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Νέος Κανονισμός Υπουργείου Γεωργίας ΗΠΑ για τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και 

διάθεσης βιολογικών προϊόντων στην αγορά ΗΠΑ. 

 

Δημοσιεύθηκε, 19/1, νέος Τελικός Κανονισμός (Final Rule) του α/ Υπουργείου Γεωργίας (USDA 

/ United States Department of Agriculture), με τίτλο “National Organic Program (NOP); 

Strengthening Organic Enforcement”, και αντικείμενο τη θέσπιση νέων προϋποθέσεων για την 

πιστοποίηση και διάθεση βιολογικών προϊόντων στην α/ αγορά, ιδίως ως προς την κανονιστική 

συμμόρφωση και ενίσχυση του ελέγχου της παραγωγής, μεταφοράς/αποθήκευσης και 

διάθεσης βιολογικών αγροτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών. 

 

Υπενθυμίζεται ότι η αρμοδιότητα κανονιστικών ρυθμίσεων για τα βιολογικά προϊόντα 

(αγροδιατροφικά και κτηνοτροφικά) στην α/ αγορά, καθώς και για τη σήμανση των βιολογικών 

προϊόντων (Organic Seal), ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας ΗΠΑ (USDA) -- και όχι στην 

Υπηρεσία FDA (Food and Drug Administration), οποία έχει αρμοδιότητα για κάθε άλλο θέμα 

που αφορά σε αγροδιατροφικά προϊόντα – και το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο ορίζεται βάσει του 

προγράμματος NOP/ National Organic Program (βλ. παρακάτω πηγές πληροφόρησης). 

Επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την έγκριση σήμανσης (από 

το Υπουργείο Γεωργίας) ενός αγροτικού προϊόντος ως βιολογικού είναι διαφορετικές από τις 

προϋποθέσεις συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς της FDA, για την ασφάλεια αλλά και για τη 

σήμανση (labelling) όλων των αγροδιατροφικών προϊόντων, επομένως οι εξαγωγείς 

βιολογικών τροφίμων στις ΗΠΑ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που 

ισχύουν και από τους δύο α/ φορείς. 

 

Μεταξύ άλλων προβλέψεων, τα βασικά στοιχεία του νέου Κανονισμού για ενίσχυση του 

ελέγχου από αρμόδιες αρχές και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, συνοψίζονται ως 

ακολούθως: 

- Επιβάλλεται η πιστοποίηση (certification) όλων των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας 

βιολογικών αγροτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγέων, χονδρεμπόρων, 

διανομέων κλπ. 

- Απαιτείται η χρήση πιστοποιητικών εισαγωγής NOP (σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις 

του εν λόγω προγράμματος) για όλα τα βιολογικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ. 

- Οι συσκευασίες, κιβώτια, ή μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται για την 

μεταφορά και αποθήκευση βιολογικών προϊόντων, εφεξής πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση 

χρήσης τους για βιολογικά, για έλεγχο μέσω των συνοδευτικών εγγράφων. 

- Διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο πιστοποιημένες μονάδες παραγωγής βιολογικών 

προϊόντων μπορούν να υποβάλουν αλλαγές της παραγωγικής τους διαδικασίας, και 

επισημαίνεται ότι οι φορείς πιστοποίησης πρέπει να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους 

τουλάχιστον μια φορά ετησίως. 

- Διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις για την θέσπιση, την αξιολόγηση και τον τερματισμό 

καθεστώτων ισοδυναμίας (equivalence) που χορηγεί το Υπουργείο Γεωργίας σε ξένες χώρες, 



βάσει αξιολόγησης των εθνικών τους συστημάτων παραγωγής βιολογικών προϊόντων, για 

ποιοτική διασφάλιση των αντίστοιχων εισαγωγών στις ΗΠΑ. 

- Καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν γενικώς οι παραγωγοί βιολογικών 

προϊόντων για να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση, ενώ τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται 

θα είναι τυποποιημένα μέσω βάσης δεδομένων του α/ Υπουργείου Γεωργίας (OID / Organic 

Integrity Database). 

- Διευκρινίζεται η μέθοδος υπολογισμού του ποσοστού βιολογικών συστατικών σε σύνθετα 

προϊόντα, για κατάλληλη κανονιστική συμμόρφωση. 

- Καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση αρχείων διακίνησης προϊόντων, καθώς και διαδικασιών 

κανονιστικής συμμόρφωσης και αποφυγής απάτης, ενώ θα εφαρμόζονται έλεγχοι 

ιχνηλασιμότητας σε όλους τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού. 

 

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο 2022 το α/ Υπουργείο Γεωργίας (USDA) καταχώρισε το σήμα 

βιολογικών προϊόντων (Organic Seal), ως επίσημο ομοσπονδιακό σήμα, στο α/ Γραφείο 

Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων (USPTO / US Patent and Trademark Office), 

προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία του στην αγορά ΗΠΑ για χρήση στο πλαίσιο του 

προγράμματος NOP, μόνο κατόπιν πιστοποίησης των χρηστών. 

 

Ο Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 20.3.2023, με προθεσμία συμμόρφωσης ενός έτους, έως 

τις 20.3.2024, για τους εξαγωγείς βιολογικών προϊόντων στις ΗΠΑ. 

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση βλ.: 

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

- National Organic Program (NOP); Strengthening Organic Enforcement (), 
https://www.federalregister.gov/documents/2023/01/19/2023-00702/national-organic-
program-nop-strengthening-organic-enforcement.  

- USDA Publishes Strengthening Organic Enforcement Final Rule, 
https://www.usda.gov/media/press-releases/2023/01/18/usda-publishes-strengthening-
organic-enforcement-final-rule.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NOP 

- Organic on Food Labels 
https://www.fda.gov/food/food-labeling-nutrition/organic-food-labels 

- National Organic Program 
https://www.ams.usda.gov/about-ams/programs-offices/national-organic-program 

 

https://www.federalregister.gov/documents/2023/01/19/2023-00702/national-organic-program-nop-strengthening-organic-enforcement
https://www.federalregister.gov/documents/2023/01/19/2023-00702/national-organic-program-nop-strengthening-organic-enforcement
https://www.usda.gov/media/press-releases/2023/01/18/usda-publishes-strengthening-organic-enforcement-final-rule
https://www.usda.gov/media/press-releases/2023/01/18/usda-publishes-strengthening-organic-enforcement-final-rule
https://www.fda.gov/food/food-labeling-nutrition/organic-food-labels
https://www.ams.usda.gov/about-ams/programs-offices/national-organic-program

