Ετικέτες χώρας προέλευσης –
Συχνές ερωτήσεις
Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή νέες ετικέτες τροφίμων για να κάνει πιο
ξεκάθαρο τον τόπο καλλιέργειας, παραγωγής, παρασκευής ή συσκευασίας των προϊόντων
που αγοράζετε.

Τι αλλάζει;
Το πλαίσιο επισήμανσης της χώρας προέλευσης των τροφίμων αλλάζει για να δώσει στους
Αυστραλούς καταναλωτές σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των
τροφίμων τους.
Τα περισσότερα τρόφιμα που παράγονται, καλλιεργούνται ή παρασκευάζονται στην
Αυστραλία θα φέρουν τώρα ένα λογότυπο καγκουρό. Το ποσοστό των Αυστραλιανών
συστατικών θα αναγράφεται σε κείμενο και διάγραμμα.
Για τα εισαγόμενα τρόφιμα, η ετικέτα θα δείχνει ξεκάθαρα τη χώρα προέλευσης.
Τρόφιμα που συσκευάστηκαν στην Αυστραλία θα φέρουν μόνο ένα διάγραμμα που θα
δείχνει το ποσοστό των Αυστραλιανών συστατικών.

Πότε θα γίνει αυτό;
Οι αλλαγές τέθηκαν επίσημα σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2016. Ισχύει διετής μεταβατική
περίοδος που θα παρέχει στις επιχειρήσεις χρόνο για να υλοποιήσουν την αλλαγή. Αυτό
σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου, θα δείτε να εμφανίζονται όλο και περισσότερες
ετικέτες στα προϊόντα.

Γιατί χρειάζεται αλλαγή;
Ανάμεσα στους Αυστραλούς καταναλωτές επικρατεί εδώ και πολύ καιρό σύγχυση σχετικά με
την επισήμανση της χώρας προέλευσης και ο κόσμος ζητά να γίνουν πιο ξεκάθαρες και πιο
κατανοητές οι ετικέτες. Πολλοί Αυστραλοί καταναλωτές ενδιαφέρονται όχι μόνο για το πού
παρασκευάστηκε ή συσκευάστηκε ένα προϊόν, αλλά και για το ποσοστό του τροφίμου που
καλλιεργήθηκε στην Αυστραλία.

Τι σημαίνει αυτό για εμένα;
Αυτό σημαίνει ότι όταν πηγαίνετε για ψώνια, θα βλέπετε ότι τα τρόφιμα που
παρασκευάζονται, καλλιεργούνται ή παράγονται στην Αυστραλία θα φέρουν μια νέα ετικέτα
με την εικόνα ενός καγκουρό καθώς και ένα διάγραμμα που δείχνει το ποσοστό των
Αυστραλιανών συστατικών. Οι αλλαγές θα σας βοηθήσουν να παίρνετε ενημερωμένες
αποφάσεις σχετικά με τα τρόφιμα που αγοράζετε σύμφωνα με τις προσωπικές σας
προτιμήσεις.

Είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές οι νέες ετικέτες;
Όλα τα τρόφιμα που προορίζονται για λιανική πώληση στην Αυστραλία απαιτείται να
δηλώνουν τη χώρα προέλευσης.
Ορισμένα τρόφιμα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν τις νέες ετικέτες (λογότυπο καγκουρό,
κείμενο και διάγραμμα που να δείχνει το ποσοστό των Αυστραλιανών συστατικών)· αυτά
αναφέρονται ως τρόφιμα προτεραιότητας. Άλλα τρόφιμα (τρόφιμα μη προτεραιότητας)
μπορούν να δείχνουν αυτές τις πρόσθετες πληροφορίες στις ετικέτες τους προαιρετικά.
Τρόφιμα μη προτεραιότητας που δεν απαιτείται να παρέχουν τις πρόσθετες πληροφορίες
είναι τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•

καρυκεύματα
ζαχαρώδη
μπισκότα και σνακ
εμφιαλωμένο νερό
αναψυκτικά και αθλητικά ποτά
τσάι και καφές
αλκοολούχα ποτά.

Οι νέες ετικέτες θα ισχύουν για μια ποικιλία τροφίμων που προσφέρονται για λιανική πώληση
στην Αυστραλία, με εξαίρεση τα τρόφιμα που πωλούνται σε εστιατόρια, καφετέριες,
καταστήματα έτοιμων φαγητών (take-away) ή σχολεία.

Τι θα αλλάξει για τα εισαγόμενα τρόφιμα;
Η επισήμανση χώρας προέλευσης για τα περισσότερα εισαγόμενα τρόφιμα θα είναι τοποθετημένη
σε ένα πλαίσιο έτσι ώστε να μπορείτε να την εντοπίσετε πιο εύκολα. Τα εισαγόμενα τρόφιμα θα
τηρούν επίσης τους νέους κανόνες που αποσαφηνίζουν πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται οι
δηλώσεις «made in» (παρασκευάζεται στην) και «packed in» (συσκευάζεται στην).
Τα τρόφιμα που έχουν παρασκευαστεί στο εξωτερικό, και εισάγονται στην Αυστραλία,
χρησιμοποιώντας μερικά Αυστραλιανά συστατικά, μπορούν να χρησιμοποιούν προαιρετικά
το διάγραμμα για να δείχνουν το ποσοστό των Αυστραλιανών συστατικών που
χρησιμοποιούν. Το σύμβολο καγκουρό δεν μπορεί να χρησιμοποιείται.

Τι γίνεται με τις ετικέτες μη φαγώσιμων προϊόντων;
Ισχυρισμοί όπως «Product of» (Προϊόν της) και «Made in» (Παρασκευάζεται στην) θα
σημαίνουν το ίδιο πράγμα για τα μη φαγώσιμα προϊόντα όπως και για τα τρόφιμα.
Τα μη φαγώσιμα προϊόντα δεν θα χρησιμοποιούν τις ίδιες ετικέτες όπως τα τρόφιμα, αλλά θα
δείτε το λογότυπο του καγκουρό και σε μερικά από αυτά τα προϊόντα.

Πώς προέκυψαν οι αλλαγές;
Οι αλλαγές στις ετικέτες χώρας προέλευσης των τροφίμων τέθηκαν σε εφαρμογή από την
Αυστραλιανή Κυβέρνηση μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τους καταναλωτές και τη
βιομηχανία. Πολλαπλές ομάδες εστίασης και δημοσκοπήσεις πραγματοποιήθηκαν με τους
καταναλωτές. Συναντηθήκαμε επίσης και αναζητήσαμε σχόλια και παρατηρήσεις από
επιχειρήσεις και ομάδες του κλάδου. Οι έρευνες, τα έγγραφα διαβουλεύσεων και τα
πορίσματα διατίθενται στο industry.gov.au/cool.

Πουλάτε τρόφιμα στην Αυστραλία;
Μάθετε τι σημαίνουν οι νέες ετικέτες χώρας προέλευσης για την επιχείρησή σας στο:
business.gov.au/foodlabels
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