
 

 
Η ι/κυβζρνθςθ, δια ςτόματοσ του ίδιου του ΠΘ Y.Lapid, ανακοίνωςε ότι πρόκειται να υιοκετιςει το ευρωπαϊκό 
πλαίςιο προδιαγραφϊν για τθν αςφάλεια τροφίμων, προκειμζνου να οδθγιςει ςε μείωςθ του κόςτουσ βαςικϊν 
διατροφικϊν ειδϊν. Οι αλλαγζσ αναμζνεται να επθρεάςουν τθν παραγωγι και ειςαγωγι προϊόντων όπωσ τα 
ςυςκευαςμζνα λαχανικά, τα ηυμαρικά, το ρφηι, οι ζτοιμεσ ςοφπεσ, τα snacks, τα γαλακτοκομικά κλπ. 
 
Η απόφαςθ τθσ ι/κυβζρνθςθσ, για τθ λιψθ τθσ οποίασ κα πρζπει προφανϊσ να ςυνεκτιμθκεί το γεγονόσ ότι το 
Ιςραιλ βρίςκεται ςε προεκλογικι περίοδο, ςτοχεφει ςτθν απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ από ζμμεςα εμπόδια ςτισ 
ειςαγωγζσ προϊόντων που τιμολογοφνται ακριβότερα μετά τθν είςοδό τουσ ςτο Ιςραιλ, επειδι επιβαρφνονται με 
πρόςκετα «γραφειοκρατικά» κόςτθ.  
 
Η απόφαςθ ελιφκθ από διυπουργικι επιτροπι, με επικεφαλισ τον πρϊθν νομικό ςφμβουλο του Υπουργείου 
Οικονομικϊν Yoel Bris. Ο Π/Θ Y. Lapid προχϊρθςε ςε βιντεοςκοπθμζνθ ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ, με αξιοςθμείωτθ 
«ςκθνοκεςία», ζχοντασ μπροςτά του ςειρά γνωςτϊν διατροφικϊν προϊόντων και επιςθμαίνοντασ ότι πλζον ο 
Ιςραθλινόσ πολίτθσ κα πάψει να αναρωτιζται γιατί βλζπει ςε ευρωπαϊκά ςοφπερ μάρκετ να είναι φτθνότερα τα ίδια 
προϊόντα που αγοράηει εδϊ ακριβά.  Η απόφαςθ κα τεκεί ςε ιςχφ για τα ειςαγόμενα προϊόντα από 1θσ του νζου 
ζτουσ, με 97 από τισ ςιμερα 127 ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ να καταργοφνται αμζςωσ.  
 
Οι ίδιεσ 97 προδιαγραφζσ ωςτόςο κα καταργθκοφν ςταδιακά για τουσ εγχϊριουσ παραγωγοφσ, αρχισ γενομζνθσ από 
1θσ του 2023, με τελικό ορίηοντα τθν 1θ Αυγοφςτου του 2026. Επιπροςκζτωσ, θ επιτροπι ειςθγείται τθν υιοκζτθςθ 
από το Ιςραιλ των αμερικανικϊν και ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν διατροφικισ αςφαλείασ και για το μζλι, το 
ελαιόλαδο και τον ςτιγμιαίο καφζ.  
 
Τθν απόφαςθ χαιρζτιςε με δθμόςια διλωςι του και ο Υπουργόσ Οικονομικϊν Avigdor Liberman, γνωςτόσ κιαςϊτθσ 
των πολιτικϊν απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ, ο οποίοσ τόνιςε ότι θ άρςθ κάκε περιττοφ γραφειοκρατικοφ εμποδίου 
είναι προσ όφελοσ του καταναλωτι.  
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Η ι/κυβζρνηςη υιοθετεί το ευρωπαϊκό πλαίςιο προδιαγραφών για την αςφάλεια τροφίμων προκειμζνου να 
μειώςει το κόςτοσ βαςικών διατροφικών ειδών 


