
 

 

Αθήνα, 14 Ιοςλίος 2022 

Επίκαιπη Επώηηζη 

Ππορ ηον Υποςπγό Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Τποθίμων 

Θέμα:  Κςβεπνηηική αδπάνεια για NutriScore πος απειλεί ηο ελαιόλαδο  

Με ηελ α.π. 611/28.3.2021 Επίθαηξε Εξώηεζή κνπ (Θέκα: Τν ειαηόιαδν κεηαηξέπεηαη ζε 

αλζπγηεηλό πξνϊόλ κέζα από ηηο ζηξεβιώζεηο ηνπ NutriScore) θηλεηνπνίεζα ηνλ πξώελ 

ππνπξγό ζηε δηα δώζεο ζπδήηεζε ζηελ Οινκέιεηα γηα ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη ν 

αγξνηνδηαηξνθηθόο ηνκέαο ηεο ρωξάο εθόζνλ ηειηθά ε Ε.Ε. λνκνζεηήζεη ην ζύζηεκα ζήκαλζεο 

ηξνθίκωλ Nutriscore. Ο ππνπξγόο ζπκθώλεζε κε ηηο πξνηάζεηο κνπ γηα άκεζε ζύγθιεζε ηεο 

Επηηξνπή Παξαγωγήο θαη Εµπνξίνπ θαη ηελ Επηηξνπή Επξωπαϊθώλ Υπνζέζεωλ, λα εµπιαθνύλ 

θαη ηα άιια θόµµαηα θαη λα ελεµεξωζνύλ θαη νη Επξωβνπιεπηέο. Επίζεο αλαθνίλωζε ηε 

ζύζηαζε µηαο ζπµβνπιεπηηθήο νµάδαο γηα ηελ παξνρή ηερληθήο θαη επηζηεµνληθήο ππνζηήξημεο 

πξνο ην ππνπξγείν. 

Όκωο ε ζπδήηεζε γηα ην Nutriscore έρεη μεθηλήζεη επίζεκα από ην 2017 θαη πιένλ ε Επξωπαϊθή 

Επηηξνπή ζα έρεη παγηώζεη ηε πξόηαζε γηα ην λέν ζύζηεκα κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

Πξόθεηηαη γηα έλα δηαζηξεβιωηηθό -ηεο πξαγκαηηθήο δηαηξνθηθήο αμίαο ηνπ ηξνθίκνπ-

ζύζηεκα εκπξόζζηαο ζήκαλζεο ζπζθεπαζίαο (FoPL) ην νπνίν νδεγεί ζε παξαπιάλεζε ηνπ 

θαηαλαιωηή, αμηνινγώληαο κόλν πέληε βαζηθέο παξακέηξνπο, αγλνώληαο βηηακίλεο, 

αληηνμεηδωηηθέο νπζίεο θαη βηνθαηλόιεο, αιιά θαη ηελ ύπαξμε ρεκηθώλ. Ιδηαίηεξα ζε ό,ηη αθνξά 

ηα παξαδνζηαθά καο πξνϊόληα/κεζνγεηαθή δηαηξνθή (ειαηόιαδν, επηηξαπέδηεο ειηέο, θέηα θαη 

άιια ηπξνθνκηθά είδε, κέιη θιπ) απηά πιήηηνληαη βαζηά. Ελδεηθηηθά ην ζύζηεκα θαηαηάζζεη ην 

ειαηόιαδν ζηελ θαηεγνξία C πνπ ζεκαίλεη κέζεο πγηεηλήο άμηαο θαη ην εμνκνηώλεη κε ηελ 

θέηζαπ θαη ηα πξνϊόληα ηύπνπ θόια. Η θέηα θέξεη ηε ρακειόηεξε θαηάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

κε ην γξάκκα Ε, ππνδεέζηεξε δει. από έλα ηπξί θξέκα από γάια ζθόλε κε ρακειά ιηπαξά.  

Μεγάιν κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο ηωλ θιάδωλ ηξνθίκωλ θαη γιπθηζκάηωλ θαη 

ηδηαίηεξα ηωλ παξαδνζηαθώλ πξνϊόληωλ ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, εθηηκνύλ όηη ζα έξζνπλ 

αληηκέηωπνη κε κηα λέα θξίζε πνπ κπνξεί λα ζέζεη αθόκε θαη ζέκα βηωζηκόηεηάο ηνπο. 

επωηάηαι ο κ. Υποςπγόρ: 

1. Σε πνηεο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο έρεηε πξνρωξήζεη κέζα ζε απηό ην δηάζηεκα ζε Εζληθό θαη 

Επξωπαϊθό επίπεδν; Πνηα είλαη ε εζληθή ζέζε ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο 

Επξωπαϊθήο Οδεγίαο πνπ έπξεπε λα θαηαηεζεί κέρξη ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ Μαξηίνπ;  

2. Έρεηε πξνρωξήζεη ζε ειέγρνπο ζηα πξνϊόληα πνπ δηαθηλνύληαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ αγνξά 

θαη θέξνπλ ηε ζήκαλζε ηνπ Nutriscore; Έρεηε εκπιέμεη ηελ Επηηξνπή Αληαγωληζκνύ; 

Έρεηε εθηηκήζεη ηε δεκηά πνπ θάλνπλ ζηα ειιεληθά πξνϊόληα; Θα πξνρωξήζεηε ζε κέηξα 

γηα ην κπινθάξηζκα πξνϊόληωλ πνπ θέξνπλ ηελ απαξάδεθηε απηή ζήκαλζε; 

Ο επωηών Βοςλεςηήρ 
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