Λευκωσία, 29 Δεκεμβρίου 2015
Προς: Όλες τις Βιομηχανίες
Θέμα: Οι περί Μελιού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015

Κυρίες/Κύριοι,
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας επισυνάπτουμε αντίγραφο των πιο πάνω
τροποποιητικών κανονισμών για δική σας ενημέρωση καθώς και για πιστή εφαρμογή
των προνοιών της. Η εν λόγω τροποποίηση έχει γίνει για:
α) εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/63/ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη πως η γύρη είναι
φυσικό χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού καθώς εισέρχεται στην
κυψέλη ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας των μελισσών και ότι βρίσκεται εκ φύσεως
στο μέλι ανεξάρτητα από το αν ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων εξάγει το μέλι ή
όχι, κρίθηκε σκόπιμο όπως προστεθεί διάταξη με βάση την οποία η γύρη δεν είναι
συστατικό ως ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1169/2011. Ως εκ τούτου δεν
υπάρχει υποχρέωση για προσθήκη οποιασδήποτε επιπρόσθετης σήμανσης στα υπό
πώληση μέλια αναφορικά με τη γύρη έστω και εάν αυτή είναι γενετικώς
τροποποιημένη.
β) επιβολή υποχρέωσης για να αναγραφή στην επισήμανση των υπό πώληση μελιών
τα οποία έχουν σημανθεί στην Κύπρο, ένδειξη της χώρας ή χωρών όπου έγινε η
συγκομιδή. Σημειώνεται πως η εν λόγω υποχρέωση δεν βαρύνει τους υπεύθυνους της
επιχείρησης τροφίμων των οποίων τα μέλια έχουν σημανθεί σε οποιοδήποτε άλλο
Κράτος Μέλος, Τρίτο Κράτος ή στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν
ελέγχονται από αυτή.
γ) την αντικατάσταση της συντομογραφίας ΕΚ (Ευρωπαϊκή Κοινότητα) με τη
συντομογραφία ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση) η οποία χρησιμοποιείται στην επισήμανση
των υπό πώληση μελιών τα οποία έχουν σημανθεί σε οποιοδήποτε άλλο Κράτος
Μέλος ή Τρίτο Κράτος.
Σας πληροφορούμε επίσης ότι η υπ’ αναφορά νομοθεσία βρίσκεται ΕΔΩ. Για τυχόν
διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με
τον αρμόδιο Λειτουργό του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας, κ. Γιάννης Βιολάρης, τηλ: 22605561, φάξ: 22605482, e-mail:
healthservices@mphs.moh.gov.cy
Με εκτίμηση,

Μιχάλης Πρωτοπαπάς,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας.
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