
Projekt wspólnych ram zmniejszania 
spożycia soli i harmonogram

2. Spotkanie ekspertów specjalizujących się w zakresie 
soli połączone z Grupą  wysokiego szczebla ds. żywienia 
oraz aktywności fizycznej
Bruksela, dn. 19 czerwca 2008 r.



Dlaczego ramy europejskie?

Założeniem ogólnego celu jest zmniejszenie 
spożycia soli wśród społeczeństwa tak, aby 
wypełnić zalecenia krajowe lub WHO.

Wspieranie i wzmacnianie krajowych planów 
Porównywalny postęp w całej UE
Elastyczność dla państw członkowskich 
Wyraźne ramy i  uzgodnione informacje dla sektora 
spożywczego w całej Europie
Nadanie dynamiki i wprowadzenie wymiernych działań



Ogólne zasady
5 kluczowych elementów, wspólne minimalne wartości 
odniesienia, wzajemne uczenie się, opieranie się na 
doświadczeniu państw członkowskich
Udział zainteresowanych podmiotów: zaangażowanie 
zainteresowanych podmiotów na szczeblach europejskim i 
krajowym
Zwiększanie wpływu

Producenci produktów spożywczych powinni priorytetowo 
traktować swoje produkty, które mają największy udział w 
rynku.
Zmniejszenie zawartości soli powinno dotyczyć wszystkich 
produktów spożywczych, zarówno produktów najtańszych, 
jak i produktów „premium” tak, aby mogły z tego czerpać 
korzyści wszystkie grupy społeczeństwa.  



5 kluczowych elementów: równoczesne i połączone między 
sobą elementy krajowego działania

Decyzja na szczeblu
 krajowym dotycząca
 podjęcia działań w 
odniesieniu do soli

1) Określenie 
potrzeb 

dodatkowych 
danych 

2) Punkty odniesienia,
Główne kategorie 

produktów 
spożywczych 

3) Prowadzenie działań
w celu podniesienia 

świadomości
wśród społeczeństwa

Wykorzystywanie 
danych 

i dostępnych 
zasobów

5) Monitorowanie 
i ocena działań i 

przeformułowywanie

4) Przeformułowywanie
 działań

w przemyśle/cateringu

National actions:

EU level actions
Informacje zwrotne

Działania na 
szczeblu UE



Wartości odniesienia UE i kategorie 
produktów spożywczych 

W odniesieniu do wszystkich produktów, restauracji i 
cateringów ustanowiono wspólną minimalną wartość 
obniżenia spożycia soli o 16 % w ciągu 4 lat.
„Sól” jest zrozumiałym terminem stosowanym do określenia 
„sodu”, którego spożycie powinno zostać ograniczone
(Sód x 2,5 = ilość odpowiednika soli)
Podstawą do przeformułowania wartości są poziomy spożycia 
soli z 2008 r.
Określono 12 kategorii produktów spożywczych jako 
kategorie mające priorytetowy charakter dla działań na rzecz 
obniżenia spożycia soli. Państwa członkowskie dla potrzeb 
własnych krajowych planów wybiorą z nich 5 kategorii. 
Strategiczne plany zawierające owe wartości podlegają 
obowiązkowi publikacji



12 priorytetowych kategorii 
produktów spożywczych

Pieczywo
Produkty mięsne
Sery
Gotowe posiłki
Zupy
Płatki śniadaniowe
Produkty rybne
Chipsy, przekąski
Posiłki cateringowe
Posiłki w restauracjach
Sosy, przyprawy
Produkty ziemniaczane



Wartości odniesienia UE i kategorie produktów 
spożywczych
Wartości odniesienia dla kategorii produktów spożywczych, 
które dotyczą głównych źródeł soli w typowej diecie

Pieczywo 16 % w ciągu 4 lat
Gotowe posiłki 16 % w ciągu 4 lat
Produkty mięsne  16 % w ciągu 4 lat
Należy pamiętać, że do podkategorii mięs mogą odnosić się różne 
wartości odniesienia, uwzględniające różnice pomiędzy podobnymi 
produktami
Cheeses 16 % w ciągu 4 lat
 Należy pamiętać, że do podkategorii serów mogą odnosić się 
różne wartości odniesienia, uwzględniające różnice pomiędzy 
podobnymi produktami

Państwa członkowskie mogą określić własne wartości 
odniesienia, zwłaszcza dla podkategorii pieczywa/mięs/serów



Możliwie najniższe poziomy 
zawartości soli 

Na szczeblu UE prowadzone będą dalsze prace nad 
określeniem możliwie najniższego poziomu zawartości soli 
w przypadku co najmniej 4 kategorii produktów: pieczywa, 
gotowych posiłków, produktów mięsnych i serów 
(„najlepsze w klasie”).
Owe najniższe osiągalne poziomy będzie należało poddawać 
okresowym przeglądom.
Państwa członkowskie w ramach kategorii produktów mogą 
określić produkty „najlepsze w klasie”. 
Producenci artykułów spożywczych powinni być zachęcani 
do osiągania poziomu „najlepszy w klasie” w przypadku 
wszystkich kategorii produktów spożywczych. 
Wystarczającym postępem będzie osiągniecie zawartości 
soli zgodnej z obecnym poziomem „najlepszy w klasie”.
Zachęca się do przekraczania ustalonej wartości 16% lub 
poprawiania poziomów produktów „najlepszych w klasie”.



Podnoszenie świadomości 
społeczeństwa

Działania prowadzone przez rząd 
krajowy 
Budowanie porozumienia między 
klientami, wspieranie działań 
przeformułowywania
Możliwe partnerstwa z organizacjami 
pozarządowymi, przemysłem, mediami, 
sektorem ochrony zdrowia, platformami 
krajowymi



Monitorowanie
Monitorowanie
- spożycia soli wśród społeczeństwa
- postęp w dostosowywaniu  do wartości odniesienia 
-skuteczność działań mających na celu podnoszenie 
świadomości wśród społeczeństwa 
Odpowiedzialność państw członkowskich,
Wybór różnych podejść może być dostosowany do sytuacji 
krajowej. Możliwe rozwiązania to między innymi: 

Uzupełnianie dokumentu opracowanego w celu przekazywania 
informacji (ang. Self reporting framework)
Monitorowanie zawartości soli w produktach spożywczych, dane 
dotyczące spożycia
Świadomość konsumentów / zmiany zachowań konsumentów
Badanie wydzielania sodu



Ramy czasowe
Uzyskanie poparcia ze strony federacji dla lokalnych 
produktów: do końca 2008 r. 

Państwa członkowskie do końca 2008 r. muszą wprowadzić 
system monitorowania.
Sieć „Salt Action Network” opublikuje standardowy 
dokument zawierający minimalne dane niezbędne dla 
potrzeb gromadzenia informacji i prowadzenia działań 
monitorowania. 

Do końca 2009 r. należy wprowadzić w życie inicjatywy 
mające na celu podniesienie świadomości wśród 
społeczeństwa

Raporty w sprawie początkowego postępu/monitorowania: 
do końca 2009 r. 
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