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Αναδιάρθρωση Κανονισμών Εισαγωγής Φυτών (Q37) και Εισαγωγής / Διακίνησης φρέσκων 
Φρούτων και Λαχανικών (Q56) στις ΗΠΑ. 
 
Βάσει πληροφόρησης που λάβαμε από την αρμόδια α / Υπηρεσία Ελέγχου Υγείας Ζώων και 
Φυτών (APHIS / Animal and Plant Health Inspection Service), του Υπουργείου Γεωργίας ΗΠΑ 
(USDA), έχει α) αναδιαρθρωθεί ο κανονισμός εισαγωγής φυτών (Restructuring of Regulations 
on the Importation of Plants for Planting), με νέα κωδική ονομασία Q37, και β) υιοθετηθεί νέο 
πρότυπο έγκρισης εισαγωγής και διακίνησης (φρέσκων) φρούτων και λαχανικών (Establishing 
a Performance Standard for Authorizing the Importation and Interstate Movement of Fruits and 
Vegetables), με νέα κωδική ονομασία Q56. Ειδικότερα, η νέα κωδικοποίηση Q37 (φυτά) ισχύει 
από 18.4.2018 ενώ ο τελικός κανονισμός Q56 (φρούτα και λαχανικά) ισχύει από 15.10.2018. 
 
Εν προκειμένω, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 
 
Α. Εισαγωγή Φυτών - Q37 (βλ.1). 
Πρωτίστως, η αναδιάρθρωση του εν λόγω Κανονισμού Q37 απλοποιεί και συγκεντρώνει σε 
ενιαίο σύνολο τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής φυτών του Κώδικα Ομοσπονδιακών 
Κανονισμών (CFR, 7 CFR 319.37), κυρίως άδεια εισαγωγής, φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, 
τελωνειακό έλεγχο κ.ά. ειδικότερες κατά περίπτωση προϋποθέσεις. Εξίσου σημαντικά, οι 
περιορισμοί εισαγωγής συγκεκριμένων τύπων φυτών επανακωδικοποιούνται στο νέο εγχειρίδιο 
"Plants for Planting Manual" (βλ.2), ως νέα πηγή ενιαίας πληροφόρησης αντί της προηγουμένως 
διάσπαρτης κωδικοποίησης του CFR, προς διευκόλυνση αναζήτησης κανονισμών, 
συμμόρφωσης και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων. 
 
Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, σημαντική αλλαγή στην κωδικοποίηση των γενικών προϋποθέσεων 
εισαγωγής δεδομένου ότι, πλέον, όλα τα φυτά, συμπεριλαμβανομένου του πολλαπλασιαστικού 
υλικού (σπόρων προς σπορά), που εισάγονται στις ΗΠΑ πρέπει να συνοδεύονται από 
Φυτοϋγειονομικό Πιστοποιητικό (Phytosanitary Certificate) ή ισοδύναμη τεκμηρίωση που 
μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ της α / Υπηρεσίας APHIS και του Εθνικού Οργανισμού 
Φυτοπροστασίας (NPPO / National Plant Protection Organization) της χώρας εξαγωγής. Επίσης, 
τονίζεται ότι, από προηγούμενη κατηγοριοποίηση φυτών ως α) Prohibited, β) Restricted και γ) 
Not Authorized Pending Pest Risk Analysis (NAPPRA) καταργείται η κατηγορία των 
απαγορευμένων φυτών και παραμένουν μόνο οι λοιπές δύο, ουσιαστικά προς ενίσχυση της 

                                                            
1 Q37 Restructure, https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/import‐

information/permits/plants‐and‐plant‐products‐permits/plants‐for‐planting/ct_q37restructure. 

2 Plants for Planting Manual, 

https://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/downloads/plants_for_planting.p

df.  



διαδικασίας ελέγχου φυτοϋγείας / PRA, μέσω της εισαγωγής νέων ενιαίων μέτρων διαχείρισης 
κινδύνου IPRMM / Integrated Pest Risk Management Measures. 
 
Β. Εισαγωγή και Διακίνηση Φρούτων και Λαχανικών - Q56 (βλ.3). 
Με το νέο σύστημα κωδικοποίησης η α / Υπηρεσία APHIS χρησιμοποιεί ταχύτερη διαδικασία 
έγκρισης εισαγωγής φρούτων και λαχανικών από ξένες χώρες και διακίνησης μεταξύ των 
αμερικανικών πολιτειών και άλλων περιοχών των ΗΠΑ. Ειδικότερα, μέσω νέας διαδικασίας 
ανακοινώσεων (notice-based process) δεν απαιτείται πλέον χρονοβόρα τροποποίηση 
Ομοσπονδιακών Κανονισμών αλλά έγκριση εισαγωγής / διακίνησης μέσω δημοσίευσης 
ανακοινώσεων στην Εφημερίδα Κυβέρνησης (FR). 
 
Σύμφωνα με την προηγούμενη κωδικοποίηση (2007) η έγκριση εισαγωγής οπωροκηπευτικών 
χορηγείται από την APHIS υπό ορισμένες προϋποθέσεις (επιθεώρηση στον πρώτο λιμένα 
εισόδου, εισαγωγή από περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς, κατόπιν ειδικής 
φυτοϋγειονομικής παρέμβασης αν απαιτείται, με πιστοποιητικό φυτοϋγείας χώρας προέλευσης, 
εισαγωγή εμπορικών φορτίων μόνο), βάσει του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών (7 CFR 
318 και 319). Εφεξής, όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής, ειδικές και γενικές, αναφέρονται 
αναλυτικά στη νέα βάση δεδομένων FAVIR / Fruits and Vegetables Import Requirements (βλ.4) 
η οποία, είναι ελεύθερα προσβάσιμη και, μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για αναζήτηση 
στοιχείων με παραμετροποίηση χώρας προέλευσης (country/region search) και συγκεκριμένου 
προϊόντος (approved product/name search). Υπογραμμίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η 
Υπηρεσία APHIS εξακολουθεί να πραγματοποιεί ελέγχους φυτοϋγείας (PRA / Pest Risk 
Analysis) για κάθε νέο αίτημα πρόσβασης στην αγορά ΗΠΑ, καθώς και να διεξάγει σχετικές 
διαβουλεύσεις με τους Εθνικούς Οργανισμούς Φυτοπροστασίας (NPPO / National Plant 
Protection Organization) της ενδιαφερόμενης χώρας εξαγωγής. 
 

                                                            
3 Quarantine 56, https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/import‐

information/q56/ct_quarantine_56.  

4 FAVIR, 

https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?CFID=1773909&CFTOKEN=a16915a38d

24a962‐B438379A‐E6D1‐3E9D‐848A16874DEB073C&ACTION=pubHome.  


