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Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021 
Συντάκτης : Βασίλειος Τσουκαλάς  
 

Εισαγωγικό σημείωμα :  

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τη στρατηγική της ΕΕ « Farm to Fork*» ,   η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρόκειται  να υποβάλει, έως το τέλος του 2022, πρόταση νέας νομοθεσίας  , για εναρμονισμένη 
υποχρεωτική διατροφική επισήμανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας (FOP-Front On Pack )  και 
για τον καθορισμό διαθρεπτικών προφίλ για τον περιορισμό διάθεσης / κατανάλωσης  τροφίμων με 
υψηλή περιεκτικότητα, πχ. σε αλάτι, σάκχαρα ή/και λιπαρά. 

Ειδικότερα για το σκοπό αυτό,  η   Επιτροπή με σχετικό αίτημα / ανάθεση  στις αρχές του 2021**       
ζήτησε από την EFSA     να παράσχει επιστημονικές συμβουλές και να  εκδώσει την επιστημονική της 
γνώμη έως τον Μάρτιο του 2022.  

Ειδικότερα οι επιστημονικές συμβουλές   εστιάζουν:  

EFSA – Σχέδιο γνωμοδότησης προς διαβούλευση ( Διατροφική  επισήμανση - FOP  -

ισχυρισμοί υγείας στην  συσκευασία τροφίμων) .  

Οριστικοποίηση  επιστημονικών συμβουλών.  

Προθάλαμος   ανασκόπησης-βελτίωσης   κριτηρίων του Nutri-score – Μικτό 
σύστημα ; 

 

*  Η στρατηγική «From farm to Fork » βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας Search   
με στόχο να καταστούν τα συστήματα αξιολόγησης των τροφίμων δίκαια,  και φιλικά προς το περιβάλλον. 

 

https://www-efsa-europa-eu.translate.goog/sites/default/files/EFSA-Q-2021-00026_M-2021-0007.pdf?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=nui,sc
https://www-efsa-europa-eu.translate.goog/sites/default/files/EFSA-Q-2021-00026_M-2021-0007.pdf?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=nui,sc
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• σε θρεπτικά συστατικά ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένων των μη 
θρεπτικών συστατικών των τροφίμων (π.χ. ενέργεια, διαιτητικές ίνες) 

• σε ομάδες τροφίμων που έχουν  σημαντικό ρόλο στη διατροφή των ευρωπαϊκών πληθυσμών 
και υποομάδων 

• σε κριτήρια, που καθοδηγούν για την  επιλογή των θρεπτικών ουσιών και άλλων μη 
θρεπτικών συστατικών των τροφίμων για τον προσδιορισμό θρεπτικών στοιχείων. 

( δεν περιλαμβάνεται : 
• σχεδιασμός και ανάπτυξη μοντέλου χαρακτηρισμού θρεπτικών στοιχείων ( πχ Nutri score ) ή  
• παροχή συμβουλών για τα τρέχοντα μοντέλα θρεπτικού προφίλ που χρησιμοποιούνται ήδη για 

διαφορετικούς σκοπούς ) 
  
Στο μεταξύ από πλευράς της EFSA,  διατροφολόγοι και άλλοι εμπειρογνώμονες   παρείχαν 
επιστημονικές συμβουλές για την υποστήριξη της ανάπτυξης του εν λόγω μελλοντικού συστήματος 
σε επίπεδο ΕΕ  .  
Παράλληλα η  EFSA πρόκειται να  επικαιροποιήσει επίσης τις προϋποθέσεις για τη χρήση και τον 
περιορισμό των ισχυρισμών διατροφής και υγείας στα τρόφιμα . 
Οι ειδικοί επιστήμονες  της  EFSA θα αξιολογήσουν πρόσφατες επιστημονικές πληροφορίες, από 
πηγές όπως: 

• Δημοσιευμένες  κριτικές σχετικά με διατροφικές συστάσεις για υγιεινές δίαιτες βασισμένες 
σε στοιχεία από μελέτες σε ανθρώπους 

• Εργασίες της  σχετικά με τις διατροφικές τιμές αναφοράς και τα θρεπτικά προφίλ 

• Εθνικές διατροφικές κατευθυντήριες γραμμές με βάση τα τρόφιμα στις ευρωπαϊκές χώρες ! 

• Μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση των συστημάτων επισήμανσης για μπροστινό μέρος της 
συσκευασίας που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Η EFSA, σύμφωνα με το πρόγραμμά της,   έχει ήδη ανοίξει δημόσιο διάλογο σχετικά με τη 
διατροφική επισήμανση και τους ισχυρισμούς για την υγεία και  εργάζεται για την 
οριστικοποίηση των επιστημονικών συμβουλών που της παρασχέθηκαν στη βάση ενός 
προσχεδίου και οι οποίες    θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να αναπτύξουν   
ένα εναρμονισμένο ,   ενιαίο πανευρωπαϊκό σύστημα διατροφικής επισήμανσης.  

 

https://www-efsa-europa-eu.translate.goog/en/topics/topic/dietary-reference-values?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=nui,sc
https://www-efsa-europa-eu.translate.goog/en/efsajournal/pub/644?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=nui,sc
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=el&nui=1&prev=search&u=https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/front-pack-nutrition-labelling-schemes-comprehensive-review
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=el&nui=1&prev=search&u=https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/front-pack-nutrition-labelling-schemes-comprehensive-review
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Ποιο το περιεχόμενο του  σχεδίου  γνωμοδότησης της EFSA; 
 

Σύμφωνα με τον προεδρεύοντα Dr Alfonso Siani της ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων της EFSA, 
που συνέβαλε στη σύνταξη της επιστημονικής γνώμης: 

 "Το σχέδιο γνωμοδότησης  παρέχει συμβουλές στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τα 
θρεπτικά συστατικά και τα μη θρεπτικά συστατικά των τροφίμων,  που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

( μοντέλα κατάρτισης προφίλ θρεπτικών ουσιών , όπου οι υπερβολικές ή ανεπαρκείς προσλήψεις 
σχετίζονται με κινδύνους μακροχρόνιας νόσου"). 

Η πρόταση EFSA :   
Δεδομένης της "υψηλής επικράτησης του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας στην Ευρώπη", η 
μείωση της πρόσληψης ενέργειας είναι σημαντική για τη δημόσια υγεία για τους ευρωπαϊκούς 
πληθυσμούς 

Το σχέδιο γνωμοδότησης καταλήγει, μεταξύ άλλων, στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσαν να 
εξεταστούν τα ακόλουθα σε μοντέλα κατάρτισης προφίλ θρεπτικών ουσιών: 

1.  Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό επιπολασμό  του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας στην 
Ευρώπη, η μείωση της πρόσληψης ενέργειας είναι σημαντική για τη δημόσια υγεία για τους 
ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. 
 

2. Τα κορεσμένα λίπη, το νάτριο, τα πρόσθετα/ελεύθερα σάκχαρα υπερβαίνουν τις  Διατροφικές 
συστάσεις* στους περισσότερους ευρωπαϊκούς ενήλικες πληθυσμούς και οι υπερβολικές 
προσλήψεις συνδέονται με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. 

Για το εν λόγω προσχέδιο , η EFSA θα συνεχίσει το 
δημόσιο διάλογο  μέχρι τα τέλη του 2021. 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/topic/food-based-dietary-guidelines-europe_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/topic/food-based-dietary-guidelines-europe_en
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3. Οι διαιτητικές ίνες και οι προσλήψεις καλίου είναι ανεπαρκείς στους περισσότερους 
ευρωπαϊκούς ενήλικες πληθυσμούς και οι ανεπαρκείς προσλήψεις συνδέονται με δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία. 

Στο σχέδιο  επισημαίνεται ότι η  πρόσληψη σιδήρου, ασβεστίου, βιταμίνης  D, φυλλικού οξέος και 
ιωδίου είναι ανεπαρκείς σε συγκεκριμένους υπο-πληθυσμούς και συνήθως αντιμετωπίζονται με 
εθνικές πολιτικές ή/και εξατομικευμένες συμβουλές. 

"Αν και η συμμετοχή θρεπτικών ουσιών και μη θρεπτικών συστατικών σε ένα μοντέλο κατάρτισης 
προφίλ θρεπτικών ουσιών θα πρέπει να καθοδηγείται κυρίως από τη σημασία τους για τη δημόσια 
υγεία, θρεπτικές ουσίες και μη θρεπτικά συστατικά μπορούν, επίσης , να συμπεριληφθούν στο 
μοντέλο και για άλλους λόγους, όπως πχ. να συμπεριλαμβάνονται ορισμένα τρόφιμα  ακόμη και αν 
για την επιστήμη δεν είναι 100% σαφές ότι απαιτείται αύξηση της κατανάλωσής τους για λόγους 
δημόσιας υγείας. 

Για παράδειγμα, οι διαχειριστές κινδύνου μπορεί να αποφασίσουν να συμπεριλάβουν ορισμένα 
ωμέγα-3 σε μοντέλα προφίλ θρεπτικών ουσιών για να ενθαρρύνουν την κατανάλωση λιπαρών ψαριών 
σύμφωνα με τις διατροφικές συστάσεις τους, παρόλο που τα δεδομένα σχετικά με την πρόσληψη 
αυτών των λιπαρών οξέων δεν επαρκούν για να συμπεράνουν εάν καταναλώνονται σε ανεπαρκείς 
ποσότητες ή όχι." 

 

Ο σκοπός της διαβούλευσης:  Επιστημονική υποστηρικτική βάση   προς τους υπεύθυνους λήψης 
αποφάσεων  της ΕΕ 
 

Η δημόσια διαβούλευση διεξάγεται  για τη  συγκέντρωση επιστημονικών πληροφοριών και από 
άλλους εμπειρογνώμονες, θεσμικούς εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το σχέδιο 
επιστημονικής   γνώμης της EFSA. 

Επισημαίνεται :   οι επιστημονικές   συμβουλές της EFSA  αποσκοπούν στη μοντελοποίηση του προφίλ 
θρεπτικών ουσιών για τη διατροφική επισήμανση   στο πρόσθια επιφάνεια της  συσκευασίας  ( FOP )  
και για τον περιορισμό των σχετικών  ισχυρισμών.  

Ωστόσο,  

το σχέδιο γνωμοδότησης δεν αξιολογεί ούτε προτείνει ένα συγκεκριμένο μοντέλο 
κατάρτισης προφίλ θρεπτικών ουσιών για την επισήμανση των τροφίμων 
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Ομάδες τροφίμων σε ευρωπαϊκές και εθνικές συστάσεις διατροφής  
 

Το σχέδιο  γνωμοδότησης της EFSA  περιλαμβάνει, επίσης,  επιστημονικά ζητήματα σχετικά με τις 
ομάδες τροφίμων που έχουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή διατροφή. 

Αυτές περιλαμβάνουν :  

• αμυλούχα τρόφιμα (κυρίως δημητριακά και πατάτες), φρούτα και λαχανικά,   όσπρια, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος, ψάρια και οστρακοειδή, ξηρούς 
καρπούς και σπόρους, καθώς και  
 

• μη αλκοολούχα ποτά, όπως αναγνωρίζονται στις εθνικές διατροφικές κατευθυντήριες 
γραμμές για τα τρόφιμα στα κράτη μέλη. Ο διατροφικός  τους ρόλος και   συνεισφορά   τους  
ποικίλλει  μεταξύ των χωρών,  λόγω διατροφικών συνηθειών και διαφορετικής παράδοσης. 

Οι εθνικές κατευθυντήριες γραμμές ενθαρρύνουν την κατανάλωση :  

• δημητριακών ολικής άλεσης , 
• φρούτων και λαχανικών,  
• ξηρών καρπών και σπόρων,  
• γάλακτος μειωμένης περιεκτικότητας σε λιπαρά και  
• γαλακτοκομικών προϊόντων,  
• ψαριών και  
• νερού 

Ωστόσο,  για τα τρόφιμα με: 

• υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λίπη,  
• σάκχαρα ή/και νάτριο (λόγω της επεξεργασίας των τροφίμων) γενικά αποθαρρύνεται η κατανάλωσή τους. 

Προωθείται , επίσης :   

• η τακτική κατανάλωση   οσπρίων αντί για κρέας (ιδιαίτερα κόκκινο  και επεξεργασμένο κρέας) 
και  

• φυτικά έλαια πλούσια σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λίπη αντί για εκείνα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε κορεσμένα λίπη. 

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 9 Ιανουαρίου, μετά την οποία η EFSA θα 
οριστικοποιήσει την επιστημονική της γνώμη στις αρχές του 2022.  

Για να δείτε το σχέδιο γνωμοδότησης και να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση, κάντε κλικ στο 
κουμπί: 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/topic/food-based-dietary-guidelines-europe_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/topic/food-based-dietary-guidelines-europe_en
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• Δημόσια διαβούλευση: σχέδιο επιστημονικής γνώμης  σχετικά με την ανάπτυξη εναρμονισμένης 
υποχρεωτικής επισήμανσης της διατροφής front-of-pack και τον καθορισμό προφίλ θρεπτικών 
ουσιών για τον περιορισμό των ισχυρισμών διατροφής και υγείας στα τρόφιμα 

Στον παρακάτω σύνδεσμο απαντώνται πολύ συγκεκριμένα και λεπτομερώς μια σειρά σημαντικών 
ερωτημάτων κυρίως σχετικά με το εύρος  θεμάτων που καλύπτει η EFSA  ( σχέδιο ) . 

• Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις επιστημονικές συμβουλές της EFSA για την ενημέρωση 
εναρμονισμένης επισήμανσης της πρώτης συσκευασίας και τον περιορισμό των ισχυρισμών 
σχετικά με τα τρόφιμα 

  

 
 

Πηγές πληροφόρησης :  βλ. συνδέσεις  
 

Άποψη του συντάκτη :  
Η Γνωμοδότηση της EFSA , φαίνεται ότι είναι  πιθανό να 
να αποδειχθεί σημαντική για το σύστημα που τελικά θα 
εφαρμοστεί σε επίπεδο ΕΕ. και  να επηρεάσει την τελική 
απόφαση της Επιτροπής σχετικά   με το τι πρέπει – και 
τί δεν πρέπει – να συμπεριληφθεί για την τελική 
επιλογή του συστήματος   αξιολόγησης ( Nutri Score ; 
NutrInform ; Key hole   ;  

https://connect.efsa.europa.eu/RM/a0l1v00000E877g
https://connect.efsa.europa.eu/RM/a0l1v00000E877g
https://connect.efsa.europa.eu/RM/a0l1v00000E877g
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/topic/faq-nutrient-profiling-mandate.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/topic/faq-nutrient-profiling-mandate.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/topic/faq-nutrient-profiling-mandate.pdf
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