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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/110/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής ∆εκεµβρίου 2001

για το µέλι

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Ορισµένες κάθετες οδηγίες για τα τρόφιµα θα πρέπει να
απλουστευθούν ώστε να λαµβάνονται υπόψη µόνον οι βασι-
κές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα καλυπτό-
µενα από τις εν λόγω οδηγίες προϊόντα για να µπορούν να
κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά, σύµφωνα µε
τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Εδιµ-
βούργου της 11ης και 12ης ∆εκεµβρίου 1992, όπως επιβε-
βαιώθηκαν από τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβου-
λίου των Βρυξελλών της 10ης και 11ης ∆εκεµβρίου 1993.

(2) Η οδηγία 74/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου
1974, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών που αφορούν το µέλι (4), αιτιολογήθηκε από το γεγο-
νός ότι οι διαφορές µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών που
αφορούν τον ορισµό του µελιού, τα διάφορα είδη του και
τα χαρακτηριστικά στα οποία έπρεπε να ανταποκρίνεται,
ήταν δυνατόν να δηµιουργήσουν άνισες συνθήκες ανταγωνι-
σµού, µε αποτέλεσµα την παραπλάνηση των καταναλωτών,
και, ως εκ τούτου, να έχουν άµεση επίπτωση στην εγκαθί-
δρυση και τη λειτουργία της κοινής αγοράς.

(3) Η οδηγία 74/409/ΕΟΚ και οι τροποποιήσεις που ακο-
λούθησαν διατύπωσαν εποµένως ορισµούς, προσδιόρισαν τα
διάφορα είδη µελιού που µπορούσαν να διατεθούν στο
εµπόριο µε κατάλληλες ονοµασίες, καθόρισαν κοινούς κανό-
νες για τη σύσταση και προσδιόρισαν τις κυριότερες ενδεί-
ξεις της επισήµανσης, ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη
κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων στο εσωτερικό της
Κοινότητας.

(4) Για λόγους σαφήνειας, η οδηγία 74/409/ΕΟΚ θα πρέπει να
αναδιατυπωθεί, προκειµένου να καταστούν σαφέστεροι οι
κανόνες παραγωγής και εµπορίας του µελιού και να ευθυ-
γραµµιστούν µε τη γενική κοινοτική νοµοθεσία για τα τρό-
φιµα, και ιδίως µε εκείνη που αφορά την επισήµανση, τις
προσµίξεις και τις µεθόδους ανάλυσης.

(5) Οι γενικοί κανόνες επισήµανσης των τροφίµων που θεσπίζο-
νται µε την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου (5), θα πρέπει να εφαρµόζονται

υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η
ποιότητα του µελιού συνδέεται στενά µε την προέλευσή του,
είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται πλήρης πληροφόρηση
σχετικά µε τα θέµατα αυτά ώστε να αποφεύγεται η παρα-
πλάνηση του καταναλωτή όσον αφορά την ποιότητα του
προϊόντος. Τα ειδικά συµφέροντα των καταναλωτών σχετικά
µε τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του µελιού και η πλήρης
διαφάνεια σχετικά µε το θέµα αυτό απαιτούν να περιλαµβά-
νεται στην επισήµανση η χώρα προέλευσης όπου έχει γίνει η
συγκοµιδή του µελιού.

(6) ∆εν πρέπει να αφαιρείται η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό
του µελιού, εκτός εάν τούτο είναι αναπόφευκτο κατά την
αφαίρεση ξένων οργανικών και ανόργανων ουσιών. Η διαδι-
κασία αυτή µπορεί να γίνεται µε διήθηση. Όταν η διήθηση
αυτή συνεπάγεται την αφαίρεση σηµαντικής ποσότητας
γύρης, είναι απαραίτητο να ενηµερώνεται σωστά για το
γεγονός αυτό ο καταναλωτής µε την κατάλληλη ένδειξη
στην επισήµανση.

(7) Στο µέλι, η ονοµασία του οποίου συµπληρώνεται από ενδεί-
ξεις σχετικές µε την προέλευσή του από άνθη ή φυτά, από
συγκεκριµένη περιοχή, έδαφος ή τοποθεσία, ή από ειδικά
ποιοτικά κριτήρια, δεν µπορεί να έχει προστεθεί διηθηµένο
µέλι. Έτσι, προκειµένου να βελτιωθεί η διαφάνεια της αγο-
ράς, πρέπει να είναι υποχρεωτική η επισήµανση διηθηµένου
µελιού ή µελιού ζαχαροπλαστικής σε οποιαδήποτε εµπορική
συναλλαγή της αγοράς µελιού χύµα.

(8) Όπως επισηµαίνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της 24ης
Ιουνίου 1994 σχετικά µε την κατάσταση της ευρωπαϊκής
µελισσοκοµίας, η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει µεθόδους
ανάλυσης ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τα
χαρακτηριστικά της σύστασης και συµπληρωµατικές επιµέ-
ρους ενδείξεις για κάθε είδος µελιού το οποίο διατίθεται
στο εµπόριο στην Κοινότητα.

(9) Είναι επιθυµητό να ληφθεί υπόψη το έργο που έχει επιτελε-
σθεί για ένα νέο πρότυπο του Codex Alimentarius για το
µέλι, προσαρµοσµένο, όπως ενδείκνυται, στις ειδικές απαιτή-
σεις της Κοινότητας.

(10) Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογι-
κότητας που καθιερώνονται µε το άρθρο 5 της συνθήκης, ο
στόχος του καθορισµού κοινών ορισµών και κανόνων για τα
αφορώµενα προϊόντα και της ευθυγράµµισης των διατάξεων
µε τη γενική κοινοτική νοµοθεσία για τα τρόφιµα, δεν είναι
δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και
συνεπώς, λόγω του χαρακτήρα της παρούσας οδηγίας, µπο-
ρεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. Η παρούσα
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη
του εν λόγω στόχου.

(1) ΕΕ C 231 της 9.8.1996, σ. 10.
(2) ΕΕ C 279 της 1.10.1999, σ. 91.
(3) ΕΕ C 56 της 24.2.1997, σ. 20.
(4) ΕΕ L 221 της 12.8.1974, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία

από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
(5) ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.



EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12.1.2002L 10/48

(11) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(12) Για να αποτραπεί η δηµιουργία νέων εµποδίων στην
ελεύθερη κυκλοφορία, τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να
θεσπίζουν εθνικές διατάξεις µη προβλεπόµενες από την
παρούσα οδηγία, για τα εν λόγω προϊόντα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα προϊόντα που ορίζονται στο
παράρτηµα I. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις του παραρτήµατος II.

Άρθρο 2

Η οδηγία 2000/13/ΕΚ εφαρµόζεται στα προϊόντα που ορίζονται
στο παράρτηµα I, µε την επιφύλαξη των ακόλουθων όρων:

1. ο όρος «µέλι» ισχύει µόνον για το προϊόν που ορίζεται στο
παράρτηµα I σηµείο 1 και πρέπει να χρησιµοποιείται στο εµπό-
ριο για την περιγραφή του προϊόντος αυτού.

2. οι ονοµασίες του προϊόντος που απαριθµούνται στο παράρτηµα
I σηµεία 2 και 3, εφαρµόζονται µόνον για τα προϊόντα που
περιλαµβάνονται σ’ αυτό και πρέπει να χρησιµοποιούνται στο
εµπόριο για την περιγραφή τους. Οι ονοµασίες αυτές µπορούν
να αντικαθίστανται από την απλή ονοµασία του προϊόντος
«µέλι», εκτός εάν πρόκειται για διηθηµένο µέλι, µέλι κηρήθρας,
µέλι µε τεµάχια κηρήθρας, ή τεµάχια κηρήθρας µε µέλι και µέλι
ζαχαροπλαστικής.

Ωστόσο:

α) στην περίπτωση του µελιού ζαχαροπλαστικής, αναγράφονται
στην ετικέτα, πολύ κοντά στην ονοµασία του προϊόντος, οι
λέξεις «µόνο για µαγειρική»·

β) οι ονοµασίες του προϊόντος, εκτός αν πρόκειται για διηθη-
µένο µέλι και µέλι ζαχαροπλαστικής, µπορούν να συµπληρώ-
νονται µε πληροφορίες που αφορούν:

— τη φυτική προέλευση ή την προέλευση από άνθη, εάν το
προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου ή κυρίως από την
αναφερόµενη πηγή προέλευσης και αν διαθέτει τα οργα-
νοληπτικά, φυσιοχηµικά και µικροσκοπικά χαρακτηρι-
στικά της πηγής,

— την προέλευση από µια συγκεκριµένη περιοχή, έδαφος ή
τοποθεσία, αν το προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από
την αναφερόµενη πηγή προέλευσης,

— ειδικά ποιοτικά κριτήρια·

3. εφόσον το µέλι ζαχαροπλαστικής χρησιµοποιείται ως συστατικό
σύνθετου τροφίµου, ο όρος «µέλι» µπορεί να χρησιµοποιείται
στην ονοµασία προϊόντος του συνθέτου τροφίµου αντί του
όρου «µέλι ζαχαροπλαστικής». Ωστόσο, στον κατάλογο των
συστατικών πρέπει να χρησιµοποιείται ο όρος, όπως αναφέρεται
στο παράρτηµα Ι σηµείο 3·

4. α) η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκοµιδή,
πρέπει να αναγράφονται στην επισήµανση.

Ωστόσο, αν το µέλι προέρχεται από τουλάχιστον δύο κράτη
µέλη ή τρίτες χώρες, η ένδειξη αυτή µπορεί να αντικαθίστα-
ται από µία από τις ακόλουθες ενδείξεις, κατά περίπτωση:

— «µείγµα µελιών ΕΚ»,

— «µείγµα µελιών εκτός ΕΚ»,

— «µείγµα µελιών ΕΚ και εκτός ΕΚ»·

β) για τους σκοπούς της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, και ιδίως των
άρθρων 13, 14, 16 και 17, οι λεπτοµέρειες που πρέπει να
αναγράφονται σύµφωνα µε το στοιχείο α), θεωρούνται ως
ενδείξεις σύµφωνα µε το άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 3

Στην περίπτωση του διηθηµένου µελιού και του µελιού ζαχαροπλα-
στικής, τα δοχεία µεταφοράς χύδην, οι συσκευασίες και τα εµπο-
ρικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν σαφώς την πλήρη ονοµασία
του προϊόντος, όπως προβλέπεται στο παράρτηµα Ι σηµείο 2 στοι-
χείο β), viii) και σηµείο 3.

Άρθρο 4

Η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει µεθόδους που επιτρέπουν να ελέγ-
χεται η συµµόρφωση του µελιού µε τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας. Οι µέθοδοι αυτοί θεσπίζονται µε τη διαδικασία που ανα-
φέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2. Μέχρις ότου θεσπισθούν οι εν
λόγω µέθοδοι, τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν, στο µέτρο του δυνα-
τού, διεθνώς αναγνωρισµένες επικυρωµένες µεθόδους, όπως οι
εγκεκριµένες από τον Codex Alimentarius, για να ελέγχεται η
συµµόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 5

Για τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτηµα I, τα κράτη µέλη δεν
θεσπίζουν εθνικές διατάξεις µη προβλεπόµενες από την παρούσα
οδηγία.

Άρθρο 6

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας
όσον αφορά τα θέµατα που απαριθµούνται κατωτέρω, θεσπίζονται
µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2:

— ευθυγράµµιση της παρούσας οδηγίας µε τη γενική κοινοτική
νοµοθεσία περί τροφίµων,

— προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο.

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή τροφίµων,
καλούµενη στο εξής «επιτροπή», η οποία έχει συσταθεί µε το άρθρο
1 της απόφασης 69/414/ΕΟΚ (2).

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζο-
νται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (2) ΕΕ L 291 της 19.11.1969, σ. 9.
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Άρθρο 8

Η οδηγία 74/409/ΕΟΚ καταργείται από την 1η Αυγούστου 2003.

Οι παραποµπές στην καταργούµενη οδηγία λογίζονται ως παραπο-
µπές στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 9

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία, πριν από την 1η Αυγούστου 2003. Πληρο-
φορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται κατά τρόπον ώστε:

— να επιτρέπεται η εµπορία των προϊόντων που ορίζονται στο
παράρτηµα I, εφόσον ανταποκρίνονται στους ορισµούς και
τους κανόνες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, από
την 1η Αυγούστου 2003,

— να απαγορεύεται η εµπορία των προϊόντων που δεν ανταποκρί-
νονται στην παρούσα οδηγία, από την 1η Αυγούστου 2004.

Ωστόσο, η εµπορία προϊόντων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην
παρούσα οδηγία αλλά στα οποία έχει τεθεί επισήµανση πριν από

την 1η Αυγούστου 2004, σύµφωνα µε την οδηγία 74/409/ΕΟΚ,
επιτρέπεται µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρο-
νται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για
την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 10

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Άρθρο 11

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. PICQUÉ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ

1. Μέλι είναι η φυσική γλυκιά ουσία που παράγουν οι µέλισσες του είδους Apis mellifera από το νέκταρ των φυτών ή από
εκκρίσεις ζώντων µερών φυτών ή εκκρίµατα εντόµων αποµυζούντων φυτά ευρισκόµενα πάνω στα ζώντα µέρη των φυτών, τα
οποία οι µέλισσες συλλέγουν, µετατρέπουν αναµειγνύοντας µε ειδικές ύλες του σώµατός τους, αποθέτουν, αφυδατώνουν,
εναποθηκεύουν και φυλλάσσουν στις κηρήθρες της κυψέλης, προκειµένου να ωριµάσουν.

2. Τα κυριότερα είδη µελιού είναι τα ακόλουθα:

α) ανάλογα µε την προέλευση:
i) µέλι ανθέων ή µέλι νέκταρος:
το µέλι που λαµβάνεται από νέκταρ φυτών·

ii) µέλι µελιτώµατος
το µέλι που λαµβάνεται κυρίως από εκκρίµατα εντόµων αποµυζούντων φυτά (Hemiptera) ευρισκόµενα πάνω στα ζώντα
µέρη των φυτών ή εκκρίσεις προερχόµενες από ζώντα µέρη των φυτών·

β) ανάλογα µε τον τρόπο παραγωγής ή/και παρουσίασης:
iii) µέλι κηρήθρας:

το µέλι το οποίο έχουν εναποθέσει οι µέλισσες στα επικαλυµµένα κελιά κηρηθρών κατασκευασµένων πρόσφατα από
τις ίδιες ή σε λεπτά φύλλα κηρήθρας τα οποία γίνονται µόνον από κηρό µέλισσας, που δεν περιέχουν γόνο, και
πωλείται σε κηρήθρες ολόκληρες ή κοµµάτια κηρήθρων·

iv) µέλι µε τεµάχια κηρήθρας ή τεµάχια κηρήθρας µε µέλι:
το µέλι που περιέχει ένα ή περισσότερα τεµάχια µελιού κηρήθρας·

v) µέλι στραγγισµένο:
το µέλι που λαµβάνεται µε στράγγιση των αποσφραγισµένων κηρηθρών που δεν περιέχουν γόνο·

vi) µέλι φυγοκεντρήσεως:
το µέλι που λαµβάνεται µε φυγοκέντρηση των αποσφραγισµένων κηρηθρών που δεν περιέχουν γόνο·

vii) µέλι πιέσεως:
το µέλι που λαµβάνεται µε πίεση των κηρηθρών που δεν περιέχουν γόνο, χωρίς θέρµανση ή µε ήπια θέρµανση έως
45 oC·

viii) διηθηµένο µέλι:
το µέλι που λαµβάνεται µε την αφαίρεση ξένων ανόργανων ή οργανικών ουσιών κατά τρόπον ώστε να αφαιρείται
σηµαντικό µέρος της γύρης.

3. Μέλι ζαχαροπλαστικής

Το µέλι το οποίο α) είναι κατάλληλο για βιοµηχανικές χρήσεις ή ως συστατικό σε άλλα τρόφιµα που στη συνέχεια υφίστανται
µεταποίηση και β) µπορεί:
— να παρουσιάζει ασυνήθιστη γεύση ή οσµή, ή
— να έχει αρχίσει να υφίσταται ή να έχει υποστεί ζύµωση, ή
— να έχει υπερθερµανθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

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. Το χρώµα του µελιού ποικίλλει από
σχεδόν άχρωµο έως καφέ σκούρο. Ως προς τη σύσταση, µπορεί να είναι ρευστό, παχύρρευστο ή, µερικά ή ολικά, κρυσταλλωµένο.
Η γεύση και το άρωµα ποικίλουν, αλλά εξαρτώνται από τη φυτική προέλευση.

Όταν διατίθεται στο εµπόριο ως µέλι ή όταν χρησιµοποιείται σε οιοδήποτε προϊόν προοριζόµενο για κατανάλωση από τον
άνθρωπο, δεν πρέπει να έχει προστεθεί κανένα συστατικό τροφίµων στο µέλι, συµπεριλαµβανοµένων των προσθέτων τροφίµων,
ούτε να έχει γίνει καµία άλλη προσθήκη εκτός από µέλι. Στο µέτρο του δυνατού, το µέλι δεν πρέπει να περιέχει οργανικές ή
ανόργανες ύλες ξένες προς τη σύστασή του. Με την εξαίρεση του σηµείου 3 του παραρτήµατος I, δεν πρέπει να παρουσιάζει
ασυνήθιστη γεύση ή οσµή ούτε να έχει αρχίσει να υφίσταται ζύµωση, η οξύτητά του δεν πρέπει να έχει τροποποιηθεί τεχνητώς και
δεν πρέπει να έχει θερµανθεί µε τρόπο που να συνεπάγεται την καταστροφή ή τη σηµαντική αδρανοποίηση των φυσικών ενζύµων.

Με την επιφύλαξη του παραρτήµατος I σηµείο 2 στοιχείο β) viii), δεν επιτρέπεται να αφαιρείται γύρη ή χαρακτηριστικό συστατικό
του µελιού, εκτός αν αυτό είναι αναπόφευκτο κατά την αφαίρεση ξένων οργανικών ή ανόργανων υλών.

Κατά τη διάθεσή του στο εµπόριο ως µέλι ή όταν χρησιµοποιείται σε οιοδήποτε προϊόν που προορίζεται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο, το µέλι πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά σύστασης:

1. Περιεκτικότητα σε σάκχαρα

1.1. Περιεκτικότητα σε φρουκτόζη και γλυκόζη (σύνολο των δύο)

— µέλι νέκταρος όχι λιγότερο από 60 g/100 g

— µέλι µελιτώµατος, µείγµα µελιού µελιτώµατος µε µέλι ανθέων όχι λιγότερο από 45 g/100 g

1.2. Περιεκτικότητα σε σακχαρόζη

— γενικά όχι περισσότερο από 5 g/100 g

— ψευδακακία (Robinia pseudoacacia), µηδική (Medicago sativa), βαγ-
ξία (Banksia menziesii), ηδύσαρον (Hedysarum), ερυθρός ευκάλυπτος
(Eucalyptus cam adulensis), (Eucryphia lucida, Eucryphia milliga-
nii), εσπεριδοειδή spp. όχι περισσότερο από 10 g/100 g

— Λεβάντα (Lavandula spp.), µποράντζα (Borago officinalis) όχι περισσότερο από 15 g/100 g

2. Υγρασία

— γενικά όχι περισσότερο από 20 %

— µέλι ερείκης (Calluna) και µέλι ζαχαροπλαστικής εν γένει όχι περισσότερο από 23 %

— µέλι ζαχαροπλαστικής από ερείκη (Calluna) όχι περισσότερο από 25 %

3. Περιεκτικότητα σε µη υδατοδιαλυτές ουσίες

— γενικά όχι περισσόερο από 0,1 g/100 g

— µέλι πιέσεως όχι περισσότερο από 0,5 g/100 g

4. Ηλεκτρική αγωγιµότητα

— µέλι µη αναφερόµενο κατωτέρω και µείγµατα των µελιών αυτών όχι περισσότερο από 0,8 mS/cm

— µέλι µελιτώµατος και µέλι ανθέων καστανιάς και µείγµατα των µελιών
αυτών, πλην των µειγµάτων µε τα αναφερόµενα κατώτερα µέλια όχι λιγότερο από 0,8 mS/cm

— eξαιρέσεις: κουµαριά (Arbutus unedo), ερείκη (Erica), ευκάλυπτος,
φιλύρα (Tilia spp), καλούνα ή κοινή (Calluna vulgaris), Manuka ή
Jelly bush (leptospermum), φυτό τσαγιού (Melaleuca spp.)

5. Ελεύθερα οξέα

— γενικά όχι περισσότερο από 50 χιλιοστοϊστο-
δύναµα οξέος ανά 1 000 g

— µέλι ζαχαροπλαστικής όχι περισσότερο από 80 χιλιοστοϊστο-
δύναµα οξέος ανά 1 000 g
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6. ∆είκτης διάστασης και περιεκτικότητας σε υδροξυµεθυλοφουρφουράλη (HMF) προσδιοριζόµενα µετά από επεξεργασία και
ανάµειξη

α) δείκτης διάστασης (κλίµακα Schade)

— γενικά, εκτός από το µέλι ζαχαροπλαστικής όχι λιγότερο από 8

— µέλι µε χαµηλή περιεκτικότητα σε φυσικά ένζυµα (π.χ. µέλι εσπερι-
δοειδών) και του οποίου η περιεκτικότητα σε HMF δεν υπερβαίνει
τα 15 mg/kg όχι λιγότερο από 3

β) HMF

— γενικά, εκτός από το µέλι ζαχαροπλαστικής όχι περισσότερο από 40 mg/kg (µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου
α) δεύτερη περίπτωση)

— µέλι δηλωµένης προέλευσης από περιοχές µε τροπικό κλίµα και
µείγµατα των µελιών αυτών

όχι περισσότεροα από 80 mg/kg


