα
Γεωργία Βελέντζα
Γραμματέας ΟΕΥ Α’
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Πίνακας κοινοποίησης
Υπουργείο Εξωτερικών
 Δ.Γ. κ. Πρωθυπουργού
 Δ.Γ. κ. Υπουργού
 Δ.Γ. κ. ΑΝΥΠΕΞ
 Δ.Γ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Κ. Φραγκογιάννη
 Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα
 Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & Εξωστρέφειας
 Γρ. κ.κ. Α΄, Β΄, Γ΄ Γεν. Δ/ντών
 Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής
 A13, Β8, Γ1, Γ2 Δ/νσεις
 ΜΑ ΕΕ
Φορείς (μέσω ημών)
 ΣΕΒ
 ΣΒΕ
 Ελληνική Παραγωγή
 ΠΣΕ
 ΣΕΒΕ
 ΚΕΕΕ
 ΕΒΕΑ
 ΕΒΕΘ
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