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Υποχρέωση ανανέωσης της εγγραφής εταιρειών διακίνησης τροφίμων στις
ΗΠΑ, σε μητρώο α/ομοσπονδιακής Αρχής FDA.

Αναφορικά με εν θέματι υποχρέωση, έναντι αρμόδιας ομοσπονδιακής Αρχής FDA /
Food & Drug Administration (ρύθμισης επί ζητημάτων δημόσιας υγείας στην εγχώρια
αγορά τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών, ιατρικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών
συσκευών και καπνού), βάσει οποίας υποχρέωσης όλες οι εταιρείες τροφίμων,
οπωσδήποτε και οι ελληνικές, διακίνησης / εξαγωγής τροφίμων σε ΗΠΑ,
υποχρεούνται να ανανεώνουν, ανά διετία, τη σχετική τους εγγραφή, επισημαίνουμε τα
παρακάτω.

Πρωτίστως, καθιστούμε σαφές ότι αν ελληνικές επιχειρήσεις τυχόν αστόχησαν σε
ανανέωση της σχετικής εγγραφής (οπότε η εγγραφή έχει ακυρωθεί) μπορούν, σε κάθε
περίπτωση, να επανεγγραφούν άμεσα, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις
όποιες δραστηριότητες ως προς την αγορά ΗΠΑ.

Αν και βεβαίως, δυνητικά, μπορεί να υπάρξει δυσχέρεια αποστολής εξαγωγικού
φορτίου χωρίς προηγούμενη εγγραφή (δεν θα είναι δυνατή η διακίνηση προϊόντων για
κατανάλωση στις ΗΠΑ), επισημαίνεται ότι ο εδώ εισαγωγέας πρέπει, ούτως ή άλλως,
να ειδοποιεί τον εξαγωγέα, προ της αποστολής φορτίου, για την υποχρέωση
εγγραφής στην FDA (ο εισαγωγέας δεν μπορεί έγκυρα να δρομολογήσει παραλαβή
φορτίου αν δεν καταχωρίσει, στο σχετικό σύστημα διαχείρισης, αριθμό εγγραφής της
ξένης επιχείρησης).

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι από το 2011 ισχύει στις ΗΠΑ Κανονισμός
εκσυγχρονισμού μεθόδων ασφάλειας τροφίμων FSMA / Food Safety Modernization
Act, αρμοδιότητας FDA, σύμφωνα με οποίο Κανονισμό όλες οι επιχειρήσεις, εγχώριες
ή αλλοδαπές, οποίες εμπλέκονται στην παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, ή
αποθήκευση τροφίμων (food facilities), προς κατανάλωση στις ΗΠΑ από ανθρώπους
ή ζώα, πρέπει να εγγράφονται στα τηρούμενα μητρώα της FDA, καθώς και να
επιτρέπουν τυχόν επιθεωρήσεις της ίδιας Αρχής για διασφάλιση των παραμέτρων της
κείμενης νομοθεσίας (βλ.1).

Σύμφωνα δε με τον Κανονισμό FSMA, ισχύει υποχρέωση ανανέωσης των εγγραφών
επιχειρήσεων διακίνησης τροφίμων, ανά διετία από το 2012, ενώ η αρμόδια Αρχή
FDA μπορεί να ακυρώσει εγγραφές εφόσον διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι
απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας (παράβαση Κανονισμού FSMA). Εν
προκειμένω, υπενθυμίζεται ότι όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων απαιτείται να
ανανεώνουν την εγγραφή τους, από 1ης Οκτωβρίου έως 31ης Δεκεμβρίου εκάστου

1 Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act (the Bioterrorism Act) -
Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act).



έτους αναφοράς, τον Δεκέμβριο 2018 τελευταίως, με επόμενη ανανέωση το 2020.
Συναφώς, επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο “Food Facility Biennial Registration
Fact Sheet”, σε οποίο παρέχεται συνοπτική πληροφόρηση.

Επαναλαμβάνεται, είναι δυνατή η επανεγγραφή επιχείρησης οποία τυχόν δεν
ανανέωσε προηγούμενη καταχώρισή της, ενώ δεν καταβάλλεται τέλος, σε FDA, για
εγγραφή ή ανανέωση.

Για πληρέστερη ενημέρωση εκ νέου, πέραν της προηγούμενης διαχρονικής
πληροφόρησης από τα Γραφεία ΟΕΥ στις ΗΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
ανατρέχουν σε σχετικές πληροφορίες FDA, ως ακολούθως:

Registration of Food Facilities

User Guides for Online Registration of Food Facilities

Guide to Biennial Registration Renewal

Registration of Food Facilities Step-by-Step Instructions

Food Facility Account Management


