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ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Α̟οδεκτών (µέσω ηµών)
ΚΟΙΝ: ΥΠΕΞ
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- Γρ. κ. Β΄ Γεν. ∆/ντού
- Β1, Β4, Β8 ∆/νσεις
Ε.∆.:

Γραφείο κ.Πρέσβυ (χ.σ.)

ΘΕΜΑ: «Νέες ετικέτες σήµανσης συστατικών τροφίµων»

Η Οµοσπονδία Τροφίµων και Ποτών του Ηνωµένου Βασιλείου συµφώνησε στην
πρόταση του Υπουργείου Υγείας για την καθιέρωση νέου ενιαίου σχεδίου ετικετών
διατροφικών στοιχείων που τίθενται στις συσκευασίες των τροφίµων.
Το σχέδιο αυτό βασίζεται στη χρωµατική διάκριση των φανών οδικής κυκλοφορίας
σε ότι αφορά την περιεκτικότητα των τροφίµων σε λιπαρά, κορεσµένα λιπαρά, άλατα,
σάκχαρα και θερµίδες ως ποσοστό της συνιστώµενης ηµερήσιας ποσότητας, όπως φαίνεται
και στην παρακάτω εικόνα.

Το νέο σύστηµα αρχικά θα περιλαµβάνει τα ήδη ισχύοντα όρια περιεκτικότητας
συστατικών που προβλέπονται από τον κανονισµό της Ανεξάρτητης Αρχής Τροφίµων του
Η.Β. (FSA) σε ότι αφορά στις κόκκινες, πορτοκαλί και πράσινες ενδείξεις των ετικετών.
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Τον Νοέµβριο 2012, όταν ανακοινώθηκε η πρόταση του Υπουργείου Υγείας για
τροποποίηση των ετικετών, η Οµοσπονδία Τροφίµων και Ποτών είχε εναντιωθεί, µε το
επιχείρηµα ότι αυτή η πρόταση θα µπορούσε δηµιουργήσει προβλήµατα σε ορισµένες
κατηγορίες τροφίµων. Σε συνεργασία όµως µε την Ένωση Λιανοπωλητών Βρετανίας
(BRC), η οποία εκδίδει και την οµώνυµη πιστοποίηση ποιότητας, επεξεργάστηκαν νέο
σχέδιο ετικέτας, το οποίο αναµένεται να κοινοποιηθεί σε πωλητές και προµηθευτές για
διαβούλευση στις αµέσως επόµενες εβδοµάδες.
Σηµειώνεται ότι, όπως αναφέρουν όλες οι εµπλεκόµενες πλευρές, η υιοθέτηση του
νέου τύπου ετικέτας διατροφικών στοιχείων θα είναι ενιαία σε όλα τα τρόφιµα, αλλά
προαιρετική. Στόχος του Υπουργείου ∆ηµόσιας Υγείας είναι να ξεκινήσει η εφαρµογή του
νέου συστήµατα από το καλοκαίρι τρέχοντος έτος.
Για τις εξελίξεις επί του θέµατος θα σας τηρούµε ενήµερους.

Ο Προϊστάµενος

Αντώνιος Κατε̟όδης
Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄
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