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Προϋποθέσεις κυκλοφορίας τροφίμων στην καναδική αγορά 

Τα προϊόντα πρέπει να καλύπτουν τις προϋποθέσεις των εξής νόμων: 

• Canada Consumer Product Safety Act, ασφάλεια καταναλωτικών προϊόντων  

• Food and Drugs Act, νομοθεσία τροφίμων 

• Safe Food for Canadians Act, ασφάλεια τροφίμων 

• Σήμανση τροφίμων (αποτελεί μέρος του Food and Drug Act) 

Νομοθετικό 

πλαίσιο 

Βιολογικά 

προϊόντα 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και ο Καναδάς αναγνωρίζουν αμοιβαία τους κανόνες βιολογικής 
παραγωγής και τα συστήματα ελέγχου που διαθέτουν ως ισοδύναμους τους. Ο όρος που 
χρησιμοποιείται είναι "διακανονισμός ισοδυναμίας". 

Αυτή η ρύθμιση ισοδυναμίας τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2011 και καλύπτει βιολογικά 
γεωργικά προϊόντα προέλευσης ΕΕ ή Καναδά, ωστόσο δεν περιλαμβάνει τα βιολογικά προϊό-
ντα ιχθυοκαλλιέργειας της ΕΕ. 

Στην πράξη, τα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα, σύμφωνα με βιολογικά πρότυπα της ΕΕ ή 
του Καναδά, μπορούν να πωλούνται και να επισημαίνονται ως βιολογικά τόσο στην ΕΕ όσο 
και στον Καναδά. 

Εφόσον το προϊόν είναι πιστοποιημένο από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης (CB) της 
Καναδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης Τροφίμων (CFIA) στον Καναδά ή από αναγνωρισμένο 
φορέα ελέγχου ή αρχή ελέγχου στην ΕΕ αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος της ΕΕ, αυτή  η 
αναγνώριση εξαλείφει την ανάγκη τα βιολογικά προϊόντα της ΕΕ να έχουν ξεχωριστή πιστο-
ποίηση για τα καναδικά πρότυπα και αντίστροφα. 

Ωστόσο, εφ’ όσον μία ευρωπαϊκή εταιρεία το επιθυμεί, μπορεί να επιδιώ-
ξει να λάβει βιολογική πιστοποίηση και από καναδικό πιστοποιημένο ορ-
γανισμό για να προσθέσει το καναδικό σήμα στην συσκευασία. 

Για τις προβλέψεις της καναδικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά βιολογικούς 
ισχυρισμούς στη σήμανση τέτοιων προϊόντων, αλλά και γενικότερα για για 
τις διατάξεις που διέπουν τα βιολογικά προϊόντα πατήστε εδώ. 
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https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/industry-professionals/canada-consumer-product-safety-act-guide.html#a31
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-27/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/s-1.1/page-1.html#h-429423
https://inspection.canada.ca/food-labels/labelling/industry/eng/1383607266489/1383607344939
https://inspection.canada.ca/food-labels/labelling/industry/organic-claims/eng/1623967517085/1623967517522
file:///C:/Users/Dio/Dropbox/Work/Canada/Reports/F&amp;B/Dairy/Μελέτη%20για%20τα%20ειδικού%20τύπου%20τυριά%20(speciality%20cheeses)%20στον%20Καναδά%20(1).docx#_Toc96273552#_Toc96273552
file:///C:/Users/Dio/Dropbox/Work/Canada/Reports/F&amp;B/Dairy/Μελέτη%20για%20τα%20ειδικού%20τύπου%20τυριά%20(speciality%20cheeses)%20στον%20Καναδά%20(1).docx#_Toc96273553#_Toc96273553
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Σήμανση 

προϊόντων 

Το σύνολο της σήμανσης των προϊόντων πρέπει να είναι δίγλωσση, στην αγγλική και γαλλι-

κή γλώσσα. Η απαίτηση ισχύει για το σύνολο της χώρας και όχι μόνο στην γαλλόφωνη Ε-

παρχία Κεμπέκ.  Για αναλυτική πληροφόρηση, πατήστε εδώ. 

Κανόνες για 

επί μέρους 

προϊόντα 

Για το μέλι, προβλέπονται ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τις διάφορες κατηγορίες 

μελιού και τις διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης.  Αναλυτικές πληροφορίες για τις 

κατηγορίες εδώ και την διαδικασία επαλήθευσης εδώ. Τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να 

αναγράφονται στην συσκευασία. 

Συγκεκριμένα, το μέλι διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες (grades) που ορίζονται ως Canada 

1, 2, 3. Ουσιαστικά, ένα ποιοτικό μέλι πρέπει να είναι Grade 1, τα κατώtερης ποιότητας 

Grade 2, και τα μείγματα Grade 3. 

Επίσης,  προβλέπεται ότι το προσυσκευασμένο μέλι για καταναλωτική χρήση διακρίνεται 

ως προς το χρώμα του σε "White", "Golden", "Amber", και "Dark"., ενώ αν είναι για άλλη 

χρήση σε "Extra White", "White", "Golden", "Light Amber", "Dark Amber", και "Dark".  

Για ορισμένα προϊόντα προβλέπεται η διάκρισή τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες . Για 

πληροφορίες πατήστε εδώ. Ωστόσο, από τα προϊόντα ελληνικού ενδιαφέροντος, περιλαμ-

βάνονται μόνο το μέλι και ενδεχομένως το βούτυρο, εάν για το τελευταίο ξεκινήσουμε 

εξαγωγές. 

Μέλι 

https://inspection.canada.ca/food-labels/labelling/industry/eng/1383607266489/1383607344939
https://inspection.canada.ca/about-cfia/acts-and-regulations/list-of-acts-and-regulations/documents-incorporated-by-reference/canadian-grade-compendium-volume-6/eng/1523388139064/1523388171017#a9
https://inspection.canada.ca/inspection-and-enforcement/guidance-for-food-inspection-activities/commodity-inspection/honey-grade-verification/eng/1539272153253/1539272153460
https://inspection.canada.ca/about-cfia/acts-and-regulations/list-of-acts-and-regulations/documents-incorporated-by-reference/canadian-grade-compendium-volume-9/eng/1520647701525/1520647702274?chap=0
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Ως πρόσθετο τροφίμων ορίζεται κάθε χημική ουσία που προστίθεται στα τρόφιμα κατά την 
προετοιμασία ή την αποθήκευση και είτε αποτελεί μέρος του τροφίμου είτε επηρεάζει τα 
χαρακτηριστικά του με σκοπό την επίτευξη ενός συγκεκριμένου τεχνικού αποτελέσματος. 

Δεν θεωρούνται ως πρόσθετα τροφίμων τα εξής: 

• συστατικά τροφίμων όπως αλάτι, ζάχαρη, άμυλο 

• βιταμίνες, μέταλλα, αμινοξέα 

• μπαχαρικά, καρυκεύματα, αρωματικά παρασκευάσματα 

• γεωργικά χημικά 

• κτηνιατρικά φάρμακα 

• υλικά συσκευασίας τροφίμων 

Αναλυτικές πληροφορίες για την καναδική νομοθεσία προσθέτων τροφίμων θα βρείτε εδώ.  

Πρόσθετα 

τροφίμων 

Μέγιστα όρια  

υπολειμμάτων  

Αναλυτικές πληροφορίες για τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων θα βρείτε εδώ.   
Αν δεν προβλέπεται συγκεκριμένο όριο υπολειμμάτων για μια ομάδα φυτοφαρμάκων/
καλλιεργειών, υποομάδα καλλιεργειών ή τρόφιμο, τότε τα υπολείμματα δεν πρέπει να υπερ-
βαίνουν το 0,1 ppm, κοινώς γνωστό ως Γενικό   ή Προεπιλεγμένο Μέγιστο Όριο Υπολειμμάτων 
(general or default MRL), όπως ορίζεται στην υποενότητα B.15.002(1) του Κανονισμοί Τροφί-
μων και Φαρμάκων. 

Επίσης, προβλέπονται μέγιστα όρια υπολειμμάτων για την χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων σε 
προϊόντα ζωικής προέλευσης. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι επί του παρόντος απαγορεύεται η 
εισαγωγή κάθε είδους προϊόντος κρέατος από την Ελλάδα. Επομένως άλλες κατηγορίες προϊό-
ντων ζωικής προέλευσης, όπως τα γαλακτοκομικά και το μέλι δεν επηρεάζονται από την απα-
γόρευση.  Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ.  

Βαρέα μέταλλα Όπως και με τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων, οι περιορισμοί σχετικά με την ανίχνευση μεταλλι-
κών ρυπαντικών ουσιών (metal contaminants) αφορά προϊόντα ζωικής προέλευσης.  
Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ.  

Σημείωση: 

Οι αναφερόμενες πληροφορίες στο παρόν σημείωμα είναι ενδεικτικές. Σε κάθε περίπτωση ο 
ενδιαφερόμενος εξαγωγέας θα πρέπει να κάνει ενδελεχή έρευνα για τις προϋποθέσεις εισα-
γωγής των προϊόντων του στην καναδική αγορά και ιδίως να συμβουλευθεί την εισαγωγική 
εταιρεία ή/και τον εκτελωνιστή με τους οποίους θα συνεργασθεί, καθώς και να αντλήσει πλη-
ροφορίες από τις αρμόδιες καναδικές υπηρεσίες. 

Διατροφικοί 

ισχυρισμοί 

Υπάρχουν δύο ειδών διατροφικοί ισχυρισμοί (nutrition claims): α) ισχυρισμοί για την περιεκτι-
κότητα σε θρεπτικά συστατικά,  και β) ισχυρισμοί υγείας. Οι ισχυρισμοί υγείας επίσης να ακο-
λουθούν τους του Υπουργείου Υγείας (Health Canada), αλλοιώς θεωρούνται παραπλανητικοί, 
ωστόσο είναι προαιρετικοί και μπορεί να βρεθούν σε ορισμένα τρόφιμα. 

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ.  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/residue-definitions-chemicals-maximum-residue-limits-regulated-under-pest-control-products-act.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/veterinary-drugs/maximum-residue-limits-mrls/list-maximum-residue-limits-mrls-veterinary-drugs-foods.html
https://inspection.canada.ca/animal-health/livestock-feeds/regulatory-guidance/rg-8/eng/1347383943203/1347384015909?chap=4#a5
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/understanding-food-labels/nutrition-claims.html
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ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario M5S 2B1 Canada 

Τηλ. +1 (416) 515 01 32 ext.8237, ecocom-toronto@mfa.gr 

Μελέτες καναδικής αγοράς 

Ελαιόλαδο 

Φέτα - τυριά 

Γαλακτοκομικά - Διαδικασία ποσόστωσης 

Βέγκαν τρόφιμα 

Φυσικά προϊόντα υγείας - Προϋποθέσεις 

Ιχθυηρά 

Προϋποθέσεις κυκλοφορίας τροφίμων 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Ζύθος 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων 

Το οικοσύστημα τεχνολογίας του Τορόντο 

Είδη προσωπικής φροντίδας / καλλυντικά 

Φαρμακευτικός κλάδος 

Οδηγός επιχειρείν 

Σύνταξη: Γραφεία ΟΕΥ Οττάβα και Τορόντο 

mailto:ecocom-toronto@mfa.gr
https://www.dropbox.com/s/hb7835lxvnfk9mb/%CE%97_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85_2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jq95aid8xw9m9p9/CANADA%20-%20Dairy%20report%20main.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dp2wrvbrqwj561h/Import%20procedure%20for%20daity%20goods%20under%20quota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f4mj73l4molvolw/CANADA%20-%20Vegan%20market.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sg6zq6uitp7cq33/Canada%20-%20natural%20health%20products%20-%20licensing%20procedure.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j5eq6lb7c2bmq7b/%CE%97%20%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%B9%CF%87%CE%B8%CF%85%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%BD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qw96g2i9e5asso4/Canada%20-%20food%20products%20-%20requirements.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/95zo23z00bwebm5/%CE%97%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%87%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%
https://www.dropbox.com/s/j0gqnzlxea6lqx6/%CE%97%20%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%BC%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kxqw1b6jzdf9dhu/Canada%20-%20Food%20retail%20market.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0q3ee54yamif7vx/ICT%20sector%20-%20CANADA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uzqjvhb4kp67ts4/Canada%20-%20cosmetics%20market.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jcgaozd4jwj2313/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC_%CE%9D%CE%BF%CE%B5_2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0n00v05i7upncch/Doing%20business%20in%20Canada%202022.pdf?dl=0

