1.3.2 Alerjenlerin Etiketlenmesi Mevzuatı

2000/13/AT sayılı Direktifte değiĢiklik yapan 10 Kasım 2003 tarihli ve 2003/89/AT sayılı
Direktif, alerjen listesinde bulunan bütün maddelerin bileĢen olarak etiketlenmesi
zorunluluğunu ortaya koymuĢtur.21

Bu Direktifle belirtilen etiketleme kuralları, özellikle, gıda alerjisi olan veya baĢka nedenlerle
bazı bileĢenleri tüketmek istemeyen kiĢileri bilgilendirmeyi amaçlamıĢtır.

AB Alerjen Listesi22, Gıda Etiketleme Direktifinin Ek IIIa‟sında belirtilmiĢtir.

Çizelge 1.2 Alerjenler Tablosu23

2000/13/AT sayılı Direktifin Ek IIIa’sında
Direktif 2000/13/AT,

belirtilen içindekiler listesinin Ģartlı

Ek IIIa’da belirtilen Alerjenler

olarak24 dıĢında kalan, 2005/26/AT sayılı
Direktifte belirtilen ürünlerin listesi

1. Gluten içeren tahıl çeĢitleri

Dekstroz içeren buğday temelli

(buğday, çavdar, arpa, yulaf,

glükoz Ģurupları
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provisionally
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kılçıksız
veya

buğday,

hibrit

kamut

türleri)

Buğday temelli

ve

maltodekstrinler

ürünleri

Arpa temelli glükoz Ģurupları
Ġçecekler

için

öz

olarak

kullanılan tahıllar.
2. Kabuklular ve ürünleri
3. Yumurtalar

ve

bunların

ġarapta

ürünleri

kullanılan

lizozom

(yumurtadan üretilen)
ġarapta ve sirkede inceltici
etkide

kullanılan

albümin

(yumurtadan üretilen)
4. Balık ve bunların ürünleri

Vitaminler ve tatlandırıcılarda
kaplama

olarak

kullanılan

balık jelâtini
Birada, sirkede veya Ģarapta
inceltici etkide kullanılan balık
jelâtini veya Isinglass
5. Yerfıstığı ve ürünleri
6. Soya fasulyeleri ve bunların

Tamamen rafine edilen soya

ürünleri

yağı ve katı yağ
Soya
doğal

fasulyesinden
karıĢık

üretilen

tokoferoller25

(E306), doğal D-alfa tokoferol,
doğal
asetatı26,

D-alfa
doğal

tokoferol
D-alfa

tokoferol sukinat27
Soya fasülyesinden üretilen

25

tocopherols
acetate
27
succinate
26
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bitkisel

yağlardan

fitosteroller28

ve

çıkarılan
fitosterol

esterleri
Soya

fasülyesinden

üretilen

bitkisel yağ sterollerinden elde
edilen bitki stanol esteri
7. Süt ve süt ürünleri

Ġçecekler için üretilen özlerde

(Laktoz dâhil olmak üzere)

kullanılan peynir altı suyu
Laktitol29
Sirke ve Ģaraplarda inceltici
etkide kullanılan süt (kazein)
ürünleri

8. Sert kabuklu yemiĢler 30

Ġçecekler

ör:

kullanılan

Badem

(Amygdalus

Cashew

(Anacardium
Pekan

fıstığı

occidentale),

kullanılan

excelsa),

(Pistacia

Makadamya

kabuklu

Ġçeceklerde tatlandırıcı olarak

Brezilya

(Bertholletia

sert

olarak

fındığı-Kaju

fındığı

illinoiesis),

öz

yemiĢler

communis L.), Ceviz (Juglans
regia),

için

fındığı

(Carya

sert

kabuklu

yemiĢler (bademler, cevizler)

fındığı
Antep
vera),
ve

Queensland fındığı (Macadamia
ternifolia) ve bunların ürünleri
9. Kereviz ve ürünleri

Kereviz yaprağı ve tohum yağı
Kereviz

tohumundan

elde

edilen oleoresin
10. Hardal ve ürünleri

Hardal tohumu yağı
Hardal tohumundan elde edilen
oleoresin

28

phytosterols
lactitol
30
nuts
29
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11. Susam

tohumları

ve

bunların ürünleri
12. Kükürt dioksit ve sülfitler,
(SO2 cinsinden en çok 10
mg/kg veya 10 mg/L)

Düne kadar nihai gıda ürününün % 25‟inden azını oluĢturan bileĢik bileĢenlerin bileĢenlerinin
etikette yer almasının zorunlu olmadığı anlamına gelen “%25 kuralı” uygulanmaktayken; bu
yeni kurallar, % 25 kuralını kaldırmıĢ ve gıdadaki tüm bileĢenlerin etikette yer alması Ģartını
getirmiĢtir. Yeni Direktif, alerji veya toleranssızlığa neden olabilecek bileĢenlerin listesini de
vermektedir.

Yeni yönerge kapsamında; glüten içeren hububat, kabuklu hayvansal gıdalar, yumurta, balık,
fıstık, soya fasulyesi, süt ve süt ürünleri, fındık ve fındık ürünleri, en az 10mg/kg.
konsantrasyon oranına sahip susam tohumu ve sülfit, kereviz ve hardal gibi tüm potansiyel
alerjik malzemelerin etikette belirtilmesi gerekmektedir.

Alkollü içeceklerin etiketlerinde de alerjenlerin belirtilmesi zorunlu hale gelmiĢtir. Bu yeni
hükümler, 25 Kasım 2005‟ten itibaren tam olarak uygulanmaya baĢlanmıĢtır.

2000/13/AT sayılı Direktifin Ek III a „sında listelenen bileĢenlerin gösterimine iliĢkin bazı
soruları açıklığa kavuĢturmak amacıyla, Komisyon servisleri ve Üye Devlet temsilcileri
tarafından ““2003/89/AT sayılı Direktif”le değiĢtirilen “2000/13/AT sayılı Direktif”in 6.
Maddesinin 10. Paragrafına ĠliĢkin Kılavuz” gayri resmi olarak hazırlanmıĢtır. Bu kılavuz,
Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı Komitesi31 tarafından 23 Haziran 2005 tarihinde
onaylanmıĢtır. Ancak; alerjenlerden türetilen bazı bileĢenlerin veya maddelerin, alerji
rahatsızlığı olan kiĢilerde risk oluĢturmayabileceğini de dikkate alarak, Direktif, bir geçiĢ
dönemi süresince, sanayinin bilimsel gerekçe sunarak bu bileĢen veya maddeler için geçici bir
etiketleme muafiyeti almasını sağlayacak bir prosedür oluĢturmuĢtur.
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Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (SCFCAH)
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”2003/89/AT Sayılı Direktifle DeğiĢtirilen “2000/13/AT Sayılı Direktif”in Yeni 11.
Paragrafının Gerektirdiği Bildirimlerin Ġçeriğine ĠliĢkin Kılavuz”32, Komisyon‟un servisleri
tarafından bu prosedürün uygulanması için hazırlanmıĢtır. “2000/13/AT sayılı Direktifin Ek
III a‟sından geçici olarak muaf olan bileĢenleri veya maddelerin listesini oluĢturan 21 Mart
2005 tarihli ve 2005/26/AT sayılı Komisyon Direktifi” EFSA görüĢünü takiben Komisyon
tarafından kabul edilmiĢtir.

Bu Direktifin amacı, tüketicileri özellikle gıda alerjisi veya hoĢgörüsüzlüğü olan tüketicileri
daha çarpıcı bir etiketle ürünün bileĢimi hakkında bilgilendirmektir.

ġekil 1.4 Avrupa Birliğinde Alerjen Etiketlemesi Örnekleri33
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http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/guidelines_6_10.pdf
Mills et al., 2004 “Information Provision for Allergic Consumers-Where are we going with Food Allergen
Labelling?”
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Direktif, % 25 kuralını ( son ürünün % 25‟inden azını oluĢturan bileĢik içeriklerdeki
maddelerin tek tek etikette belirtilmesi zorunlu değildir.) ortadan kaldırarak, gıda
maddelerinin etiketlerinde belirtilmesi zorunlu olan alerjenlerin, alkollü içecekler de dâhil
olmak üzere, bir listesini vermektedir. Direktifin ekinde, belirli bileĢenler için kategori ismini
kullanma olasılığını ortadan kaldıran yeni bir ek sunulmaktadır. Bu listenin güncel tutulması
için Komisyon, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi‟nden (EFSA) tavsiyeler almaktadır.

Direktif, Ģu konularda esneklik sunmaktadır:

Ġçindekileri listelerken, küçük miktarlardaki bileĢenleri (bitmiĢ ürünün %5‟inden az
miktarda) kesinlikle ağırlık olarak azalan halde sıralamama olasılığı;

Bir gıda maddesinin (basit veya bileĢik bir içerik olarak) hazırlanmasında defalarca
kullanılan bir bileĢenin etikette tekrar edilmemesi olasılığı.

Gıda maddelerindeki bileĢenler hassas bünyelerde olumsuz etki yaratabilecekleri için, Sağlık
ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü (DG-SANCO) bu bileĢenlerin “içindekiler” olarak
zorunlu listelenmesine yönelik kılavuzlar yayınlamıĢtır. (Ek IIIa‟da belirtilmiĢ, 2003/89/AT
sayılı Direktif ile tanıtılmıĢ ve 2006/142/AT sayılı Direktif ile değiĢikliğe uğratılmıĢtır.) 34

1.4

Et Ġçeren Gıdaların Etiketlenmesi

1.4.1 2001/101/AT Sayılı Direktif

Bu direktif, içinde bileĢen olarak et bulunan gıdaların etiketlerinde “et” sınıf ismini kullanma
koĢullarını ortaya koyar. Bu tür gıdaların et miktarını saptamak için uyumlu bir yöntem ortaya
koymak adına, “et” sınıf ismiyle belirtilen ürünlerin en yüksek yağ ve bağ dokusu miktarını
kurallara bağlar.
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