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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Σύµφωνα µε την απόφαση του 
∆ικαστηρίου, της 6ης Σεπτεµβρίου 2011, 
στην υπόθεση C-442/098, η γύρη στο µέλι 
θεωρείται συστατικό κατά την έννοια του 
άρθρου 6 παράγραφος 4 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά 
µε την επισήµανση, την παρουσίαση και 
τη διαφήµιση των τροφίµων9. Η 
απόφαση του ∆ικαστηρίου βασίστηκε σε 
αξιολόγηση των πραγµατικών 
περιστατικών που παρουσιάστηκαν 
ενώπιον του ∆ικαστηρίου, σύµφωνα µε 
την οποία η παρουσία γύρης στο µέλι 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 
φυγοκέντρηση που πραγµατοποιεί ο 
µελισσοκόµος για τους σκοπούς της 
συλλογής του µελιού. Ωστόσο, η γύρη 
εισέρχεται στην κυψέλη µόνο ως 
αποτέλεσµα της δραστηριότητας των 
µελισσών και βρίσκεται στο µέλι 
ανεξάρτητα από το αν ο µελισσοκόµος 
εξάγει το µέλι µέσω φυγοκέντρησης. Ως 
εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί, µε την επιφύλαξη της 
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

(1) Στην οδηγία 2001/110/ΕΚ του 

Συµβουλίου, το µέλι ορίζεται ως η φυσική 
γλυκιά ουσία που παράγουν οι µέλισσες. 
Το µέλι αποτελείται ουσιαστικά από 
διάφορα σάκχαρα, κυρίως φρουκτόζη και 
γλυκόζη, καθώς και από άλλες ουσίες, 
όπως οργανικά οξέα, ένζυµα και στερεά 
σωµατίδια που προέρχονται από τη 
συγκοµιδή µελιού. Η οδηγία 2001/110/ΕΚ 
διαφυλάσσει τον φυσικό χαρακτήρα του 
µελιού περιορίζοντας τις ανθρώπινες 
παρεµβάσεις που θα µπορούσαν να 
τροποποιήσουν τη σύνθεσή του. 
Συγκεκριµένα, η εν λόγω οδηγία 
απαγορεύει την προσθήκη συστατικών 
τροφίµων στο µέλι, 
συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων 
τροφίµων, καθώς και οιουδήποτε 
συστατικού εκτός από το µέλι. Οµοίως, η 
οδηγία απαγορεύει την αφαίρεση 
οιουδήποτε φυσικού χαρακτηριστικού 
στοιχείου της σύνθεσης του µελιού, 
συµπεριλαµβανοµένης της γύρης, εκτός 
εάν είναι αναπόφευκτη κατά την 
αφαίρεση ξένων υλών. Οι απαιτήσεις 
αυτές συνάδουν µε το πρότυπο του Codex 
Alimentarius για το µέλι. 
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1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 22ας 
Σεπτεµβρίου 2003, για τα γενετικώς 
τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές10 
στο µέλι που περιέχει γενετικώς 
τροποποιηµένη (ΓΤ) γύρη, ότι η γύρη 
είναι φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του 
µελιού που είναι µια φυσική ουσία η 
οποία δεν έχει κανένα συστατικό, και όχι 
ένα συστατικό κατά την έννοια της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ. Συνεπώς, η οδηγία 
2001/110/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής 
∆εκεµβρίου 2001, για το µέλι11 θα πρέπει 
να τροποποιηθεί αναλόγως. 

__________________ __________________ 

11
 ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47. 

1
 ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47. 

Or. en 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Η γύρη είναι µέρος των κριτηρίων 
σύνθεσης για το µέλι που ορίζει η οδηγία 
2001/110/ΕΚ. Τα διαθέσιµα στοιχεία, 
συµπεριλαµβανοµένων των εµπειρικών 
και επιστηµονικών δεδοµένων, 
επιβεβαιώνουν ότι η παρουσία της γύρης 
στο µέλι οφείλεται στις µέλισσες. Οι 
κόκκοι γύρης εισέρχονται στο νέκταρ που 
συλλέγεται από τις µέλισσες. Στην κυψέλη 
οι µέλισσες µετατρέπουν σε µέλι το 
νέκταρ που έχουν συλλέξει και το οποίο 
περιέχει κόκκους γύρης. Σύµφωνα µε τα 
διαθέσιµα στοιχεία, η επιπλέον γύρη στο 
µέλι µπορεί να προέλθει από τη γύρη στα 
τριχίδια των µελισσών, από τη γύρη που 
βρίσκεται στον αέρα µέσα στην κυψέλη 
και από τη γύρη που αποθηκεύεται από 
τις µέλισσες στα κελιά της κηρήθρας τα 
οποία ενδέχεται να ανοίξουν κατά λάθος 
κατά την εξαγωγή του µελιού από τους 
µελισσοκόµους. Κατά συνέπεια, η γύρη 
εισέρχεται στην κυψέλη ως αποτέλεσµα 
της δραστηριότητας των µελισσών και 
βρίσκεται στο µέλι ανεξάρτητα από το αν 
ο µελισσοκόµος εξάγει το µέλι ή όχι. 
Εκτός αυτού, δεν γίνεται σκόπιµα 
προσθήκη γύρης στο µέλι από τους 
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µελισσοκόµους, δεδοµένου ότι αυτό 
απαγορεύεται από την οδηγία 
2001/110/ΕΚ. 

Or. en 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1β) Ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου1 ορίζει ως «συστατικό» 
οιαδήποτε ουσία που χρησιµοποιείται 
στην παρασκευή ή επεξεργασία ενός 
τροφίµου και η οποία εξακολουθεί να 
υπάρχει στο τελικό προϊόν, ακόµη και σε 
διαφοροποιηµένη µορφή. Ο ορισµός 
αυτός συνεπάγεται σκόπιµη χρήση µιας 
ουσίας στην παρασκευή ή την 
προετοιµασία ενός τροφίµου. ∆εδοµένου 
του φυσικού χαρακτήρα του µελιού, και 
ειδικότερα της φυσικής παρουσίας των 
χαρακτηριστικών της σύνθεσης του 
µελιού, συµπεριλαµβανοµένης της γύρης, 
είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η 
γύρη και οιαδήποτε άλλο συστατικό του 
µελιού δεν θα πρέπει να θεωρείται ως 
«συστατικό» του µελιού, κατά την έννοια 
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011. 

 __________________ 

 
1 Κανονισµός (EΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2001 
σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιµα στους καταναλωτές (ΕΕ L 
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304 της 22.11.2011, σ. 18).  

Or. en 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. ∆εδοµένου ότι η γύρη αποτελεί φυσικό 

χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης του 

µελιού, δεν θεωρείται συστατικό, κατά την 

έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ, των προϊόντων που 

ορίζονται στο παράρτηµα 1 της παρούσας 

οδηγίας. 

5. ∆εδοµένου ότι η γύρη αποτελεί φυσικό 

χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης του 

µελιού, δεν θεωρείται συστατικό, κατά την 

έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 
στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011, των προϊόντων που ορίζονται 

στο παράρτηµα 1 της παρούσας οδηγίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία 2000/13/ΕΚ, στην οποία παραπέµπει το αρχικό κείµενο της Επιτροπής, καταργήθηκε 

και αντικαταστάθηκε από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά µε την παροχή 

πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµο ο 

χαρακτηρισµός της γύρης ως στοιχείου της σύνθεσης του µελιού να γίνεται στο πλαίσιο του εν 

λόγω κανονισµού. 

 

 


