ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
Η βιομηχανία αναψυκτικών
έχει αναλάβει σημαντικές
πρωτοβουλίες προκειμένου να
βοηθά τους ανθρώπους να
προχωρούν σε ισορροπημένες
επιλογές σχετικά με τον τρόπο
ζωής τους. Παρέχει ένα φάσμα
προϊόντων διαφορετικών
συνθέσεων και μορφών
συσκευασίας ώστε να δίνεται η
δυνατότητα στους καταναλωτές
να επιλέγουν το αναψυκτικό
που ταιριάζει στον τρόπο ζωής
τους, καθώς και στις
ενεργειακές τους ανάγκες.

Τα εν λόγω
προϊόντα διατίθενται
σε διάφορα μεγέθη,
από συσκευασίες
πολλών μερίδων μέχρι
και σε ατομικές
συσκευασίες για να
τις παίρνετε
μαζί σας παντού.

Διατίθενται
προϊόντα με
ζάχαρη ή χωρίς
ή με λιγότερες
θερμίδες.

Στη συσκευασία
αναγράφονται
σαφείς πληροφορίες
έτσι ώστε οι άνθρωποι
να επιλέγουν συνειδητά
τα αναψυκτικά που
αγοράζουν για τους
ίδιους και τις
οικογένειές τους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ο κλάδος μας αναγνωρίζει ότι έχει ως θεμελιώδη υποχρέωση να ενεργεί υπεύθυνα στο
ζήτημα των πωλήσεων και της εμπορικής προώθησης των προϊόντων του, ιδίως όταν
πρόκειται για παιδιά κάτω των 12 ετών και την παρουσία του σε σχολεία.
Η δράση αυτορρύθμισης έχει δώσει στην UNESDA (Ένωση Ευρωπαϊκών Συνδέσμων
Αναψυκτικών) τη δυνατότητα να προχωρά σε αλλαγές γρήγορα και αποτελεσματικά.
Οι πρωτοβουλίες μας λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη νομοθεσία και εστιάζουν
σε τρεις περιοχές:

1
Δεσμεύσεις στο πλαίσιο
της Πλατφόρμας
Δράσης της Ε.Ε. για τη
Διατροφή, τη Σωματική
Άσκηση και την Υγεία

2

3
Εθελοντικοί
Κώδικες για
συγκεκριμένες
κατηγορίες

Εθελοντικές
πρωτοβουλίες σε
Εθνικό Επίπεδο
ανά την Ευρώπη

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.unesda.eu

1. Δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Πλατφόρμας Δράσης της Ε.Ε. για τη Διατροφή,
τη Σωματική Άσκηση και την Υγεία

Η UNESDA είναι περήφανη που συνιστά ιδρυτικό μέλος της
Πλατφόρμας Δράσης της Ε.Ε. για τη Διατροφή, τη Σωματική
Άσκηση και την Υγεία, μιας πολυσυµµετοχικής πλατφόρμας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την προώθηση μέσω
αυτορρύθμισης μιας ισορροπημένης διατροφής και ενός
τρόπου ζωής με συστηματική σωματική άσκηση.

διαθεσιμότητα και στο δικαίωμα επιλογής εντός της Ε.Ε. των 28.

Από το 2006, η UNESDA έχει αναλάβει δεσμεύσεις έναντι της
Πλατφόρμας, οι οποίες αφορούν στη διαφήμιση και στην
εμπορική επικοινωνία, στην ενημέρωση των καταναλωτών, στη

Τα καταφέραμε με επιτυχία; Δεν το λέμε μόνο εμείς. Σύμφωνα με
εξωτερικούς ελεγκτές τα ποσοστά συμμόρφωσής μας κυμαίνονται
μεταξύ 82-100% για καθεμία από τις δεσμεύσεις μας.

Η UNESDA δεν περιορίζεται στις απαιτήσεις της Πλατφόρμας περί
παρακολούθησης της τήρησης των δεσμεύσεων σε ετήσια βάση και
διορίζει σε τακτική βάση ανεξάρτητα τρίτα μέρη, όπως την
PriceWaterhouseCoopers, τα οποία αναλαμβάνουν να ελέγχουν τη
συμμόρφωσή της με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΟΧΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

2006

ΠΩΣ ΤΑ ΠΗΓΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ;*

Το 2006 ο κλάδος
δεσμεύτηκε να μην
προβάλλει διαφημίσεις
σε παιδιά κάτω των 12
ετών σε κανένα
Μ.Μ.Ε. (τηλεόραση,
έντυπα μέσα,
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
διαδίκτυο).
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Η δέσμευση αυτή
εφαρμοζόταν στην
περίπτωση που
ποσοστό από 50%
και άνω του κοινού
ήταν παιδιά κάτω
ΕΝΤΥΠΕΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
των 12 ετών.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2010

Το 2010, λαμβανομένων υπόψη των
νέων τεχνολογικών εξελίξεων στον
ψηφιακό κόσμο, το πλαίσιο των δεσμεύσεων
διευρύνθηκε με σκοπό να συμπεριληφθούν τόσο τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και οι ιστότοποι
των εταιρειών. Το επιτρεπτό όριο έγινε πιο
αυστηρό και εφαρμόζεται
στην περίπτωση
που το κοινό
περιλαμβάνει
παιδιά κάτω
των 12 ετών σε
ποσοστό από
35% και άνω.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τον έλεγχο τρίτου
φορέα τα ποσοστά συμμόρφωσης ανέρχονται σε:

99%

100%
καμία διαφήμιση
σε παιδιά κάτω των 12 ετών
σε έντυπα μέσα,
διαδικτυακά μέσα επικοινωνίας
ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης

καμία τηλεοπτική διαφήμιση
σε παιδιά κάτω των 12 ετών
το 2014 τα παιδιά στην Ε.Ε.
εκτέθηκαν σε κατά

95%

καμία διαφήμιση
σε παιδιά κάτω των 12 ετών
σε ιστότοπους εταιρειών

88% λιγότερες
διαφημίσεις κατά τη διάρκεια
παιδικών προγραμμάτων
συγκριτικά με το 2005

*Πηγή: Xtreme Information

ΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι υπογράφοντες τις δεσμεύσεις της UNESDA
απουσιάζουν πλήρως από τα Δημοτικά
σχολεία σε ολόκληρη την Ε.Ε.:

Στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι υπογράφοντες
τις δεσμεύσεις της UNESDA αναλαμβάνουν τις εξής:
Τα μηχανήματα
αυτόματης πώλησης δεν
φέρουν συγκεκριμένο
εμπορικό σήμα,
λογότυπα ή διαφημίσεις

• Καμία πώληση
αναψυκτικών
• Καμία διαφήμιση
ή εμπορική προώθηση

Προσφέρεται ένα ευρύ
φάσμα προϊόντων χωρίς
ζάχαρη ή με χαμηλή
περιεκτικότητα σε
ζάχαρη, νερά και χυμοί

Οι γονείς και οι δάσκαλοι
συμμετέχουν στην επιλογή
των προσφερόμενων
προϊόντων

84%

82%

• Καμία εμπορική
δραστηριότητα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

95%

Πηγή: PriceWaterhouseCoopers

των πρωτοβάθμιων
σχολείων συμμορφώνεται
με τις εν λόγω δεσμεύσεις

88%
συμμόρφωση

συμμόρφωση

συμμόρφωση

ΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι υπογράφοντες τις δεσμεύσεις της UNESDA προσφέρουν:
Ένα πλήρες φάσμα προϊόντων με λίγες ή
καθόλου θερμίδες έτσι ώστε να μπορεί
ο καθένας να επιλέξει το προϊόν που ταιριάζει
στον τρόπο ζωής αλλά και στις ενεργειακές
του ανάγκες

Ποικιλία σε είδος και μέγεθος
συσκευασίας κατάλληλο για κάθε
περίσταση - όπως ατομικές συσκευασίες
μιας μόνο μερίδας

3%
250ml

0
Προϊόντα χωρίς
ζάχαρη ή με μικρή
περιεκτικότητα
σε ζάχαρη είναι
διαθέσιμα ευρέως
και αντιστοιχούν
μέχρι και στο

Τα αναψυκτικά
αντιστοιχούν
μόλις στο

3%

30%

των ημερήσιων
θερμίδων της

των πωλήσεων σε
ορισμένες αγορές της
Ε.Ε.*

μέσης ευρωπαϊκής
διατροφής

150ml

ΜΙΑ
ΜΕΡΙΔΑ

ΘΕΡΜΙΔΕΣ

Μεταξύ 2000-2013
ο μέσος όρος των
θερμίδων ανά
100ml στα
αναψυκτικά
μειώθηκε κατά

11,5%

*

30
διαφορετικές ατομικές
συσκευασίες είναι σήμερα
διαθέσιμες σε ποικιλία
ανακυκλώσιμων
συσκευασιών, όπως
μεταλλικά κουτιά,
πλαστικά μπουκάλια PET,
και χάρτινες
συσκευασίες*

200ml

Μεταξύ 2000-2013 τα
διαθέσιμα μεγέθη
για συσκευασίες
μικρότερες των 330ml
αυξήθηκαν κατά

150%

Πηγή: Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO): στοιχεία εθνικής έρευνας πρόσληψης

*

*Πηγή: Canadean

Το αποτέλεσμα της δράσης μας ήταν η μείωση των θερμίδων σε όλα μας τα προϊόντα, γεγονός που δίνει στους καταναλωτές
τη δυνατότητα να επιλέγουν μέσα από ένα ευρύ φάσμα προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του τρόπου ζωής τους.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ
ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Τα προϊόντα μας
υπερβαίνουν τις ισχύουσες
νομικές απαιτήσεις της
Ε.Ε. και φέρουν σήμανση
σχετικά με τις θερμίδες
στο εμπρόσθιο τμήμα της
συσκευασίας τόσο ανά
μερίδα, όσο και ανά 100 ml

Τα προϊόντα μας φέρουν
επίσης σαφείς σημάνσεις
πάνω στη συσκευασία
δίνοντας στους ανθρώπους
τη δυνατότητα να επιλέγουν
συνειδητά ποια αναψυκτικά
θα αγοράζουν για τον εαυτό
τους και την οικογένειά τους

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

100%
συμμόρφωση
92
ΘΕΡΜΙΔΕΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανά
Ενέργεια:

330ml
594kJ
7%
139kcal

Κορεσμένα

Λιπαρά

0g

0%

100ml: 180kJ/42kcal

0g

Σάκχαρα

0%

35g

Αλάτι

39%

0g

0%

Λιπαρά:
Kορεσμένα:
Υδατάνθρακες:
Σάκχαρα:
Πρωτεΐνες:
Αλάτι:

100ml
180kJ
42kcal
0g
0g
10,6g
0g
0g
0g

330ml

(%*)

594kJ/
139kcal (7%)
0g (0%)
0g (0%)
35g (13%)
35g (39%)
0g (0%)
0g (0%)

Η εκπαίδευση και η ενημέρωση
συνιστούν το κλειδί για την
ενθάρρυνση μιας ισορροπημένης
διατροφής και ενός υγιεινού
τρόπου ζωής.

2. Αυτορρύθμιση υπό τη μορφή εθελοντικών κωδίκων για ειδικές κατηγορίες
Η UNESDA έχει
δημιουργήσει
εθελοντικούς κώδικες
σχετικά με τη σήμανση
και την προώθηση
Ενεργειακών Ποτών και
Ποτών που περιέχουν
καφεΐνη.

Οι εν λόγω κώδικες προχωρούν πέραν
των προβλεπομένων από την Ε.Ε. σε
ό,τι αφορά τα Ενεργειακά Ποτά και
δεσμεύουν τα μέλη της UNESDA
να δραστηριοποιούνται υπεύθυνα
αναφορικά με τις πωλήσεις και την
εμπορική προώθηση των εν λόγω
προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα,
οι κώδικες προβλέπουν:

Καμία εμπορική
προώθηση σε παιδιά
Καμία δειγματοδιανομή
κοντά σε πρωτοβάθμια ή
δευτεροβάθμια σχολεία

Καμία προώθηση ή ενθάρρυνση
σχετικά με την ανάμειξη
ενεργειακών ή αλκοολούχων ποτών

Πέραν των απαιτούμενων διατυπώσεων δυνάμει του κοινοτικού δικαίου –
Υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Δεν συνιστάται για παιδιά, κυοφορούσες
ή θηλάζουσες γυναίκες – ο κώδικας της UNESDA προβλέπει την
υποχρεωτική αναγραφή στην ετικέτα της σήμανσης « Ήπια κατανάλωση»
ή άλλη παρεμφερή διατύπωση. Πέραν των αναγραφομένων επί της
συσκευασίας, στους καταναλωτές θα παρέχεται πλήρης ενημέρωση
σχετικά με τα προϊόντα και υπό τη μορφή ενημερωτικών φυλλαδίων.

3. Εθελοντικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο

Στην Ευρώπη των 28, οι εταιρείες
αναψυκτικών έχουν λάβει δυναμικά
μέτρα για την υιοθέτηση υπεύθυνων
πρακτικών εντός της αγοράς.

Οι διατροφικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής
διαφέρουν σημαντικά ανά τις χώρες της Ε.Ε.
και συνεπώς το πλήθος των εθνικών
πρωτοβουλιών διαμορφώνεται σύμφωνα
με τα τοπικά δεδομένα.
Οι εν λόγω εθνικές πρωτοβουλίες
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους
προβληματισμούς και ζητήματα και σε πολλές
περιπτώσεις προσαρμόζουν τις δεσμεύσεις
της UNESDA στο εθνικό πλαίσιο.

Πολλές από τις εθελοντικές
πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί σε
συνεργασία με τις εθνικές
κυβερνήσεις και προέκυψαν από
συζητήσεις σε επίπεδο κλάδου.

ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Δεσμεύσεις για μείωση της ζάχαρης
και των θερμίδων μέσω αλλαγής της
σύνθεσης και για προώθηση προϊόντων

Υπεύθυνη στάση απέναντι
στα σχολεία

με λίγες ή καθόλου θερμίδες

Σύναψη υπεύθυνων συμφωνιών από το
σύνολο της βιομηχανίας τροφίμων και
ποτών για την προώθηση μιας
ισορροπημένης διατροφής και ενός τρόπου

Καμία εμπορική προώθηση
σε παιδιά κάτω των 12

ζωής με συστηματική σωματική άσκηση

Περαιτέρω εθελοντικές πρωτοβουλίες εξακολουθούν
να εφαρμόζονται στις χώρες της Ευρώπης

