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Επιβολή της ευρωπαϊκής σήμανσης Nutriscore από την Ισπανία 

 

Σύμφωνα με τελευταία δημοσιεύματα του ισπανικού οικονομικού τύπου, το Υπουργείο 

Καταναλωτή της Ισπανίας εργάζεται, προκειμένου να θεσμοθετήσει τελικά την υποχρέωση της 

χρήσης της ετικέτας Nutriscore της Ε.Ε. Η ετικέτα αυτή δίνει μία βαθμολογία στη διατροφική αξία 

των τροφίμων, η οποία προέρχεται από την ανάλυση του προϊόντος, μέσω του αλγόριθμου 

αξιολόγησής του. Η κλίμακα περιλαμβάνει πέντε διαφορετικά πεδία, με την κορυφαία 

βαθμολογία να είναι η Α με πράσινο χρώμα και τελευταία η E, κόκκινου χρώματος.  

Ο Υπουργός Καταναλωτή, κ. Αλμπέρτο Γκαρθόν, αναφέρεται να εναντιώνεται σε πολλούς 

επιχειρηματίες και λόμπι του κλάδου, σχεδιάζοντας να επιβάλλει την σήμανση Nutriscore, παρά 

τις αντιδράσεις των τελευταίων, ενώ σκεπτικισμό εκφράζει και ο Υπουργός Αλιείας, Γεωργίας και 

Τροφίμων, κ. Λουίς Πλάνας. Το Υπουργείο Καταναλωτή σημειώνει ότι η ένδειξη Nutriscore δεν 

αποδεικνύει εάν ένα προϊόν είναι καλό ή κακό, αλλά μπορεί να ενημερώσει τους καταναλωτές 

για τη θρεπτική αξία αυτών.  

Ακόμη ένας λόγος για την αναγκαστική εφαρμογή της συγκεκριμένης κλίμακας είναι οι κανονισμοί 

που θέλει να θέσει το Υπουργείο στη διαφήμιση διατροφικών προϊόντων. Για τα συσκευασμένα 

τρόφιμα, τα οποία απευθύνονται σε άτομα μικρότερα των 15 ετών, θα απαγορεύεται η 

διαφήμιση, εφόσον η βαθμολογία Nutriscore τους είναι διαφορετική από A ή B.  

Υπενθυμίζεται ότι το ελαιόλαδο θα εξαιρείται της συγκεκριμένης κατηγοριοποίησης, καθώς το 

Υπουργείο έκρινε ότι η βαθμολόγησή του με C δεν είναι αντικειμενική και μπορεί να εξαπατήσει 

τον καταναλωτή. Πέραν του ελαιόλαδου, τα φρέσκα προϊόντα επίσης δεν θα φέρουν σήμανση, 

αφού η κλίμακα αφορά μονάχα τα συσκευασμένα προϊόντα. Τέλος, παρά τις συστάσεις των 

παραγωγών ιβηρικού χοιρομεριού και τυριών για την εξαίρεση των συγκεκριμένων προϊόντων 

από την σήμανση Nutriscore, το Υπουργείο δεν έκανε δεκτές τις αιτήσεις τους και αναμένεται να 

συμπεριλαμβάνουν την αντίστοιχη ετικέτα.  
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