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Υποβολή νέας πρότασης στην FDA, για διαμόρφωση αμερικανικού “προτύπου 
ταυτότητας” (Standard of Identity) ελαιολάδου, από τους φορείς NAOOA και AOOPA, 
και την εταιρεία Deoleo. 
 
Σας γνωρίζουμε ότι στις αρχές παρελθόντος μηνός (6/7) οι δύο φορείς ελαιόλαδου American 

Olive Oil Producers Association (AOOPA) και North American Olive Oil Association (NAOOA), 

υπέβαλαν (σε συνεργασία με την ισπανικών συμφερόντων πολυεθνική Deoleo, βλ. παρακάτω) 

εκ νέου αίτημα στην αρμόδια α/ Υπηρεσία FDA / Food and Drug Administration για δημιουργία 

εθνικού/αμερικανικού “προτύπου ταυτότητας” ελαιολάδου (Standard of Identity / SOI). 

Σημειώνεται ότι η προσπάθεια διαμόρφωσης αμερικανικού προτύπου ελαιόλαδου εξελίσσεται 

πέραν της δεκαετίας (βλ. σχετ.β’, όπου είχαμε περιγράψει αναλυτικά), ενώ, ήδη από το 2020, 

οι αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου έχουν ζητήσει από την υπηρεσία FDA την υιοθέτηση 

σχετικού Standard of Identity (SOI) ελαιολάδου. Επισημαίνεται, η εν λόγω τέταρτη πρόταση 

προς την α/Υπηρεσία FDA εναρμονίζει τα, προηγουμένως υποβληθέντα, δύο τελευταία 

αιτήματα (από AOOPA/Deoleo τον Νοέμβριο 2019 και από NAOOA μόνο τον Μάιο 2020) 

προκειμένου να διευκολυνθεί η FDA κατά τις διαδικασίες εξέτασης και, δυνητικά, υιοθέτησης 

του προτεινόμενου προτύπου. 

Στην εν θέματι πρόταση προτείνονται τρεις βασικές κατηγορίες ελαιολάδου (εξαιρετικά 

παρθένο, παρθένο, και απλό) με βάση τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και επιμέρους 

κατηγορίες υποδεέστερων ποιοτικών χαρακτηριστικών (ραφιναρισμένο, λαμπάντε και 

πυρηνέλαια). 

Συναφώς, επισημαίνονται: 

- ανακοίνωση NAOOA “Olive Oil Industry Leaders Unite to Petition FDA for First-Ever U.S.  

Standards”, βλ. https://www.aboutoliveoil.org/olive-oil-industry-leaders-unite-to-petition-fda-

for-first-ever-u.s.-standards?utm_medium=email&_hsmi=221421161&_hsenc=p2ANqtz-

8PUGM_oORzs-YWONzNp6FW7iV1_kOuzlEauKdChp7o1x9FlCmUVrA37A2lAk0-

1s_5BkumqBZLP097EZCtqiTjxHRtBQ&utm_content=221421161&utm_source=hs_email. 

- ανάρτηση του εν θέματι νέου αιτήματος στην ιστοσελίδα δημόσιου σχολιασμού 

https://www.regulations.gov/document/FDA-2022-P-1457-0001 (download, Document ID: 

FDA-2022-P-1457-0001). 

Στην προαναφερθείσα ανακοίνωση NAOOA αναφέρονται βασικά στοιχεία για τους φορείς 

AOOPA (εκπροσώπηση Α/ παραγωγών ελαιολάδου, κυρίως στην Καλιφόρνια) και NAOOA 

(εκπροσώπηση τόσο εγχώριων παραγωγών όσο και εισαγωγέων ελαιολάδου από 11 χώρες), 

καθώς και για την εταιρεία Deoleo (ισπανική πολυεθνική με πωλήσεις σε 60 χώρες). 
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