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Μέλι στην αγορά της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση

είναι
ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός μελιού
στον κόσμο

με σημαντικό ρόλο
στο εμπόριο των αγροτικών προϊόντων

Πολιτικές ΕΕ

 Η παρεμπόδιση της νοθείας στην αγροδιατροφική αλυσίδα και η
προώθηση αυθεντικών προϊόντων αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για
την εμπορική επιτυχία της διάθεσης τροφίμων γεωργικής προέλευσης
τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις διεθνείς αγορές.
 Οι πρακτικές νοθείας ή κακής επισήμανσης στα αγαθά έχουν αρνητική
επίπτωση στην εμπιστοσύνη των πολιτών καθώς και στην
ανταγωνιστικότητα και το οικονομικό όφελος των εντίμων παραγωγών
εντός ΕΕ.

Πολιτικές EE
Commission Recommendation C(2015) 1558 final of 12.3.2015 on a
coordinated control plan with a view to establishing the prevalence of
fraudulent practices in the marketing of certain foods
ANNEX I : Coordinated control plan for honey authenticity
Objective: Official controls on the EU market for

 Honey mislabelled with regard to its geographical and/or botanical origin
 Products declared or presented as honey although containing exogenous
sugars or sugar products

Στόχοι νομοθέτησης στην ΕΕ


Προστασία της υγείας



Κοινωνική ευημερία
Κανονιστικό πλαίσιο
Ενισχύει την
ασφάλεια και την
εμπιστοσύνη των
καταναλωτών.

Νομοθετικό περιβάλλον






Ασφάλεια
Επισήμανση
Ισχυρισμοί διατροφής & υγείας
Εμπλουτισμός (προσθήκη ουσιών)
Βελτιωτικές ουσίες τροφίμων

Οριζόντια Νομοθεσία της
Ένωσης για τα τρόφιμα

Κάθετη Ενωσιακή &
Εθνική Νομοθεσία για το

μέλι
 Ονομασίες, περιγραφή & ορισμοί για το μέλι
 Χαρακτηριστικά σύστασης μελιού/ Ταυτοποίηση αμιγών ελληνικών
μελιών

Οριζόντια Νομοθεσία της Ένωσης
Ασφάλεια [καν.(ΕΚ) 178/2002]
Θεμελιώδης κανονισμός

 Καθιερώνει
κοινές αρχές και ευθύνες καθώς και μέσα ώστε σε
επιστημονική βάση να υποστηρίζεται η λήψη αποφάσεων σε θέματα
ασφάλειας.
 Εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής
των τροφίμων και των ζωοτροφών.
 Θεσπίζει μέτρα που εγγυώνται ότι δεν κυκλοφορούν στην αγορά μη
ασφαλή τρόφιμα.
 Ορίζει την ευθύνη της επιχείρησης, η οποία έχει την πρωταρχική
νομική ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας του τροφίμου.

Ασφάλεια – Μερικές περιπτώσεις
 Βαρέα μέταλλα
Καν. (ΕΚ) 1881/2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες
οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα

Απαίτηση για μόλυβδο (Pb) max 0,10mg/kg
 Φυτοφάρμακα

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticidesdatabase/public/?event=product.resultat&language=EN&selectedID=375
 Κτηνιατρικά φάρμακα
 Τήρηση κανόνων υγιεινής

 Τυχαία περιστατικά (π.χ. πυρκαγιά, χειρισμός κυψέλης)

Οριζόντια Νομοθεσία της Ένωσης
καταναλωτών τροφίμων [καν.(EE)1169/2011]
Στόχοι

 Ικανοποίηση των επιλογών της ΕΕ για τη ζωή των πολιτών
 Υποστήριξη της πλήρους ενημέρωσης των καταναλωτών
 Πρόληψη παραπλανητικών και αθέμιτων πρακτικών

 Συμβολή στη διαμόρφωση της γνώμης των καταναλωτών σε θέματα
υγιεινής διατροφής
Η επισήμανση συμβάλλει σημαντικά στην μεταφορά διατροφικών
πληροφοριών

Ετικέτα/Επισήμανση


«επισήμανση»: οποιεσδήποτε μνείες, ενδείξεις, εμπορικά σήματα,

εμπορικές ονομασίες, εικόνες ή σύμβολα που αναφέρονται σε ένα
τρόφιμο και τοποθετούνται σε κάθε

συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα,

ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο που συνοδεύει ή
τρόφιμο αυτό.

αναφέρεται

Η επιχείρηση στο όνομα της
οποίας διατίθεται το τρόφιμο ή ο
εισαγωγέας είναι οι καταρχήν
υπεύθυνοι για την παρουσία και
ακρίβεια των πληροφοριών.

στο

Ετικέτα/Επισήμανση
«ετικέτα» : Οποιαδήποτε σήμανση, εμπορικό σήμα, σήμα , εικόνα ή άλλη

περιγραφή, η οποία είναι γραπτή, έντυπη, διάτρητη, σημειωμένη,
ανάγλυφη ή αποτυπωμένη ή προσηρτημένη στη συσκευασία ή στον
περιέκτη του τροφίμου.
Το σημαντικότερο και αμεσότερο εργαλείο για την παροχή των
πληροφοριών στον καταναλωτή

Κανένα μήνυμα/πληροφορία

Τι εξασφαλίζει η επισήμανση
στην ετικέτα
 Το δικαίωμα στην πληροφόρηση
 Τη μεταφορά της κατάλληλης ενημέρωσης

 Την παρεμπόδιση πρακτικών παραπλάνησης
 Την επιλογή τροφίμου μετά από σωστή ενημέρωση
Η εκστρατεία εκπαίδευσης των καταναλωτών συνιστά σημαντικό
μηχανισμό για τη βελτίωση κατανόησης των πληροφοριών

Πληροφορίες ετικέτας
Δεν πρέπει να παραπλανούν ως
προς

Πρέπει να είναι

 τα χαρακτηριστικά ή

 σαφείς

 τη σύνθεση ή

 κατανοητές

 τη χώρα καταγωγής ή

 ευανάγνωστες

 τις ιδιότητες του τροφίμου ή

 εύκολα προσβάσιμες

 την απόδοση στα τρόφιμα
θεραπευτικών ιδιοτήτων κ.α

 Υποχρεωτικοί κανόνες

Υποχρεωτικές πληροφορίες για το μέλι
Κατάλογος
 ονομασία

μέλι ή … (με τους όρους των καθέτων διατάξεων)

 καθαρή ποσότητα
 ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας / «ανάλωση έως»
[αριθμός παρτίδας]

 [ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης]
 όνομα - δ/νση υπεύθυνου επιχείρησης
 Προέλευση (συγκομιδή) συνδυάζεται με κάθετες διατάξεις

Προαιρετικές πληροφορίες
 Στην πράξη κυριαρχούν στη συσκευασία

 Αποτελούν έξυπνο εργαλείο προώθησης του τροφίμου
 Συνήθως είναι πληθωρικές και ελκυστικές
ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ

 Δεν πρέπει να παρέχονται σε βάρος της σαφήνειας και του χώρου των
υποχρεωτικών πληροφοριών
 Δεν πρέπει να παραπλανούν
 Πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα

Διατροφική δήλωση
 αν γνωρίζω τις βασικές αρχές διατροφής και
 διαθέτω τις κατάλληλες διατροφικές πληροφορίες από την ετικέτα
μπορώ να κάνω τις επιλογές μου ενήμερος
Ωστόσο
Καν. 1169/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
1. Μη μεταποιημένα προϊόντα που περιέχουν ένα μόνον συστατικό ή μία
κατηγορία συστατικών· ………..
Το μέλι εξαιρείται από την υποχρέωση διατροφικής δήλωσης

Υποχρεωτική τυποποίηση Διατροφικής δήλωσης
Σε εθελοντική χρήση, υποχρεωτική αναφορά για

 ενεργειακή αξία (kjoules και kcalories)
 λιπαρά
 κορεσμένα λιπαρά

 υδατάνθρακες

Πληροφορίες ανά 100g
Εθελοντική σήμανση
ανά καθορισμένη μερίδα

 σάκχαρα
 πρωτεΐνες

 αλάτι
 μονοακόρεστα, πολυακόρεστα, πολυόλες, άμυλο, εδώδιμες ίνες
 βιταμίνες

 ανόργανα συστατικά

Οριζόντια Νομοθεσία της Ένωσης
Ισχυρισμοί διατροφής & υγείας Καν. (ΕΚ) 1924/2006
 εργαλείο προσέλκυσης

 αφορούν μεγάλη ποικιλία ουσιών με θρεπτική ή φυσιολογική ενέργεια
 θεσπισμένοι κανόνες για τη χρήση τους , ώστε να :


εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία του καταναλωτή



δίδεται στον καταναλωτή η αναγκαία πληροφόρηση για συνειδητή
επιλογή

 δημιουργούνται ίσοι όροι ανταγωνισμού.

Οριζόντια Νομοθεσία της Ένωσης
Ισχυρισμοί διατροφής & υγείας Καν. (ΕΚ) 1924/2006
 Στην αγορά κυκλοφορούν τρόφιμα και μέλια που επισημαίνονται και διαφημίζονται

με ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και υγείας
 Οι ισχυρισμοί επί θεμάτων υγείας απαγορεύονται (με την επιφύλαξη ειδικών όρων)
Επίσης :
 Άρθρο 7 (καν. 1169/2011):Θεμιτές πρακτικές σχετικά με τις πληροφορίες
«οι πληροφορίες για τα τρόφιμα δεν πρέπει να αποδίδουν σε οποιοδήποτε τρόφιμο
τις ιδιότητες πρόληψης, αγωγής ή θεραπείας οιασδήποτε ανθρώπινης ασθένειας,

ούτε να αναφέρονται σε τέτοιες ιδιότητες »

Οριζόντια Νομοθεσία της Ένωσης
Ισχυρισμοί διατροφής & υγείας Καν. (ΕΚ) 1924/2006
 Η αναφορά στην ετικέτα σε πληροφορίες για γενικά ευεργετικά
αποτελέσματα του τροφίμου στο σύνολο της υγείας ή στην ευεξία ως
αποτέλεσμα καλής υγείας είναι δυνατή μόνον εάν συνοδεύεται από
εγκεκριμένο συγκεκριμένο ισχυρισμό επί θεμάτων υγείας και με
συγκεκριμένο τυποποιημένο τρόπο.
 Είναι ευθύνη της επιχείρησης να καταδείξει τη σχέση του γενικού
οφέλους στην υγεία με τη συνοδεία του ειδικού ισχυρισμού.

 Προστασία της παραπλάνησης του μέσου καταναλωτή

Οριζόντια Νομοθεσία της Ένωσης
Εμπλουτισμός-Προσθήκη ουσιών Καν. (ΕΚ) 1925/2006
Καν. 1925/2006: Άρθρο 4

Περιορισμοί όσον αφορά την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων
συστατικών
Βιταμίνες και ανόργανα συστατικά δεν μπορούν να προστίθενται
στα:
α) αμεταποίητα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των
φρούτων, των λαχανικών, του κρέατος και των ψαριών,……
Βιταμίνες και ανόργανα συστατικά απαγορεύεται να προστίθενται στο μέλι

Οριζόντια Νομοθεσία της Ένωσης
Πρόσθετα τροφίμων Καν. (ΕΚ) 1333/2008
Καν. 1333/2008 : Άρθρο 15

Χρήση προσθέτων τροφίμων σε μη επεξεργασμένα τρόφιμα
«Πρόσθετα τροφίμων δεν χρησιμοποιούνται σε μη επεξεργασμένα
τρόφιμα, ………... »
Μέλι όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου : η
παρουσία προσθέτου δεν μπορεί να επιτραπεί ούτε ως συνέπεια της
αρχής της μεταφοράς

Κάθετη Νομοθεσία της ‘Ενωσης για το μέλι
 ΟΔΗΓΙΑ 2001/110/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2001 για
το μέλι – όπως έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 2014/63/ΕΕ και ισχύει
 Απόφ. Α.Χ.Σ. 68/2002, ΦΕΚ 641/Β/23-5-2002 «Τροποποίηση του
άρθρου 67 του Κ.Τ. «Μέλι» σε εναρμόνιση προς την Οδηγία
2001/110/Ε.Κ.». και λοιπές αποφάσεις για τροποποιήσεις

Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, Άρθρο 67, «Μέλι»

ΟΔΗΓΙΑ 2001/110/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Οδηγία 74/409/ΕΟΚ
Ανάγκη ρύθμισης στην Κοινότητα: εναρμόνιση
εθνικών νομοθεσιών για το μέλι – εύρυθμη λειτουργίας της κοινοτικής
αγοράς

Ανάγκη αναδιατύπωσης

ΟΔΗΓΙΑ 2001/110/ΕΚ

 για να καταστούν σαφέστεροι οι κανόνες παραγωγής και εμπορίας
του μελιού και

 να ευθυγραμμιστούν με τη γενική κοινοτική νομοθεσία για τα
τρόφιμα και ιδίως με εκείνη που αφορά την επισήμανση, τις
προσμίξεις και τις μεθόδους ανάλυσης

ΟΔΗΓΙΑ 2001/110/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
όπως έχει τροποποιηθεί από ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ
[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι]: Ονομασίες, περιγραφή και ορισμοί προϊόντων

 Μέλι :Ορισμός
 Κατηγοριοποίηση μελιού ανάλογα με την προέλευση
ανθέων, νέκταρος/μελιτωμάτων

 Κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής ή/ και παρουσίασης
κηρύθρας, με τεμάχια κηρύθρας, στραγγισμένο, φυγοκεντρήσεως,
πιέσεως, διηθημένο μέλι

 Μέλι ζαχαροπλαστικής

ΟΔΗΓΙΑ 2001/110/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
όπως έχει τροποποιηθεί από ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ
Συμπληρωματικά σημεία επισήμανσης

 Μέλι ζαχαροπλαστικής

Μόνο για μαγειρική

 Ονομασία μέλι μπορεί να συνοδεύεται, υπό όρους, από τη φυτική ή
ανθική προέλευση, από γεωγραφική τοποθεσία ή από ειδικά ποιοτικά
κριτήρια (εξαιρούνται διηθημένο μέλι και ζαχαροπλαστικής)
 Το μέλι ως συστατικό σύνθετου τροφίμου/κατάλογος συστατικών

 Αναγραφή της χώρας προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή
 Η γύρη δεν αποτελεί “συστατικό” του μελιού υπό την έννοια του καν.
(ΕΕ) 1169/2011

ΟΔΗΓΙΑ 2001/110/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
όπως έχει τροποποιηθεί από ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ
[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ] :Χαρακτηριστικά της σύστασης του μελιού

 Γενική αναφορά στη σύνθεση και στην ποικιλία στο χρώμα, γεύση,
άρωμα και υφή
 Απαγόρευση προσθήκης ουσιών

 Απαγόρευση σκοπούμενης αφαίρεσης γύρης
 Καθορισμένα χαρακτηριστικά σύστασης
 Απαιτήσεις που συνάδουν με το πρότυπο του Codex Alimentarius για το μέλι (Codex
stan 12-1981)

ΟΔΗΓΙΑ 2001/110/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καθορισμένα χαρακτηριστικά σύστασης
Περιεκτικότητα σε σάκχαρα (φρουκτόζη+γλυκόζη,
σακχαρόζη)
Υγρασία
Μη υδατοδιαλυτές ουσίες
Ηλεκτρική αγωγιμότητα

Ελεύθερα οξέα
Δείκτης διαστάσης
Υδροξυμεθυλοφουρφουράλη (HMF)

Γυρεοσκοπική
εξέταση

ΟΔΗΓΙΑ 2001/110/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ
Υποχρεώσεις της Επιτροπής από τις οδηγίες
 Θέσπιση μεθόδων ανάλυσης

 Ο καθορισμός των ποσοτικών παραμέτρων για
«κυρίως» σε σχέση με την προέλευση από άνθη

«ελάχιστη» περιεκτικότητα γύρης στο διηθημένο μέλι

Κάθετη Εθνική Νομοθεσία για το μέλι
 Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, Άρθρο 67α

« Ταυτοποίηση αμιγών ελληνικών μελιών πεύκου, ελάτης, καστανιάς,
ερείκης, θυμαριού, πορτοκαλιάς, βαμβακιού, ηλίανθου»
(Απόφ. ΑΧΣ 127/04, ΦΕΚ 239Β/23-2-05)
Ορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων για την επισήμανση της
φυτικής προέλευσης των αμιγών τύπων ελληνικών μελιών.

Παραπλάνηση? Κακή επισήμανση?
Μέλι που επισημαίνεται σαν

Μέλι ενώ επισημαίνεται δεν είναι

Φυσικό?

Θυμαρίσιο

Ανεπεξέργαστο?

Με θυμάρι

Μη βιομηχανοποιημένο?

Βιολογικό

Ανόθευτο?
Ευλογημένο?

Μέλι από την Κρητική Γη….
Ελληνικό

Αγνό?
Άγιο?

Χωρίς συντηρητικά?

Για το ανοσοποιητικό….
Για καλή υγεία…

Κατάλογος νομοθεσίας
 Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.), Άρθρα 67 και 67 α
Αναρτημένος και ενημερωμένος στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. www.gcsl.gr στη διαδρομή:
Δ/νσεις-Δ/νση Αλκοόλης & Τροφίμων-Τμήμα Β’ Τροφίμων, Νερών & Περιβάλλοντος-Κ.Τ.ΠΚ.Τ.Π. Έκδοση 2009
 Οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για το μέλι.

 Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014
για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι.
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αριθ. 91354
« Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» ΦΕΚ 2983Β/30-8-2017

Κατάλογος νομοθεσίας
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 20 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που
διατυπώνονται στα τρόφιμα.
 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 432/2012 της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2012 σχετικά με τη
θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα
τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας
και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών

 Καν. (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης
Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους
καταναλωτές..

Ενδιαφέροντες σύνδεσμοι
Γενικό Χημείο του Κράτους

www.gcsl.gr
Δίκαιο ΕΕ
www.eur-lex.europa.eu

International Honey Commission (IHC).
http://www.ihc-platform.net/
Codex Alimentarius

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/

Ευχαριστώ πολύ

για την προσοχή σας!

