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Μόναχο,  Μάρτιος 2013 
 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 
MEΛΙ 

 

 
Εντός Ε.Ε. ισχύει ο Κανονισμός (EΚ) Nο. 178/2002 (γενικές αρχές και προδιαγραφές για τα 
τρόφιμα και την ασφάλεια τροφίμων), ο οποίος έχει πλήρως υιοθετηθεί από τη Γερμανία, 
χωρίς καμία εξαίρεση. Ο εν λόγω κανονισμός, μπορεί να αναζητηθεί στην ελληνική γλώσσα 
στην ιστοσελίδα http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm. 
 
Οσον αφορά στη σήμανση των τροφίμων, μέχρι 13.12.2014 ισχύει η Οδηγία 2000/13/ΕΚ 
(εναρμόνιση νομοθεσιών των Κ-Μ για τα τρόφιμα). Μετά τις 13.12.2014 ισχύει ο Κανονισμός 
(ΕΕ) Νο. 1169 / 2011 (παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές για τα τρόφιμα και 
κατάργηση προηγούμενων οδηγιών και κανονισμών). 

Γενικά, μέλι το οποίο διακινείται για εμπορικούς σκοπούς στην Ελλάδα μπορεί να διατεθεί και 
στη Γερμανία (αφού οι παραπάνω ευρωπαϊκοί κανονισμοί ισχύουν και στην Ελλάδα).   

Ειδικά για το μέλι  ισχύουν επιπλέον οι διατάξεις  :  
 
 Οδηγία 2001/110/ΕΚ (περί μελιού), η οποία έχει εφαρμοστεί στη Γερμανία με τον 

Κανονισμό περί μελιού (βλ. http://www.gesetze-im-
internet.de/honigv_2004/BJNR009200004.html ) 

 
Συνοπτικά για το μέλι :   

 στην ετικέτα υποχρεωτικά αναγράφονται η λέξη «μέλι», η χώρα προέλευσης, στοιχεία 
επικοινωνίας παραγωγού,  νούμερο παρτίδας παραγωγής,  ποσότητα, ημερομηνία λήξης,  

 μπορούν να αναγράφονται ποιοτικά χαρακτηριστικά, είδος μελιού, η τυχούσα ανάμιξη 
μελιών από διαφορετικές χώρες, τιμή, ο τρόπος παρασκευής του, 

 αν προ της πώλησής του το προϊόν ψύχθηκε, αναγράφεται η λέξη «aufgetaut», 

 δεν πρέπει να περιέχει άλλες ουσίες ή κατάλοιπα ουσιών. 

 η ετικέτα πρέπει να είναι διατυπωμένη στη γερμανική γλώσσα. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους και τα αποτελέσματα της απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από 06.09.2011 (μέλι που περιέχει γενετικά τροποποιημένη γύρη – 
βλ. 
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Pflanze/GrueneGentechn
ik/EuGHGentechnikUrteilSeptember2011.html), για τη σήμανση του προϊόντος.  
 
Τέλος, στα πλαίσια των διενεργούμενων δειγματοληπτικών ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές 
για την ασφάλεια των τροφίμων σε επίπεδο κρατιδίων, υπάρχει η δυνατότητα για τις 
επιχειρήσεις να προβούν στους αντίστοιχους ελέγχους σε προγενέστερο στάδιο, 
αναλαμβάνοντας εξ’ιδίων το κόστος, απευθυνόμενες σε ιδιώτες εμπειρογνώμονες, οι οποίοι 
έχουν την διαπίστευση από το κράτος για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων. Στο γραφείο μας 
υπάρχει διαθέσιμη λίστα εμπειρογνωμόνων. 
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Τέλος σημειώνουμε ότι το Σεπτέμβριο 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλλει πρόταση 
αλλαγής της οδηγίας για το μέλι, σύμφωνα με την οποία η τυχούσα περιεχόμενη γύρη στο μέλι 
να θεωρείται πλέον «φυσικό συστατικό» του μελιού και όχι πρόσθετο υλικό (σύμφωνα με την 
έννοια της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από 06.09.2011. Απαιτείται και η 
συμφωνία του Ευρωκοινοβουλίου και των Κρατών – Μελών. 
 
Το ανά χείρας πληροφοριακό δελτίο έχει ως στόχο την παροχή χρήσιμων, κατευθυντήριων 
γραμμών προς τους Ελληνες εξαγωγείς, δεν επέχει θέση νομικού κειμένου, ούτε επιχειρεί να 
ερμηνεύσει νομικά κείμενα και δεν αναλαμβάνει ουδεμία σχετική ευθύνη. 
 
Χριστίνα Στεφανίδου 
Σύμβουλος ΟEΥ A’ 


