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ΘΔΜΑ: Νέα ζηπαηηγική ηος Ηνωμένος Βαζιλείος καηά ηηρ πασςζαπκίαρ – πιθανέρ
επιπηώζειρ ζηιρ ελληνικέρ εξαγωγέρ ηποθίμων και ποηών
Με ην 63% ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνύ λα ζεσξείηαη ππέξβαξν θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο
παρπζαξθίαο σο έλαλ από ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ζνβαξή λόζεζε, κεηαμύ άιισλ
αζζελεηώλ, θαη από COVID-19, ε βξεηαληθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε λέα ζηξαηεγηθή γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο παρπζαξθίαο1, ε νπνία πεξηιακβάλεη, κεηαμύ άιισλ:
 Σε λνκνζέηεζε ηεο παύζεο πξνώζεζεο ηξνθίκσλ πινύζησλ ζε ιηπαξά, δάραξε θαη αιάηη ζε
θπζηθά θαη ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ζηελ Αγγιία. Θα απαγνξεπζνύλ νη πξνζθνξέο γηα
καδηθέο αγνξέο ηνπ ηύπνπ 1+1 δσξεάλ, όπσο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πξντόλησλ ηεο θαηεγνξίαο
ζε πεξίνπηε ζέζε πνπ ελζαξξύλεη ηελ αγνξά ηνπο (π.ρ. ζην ηέινο ησλ δηαδξόκσλ ή ζηελ
αλακνλή γηα ην ηακείν).
 Σελ απαγόξεπζε ηεο δηαθήκηζεο ηξνθίκσλ πινύζησλ ζε ιηπαξά, δάραξε θαη αιάηη ζηελ
ηειεόξαζε θαη ζην internet πξηλ ηηο 9 ην βξάδπ θαη ηε δηεμαγσγή ζύληνκεο δηαβνύιεπζεο γηα
ηελ πιήξε απαγόξεπζε ηεο δηαθήκηζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο πξντόλησλ ζην internet.
ηόρνο είλαη ν ζπληνληζκόο ηεο απαγόξεπζεο ζηα δύν κέζα θαη ε έλαξμε ηζρύνο ηεο κέρξη ην
ηέινο ηνπ 2022.
 Σε δηεμαγσγή δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο
ζήκαλζεο «θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε» πνπ ζήκεξα εθαξκόδεηαη ζε πξναηξεηηθή βάζε γηα
ζπζθεπαζκέλα ηξόθηκα θαη πνηά (πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξόζζηα όςε ηεο ζπζθεπαζίαο θαη
θσδηθνπνηεί ηηο δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο κε ηα ρξώκαηα ηνπ θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε,
πξνθεηκέλνπ ν θαηαλαισηήο λα κπνξεί λα θξίλεη εύθνια αλ έλα ηξόθηκν ή πνηό έρεη πςειή,
κεζαία ή ρακειή πνζόηεηα ιηπώλ, θνξεζκέλσλ ιηπώλ, ζαθράξσλ θαη αιαηηνύ).
 Σε δηεμαγσγή δηαβνύιεπζεο γηα ηελ πξνζζήθε πιεξνθνξηώλ ζεξκηδηθήο αμίαο ζηελ εηηθέηα
ησλ αιθννινύρσλ πνηώλ.
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Ζ κεζνδνινγία ραξαθηεξηζκνύ ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο ησλ ηξνθίκσλ (UK Nutrient Profiling
Model NPM) δηακνξθώζεθε ην 2004/5 από ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Σξνθίκσλ, πξνθεηκέλνπ ε Αξρή
Δπηθνηλσληώλ λα επηβάιιεη πεξηνξηζκνύο ζηε δηαθήκηζε ιηγόηεξν πγηεηλώλ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ
θαηά ηε δηάξθεηα παηδηθώλ ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ. ε γεληθέο γξακκέο, πξόθεηηαη γηα
ζύζηεκα βαζκνιόγεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ κε βάζε ηε ζεξκηδηθή ηνπο αμία θαη ηελ
πεξηεθηηθόηεηα ζε ιίπε, θνξεζκέλα ιίπε, ζάθραξα θαη αιάηη (επηκέξνπο βαζκνινγίεο πνπ
αζξνίδνληαη ζην βαζκό Α), όπσο θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε θξνύηα, ιαραληθά, θαξπνύο, θπηηθέο
ίλεο θαη πξσηεΐλε (επηκέξνπο βαζκνινγίεο πνπ αζξνίδνληαη ζην βαζκό Β). Ο ηειηθόο βαζκόο ηνπ
ηξνθίκνπ ή πνηνύ ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά ησλ δύν, Α-Β. Έλα ηξόθηκν ραξαθηεξίδεηαη σο
«ιηγόηεξν πγηεηλό» όηαλ ν ηειηθόο ηνπ βαζκόο είλαη 4 ή πεξηζζόηεξν, ελώ έλα πνηό, όηαλ είλαη 1 ή
πεξηζζόηεξν. εκεηώλεηαη όηη ε βαζκνινγία ηεο πξσηεΐλεο δελ ζπκκεηέρεη ζηνλ ηειηθό βαζκό,
όηαλ ην ηξόθηκν έρεη βαζκό κεγαιύηεξν ή ίζν κε 11 ζην A, αιιά κηθξόηεξν από 5 ζηελ
πεξηεθηηθόηεηα ζε θξνύηα, ιαραληθά, θαξπνύο θαη θπηηθέο ίλεο. Βξίζθεηαη ζε εμέιημε
δηαβνύιεπζε γηα ηελ αλαζεώξεζε ηεο κεζνδνινγίαο NPM, σζηόζν είλαη απηή πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε ραξαθηεξηζκνύ ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ σο «πινύζηα ζε ιηπαξά,
δάραξε θαη αιάηη», ζηε δηαβνύιεπζε ηνπ Μαξηίνπ 2019 ζρεηηθά κε ηελ απαγόξεπζε ηεο
δηαθήκηζήο ηνπο ζε ηειεόξαζε θαη internet.
Με βάζε ηελ NPM, ηξόθηκα ειιεληθνύ εμαγσγηθνύ ελδηαθέξνληνο όπσο ην πιήξεο γηανύξηη, ηα
ηπξηά, αθόκα θαη ην ειαηόιαδν, ζα κπνξνύζαλ λα ραξαθηεξηζζνύλ σο «ιηγόηεξν πγηεηλά» θαη λα
εκπέζνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο λέαο βξεηαληθήο ζηξαηεγηθήο θαηά ηεο παρπζαξθίαο. ύκθσλα
δε κε πιεξνθνξίεο από ηνλ εγρώξην θιαδηθό ηύπν, κπηζθόηα θαη όισλ ησλ εηδώλ ηα δαραξώδε,
αθόκα θαη απηά κε ιηγόηεξε δάραξε θαη ρακειά ιηπαξά, παγσηά, δεκεηξηαθά κε κέιη,
απνμεξακέλνπο θαξπνύο θαη θξνύηα θαη πνηά πεξηεθηηθόηεηαο ζε δάραξε πνπ ππεξβαίλεη ην 4,5%,
ζα είλαη κεηαμύ ησλ πξντόλησλ γηα ηα νπνία ζα ηζρύζνπλ νη απαγνξεύζεηο. ε θάζε πεξίπησζε,
εξσηεκαηηθό απνηειεί ε επίπησζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε όιε ζπδήηεζε ζηε ζπλείδεζε ησλ
θαηαλαισηώλ, σο πξνο ηε δηαηξνθηθή αμία θαη ηελ πνηόηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξνθίκσλ.
εκεηώλνπκε όηη ηα παξαδείγκαηα ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ ηπξηώλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά από
ηελ πιεηηόκελε εγρώξηα βηνκεραλία, ε νπνία επηθξίλεη ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ αζάθεηα σο πξνο ηα
έλνρα πξντόληα. Παξάιιεια επηζεκαίλεη όηη ε εθαξκνγή ησλ λέσλ θαλόλσλ ζα νδεγήζεη ζε
πεξηνξηζκό ησλ πσιήζεσλ, ελώ ελδέρεηαη λα απμήζεη ην θόζηνο παξαγσγήο, ζε πεξίπησζε πνπ
απνθαζηζζνύλ λέεο απαηηήζεηο ζήκαλζεο ησλ πξντόλησλ.
Δμάιινπ, δελ απνθιείεηαη θαη ε επηβνιή θόξνπ ζε ηξόθηκα πινύζηα ζε ιηπαξά, δάραξε θαη αιάηη,
θαηά ην πξόηππν ηνπ αληίζηνηρνπ θόξνπ πνπ εηζήρζε ην 2018 γηα ηα πνηά κε πςειή
πεξηεθηηθόηεηα δάραξεο. Ζ πνιηηηθή απηή ζεσξείηαη ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε, θαζώο πξνθεηκέλνπ λα
απνθύγεη ηελ επηβάξπλζε, ε βηνκεραλία πνηώλ πεξηόξηζε ηε ρξήζε δάραξεο θαηά 45 ρηιηάδεο
ηόλνπο ην ρξόλν. Σηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο πξνο ηελ θπβέξλεζε επεμεξγάδεηαη ε επηηξνπή
δηακόξθσζεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Σξνθίκσλ, ε αλαθνξά ηεο νπνίαο αλακέλεηαη πξνζερώο.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ – κειώλ ζαο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πιεξνθόξεζε έρεη αλαξηεζεί θαη ζηε ζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Λνλδίλνπ ζηελ
πύιε Agora: http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/office/834
Ζ Γηεπζύλνπζα
Γεσξγία Βειέληδα
Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α΄
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Πίνακαρ αποδεκηών (μέζω ημών)



















ύλδεζκνο Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ Σξνθίκσλ
ύλδεζκνο Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ Γαιαθηνθνκηθώλ Πξντόλησλ
Παλειιήληνο ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Επκαξηθώλ
Έλσζε Βηνκεραληώλ-Βηνηερληώλ Εαραξσδώλ Διιάδνο
Δζληθή Γηεπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε Διαηνιάδνπ
ύλδεζκνο Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ Σππνπνίεζεο Διαηνιάδνπ
πλεηαηξηζηηθή Κνξηλζηαθήο ηαθίδαο
ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Κνξηλζηαθήο ηαθίδαο
Έλσζε Κνλζεξβνπνηώλ Διιάδνο
Παλειιήληα Έλσζε Κνλζεξβνπνηώλ
Δζληθή Γηεπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε Ακπέινπ θαη Οίλνπ
Κεληξηθή πλεηαηξηζηηθή Έλσζε Ακπειννηληθώλ Πξντόλησλ
ύλδεζκνο Διιεληθώλ Απνζηαγκάησλ θαη Αιθννινύρσλ Πνηώλ
ύλδεζκνο Διιεληθνύ Οίλνπ
Παλειιήληνο ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ
ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ
ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Κξήηεο
Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο
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