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Módosítás 8
Julie Girling, Britta Reimers

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bíróság 2011. szeptember 6-án a C-
442/09. sz. ügyben hozott ítélete nyomán a 
mézben található virágport az 
élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és 
reklámozására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. 
március 20-i 2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
összetevőnek kell tekinteni. A Bíróság 
ítélete a beterjesztett tényekre 
támaszkodva azon a megítélésen alapult, 
hogy a mézben található virágpor 
jelenlétét elsősorban a méhész által a méz 
begyűjtése érdekében végzett centrifugálás 
eredményezi. A virágpor azonban 
kizárólag a méhek tevékenysége 
eredményeként jut be a kaptárba, és 
természetesen van jelen a mézben, tekintet 
nélkül arra, hogy a méhész 
centrifugálással nyeri-e ki a mézet vagy 
sem. Ezért a géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
a mézben található, géntechnológiával 
módosított virágporra való 
alkalmazásának sérelme nélkül tisztázni 
kell, hogy a virágpor a méznek – amely 
természetes anyag és nincsenek összetevői 
– alkotóeleme, nem pedig a 2000/13/EK 
irányelv értelmében vett összetevője. Ezért 
a mézről szóló, 2001. december 20-i 
2001/110/EK tanácsi irányelvet ennek 
megfelelően módosítani kell.

(1) A 2001/110/EK irányelv 
fogalommeghatározása szerint a méz 
méhek által előállított természetes édes 
anyag. A méz elsődlegesen különféle 
cukrokból, túlnyomórészt fruktózból és 
glükózból, valamint egyéb anyagokból 
(mint pl. szerves savakból, enzimekből és 
a begyűjtött mézből kivont [helyesen: a 
méz begyűjtése során belekerült] szilárd 
részecskékből) áll. A 2001/110/EK 
irányelv azzal védi a méz természetes 
jellegét, hogy korlátozza az olyan emberi 
beavatkozást, amelynek révén a méz 
összetétele megváltozhat. Az irányelv 
nevezetesen tiltja az élelmiszer-összetevők 
(köztük az élelmiszer-adalékanyagok), 
valamint mézen kívüli egyéb anyagok 
mézhez való hozzáadását. Hasonlóképpen 
tiltja az irányelv a méz bármely 
alkotóelemének – köztük a virágpornak –
a kivonását, kivéve ha ez az idegen anyag 
eltávolításakor elkerülhetetlen. Ezek a 
követelmények összhangban állnak a 
Codex Alimentarius mézre vonatkozó 
előírásával.

Or. en
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Módosítás 9
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Alojz Peterle

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bíróság 2011. szeptember 6-án a C-
442/09. sz. ügyben hozott ítélete nyomán a
mézben található virágport az élelmiszerek 
címkézésére, kiszerelésére és 
reklámozására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. 
március 20-i 2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
összetevőnek kell tekinteni. A Bíróság 
ítélete a beterjesztett tényekre 
támaszkodva azon a megítélésen alapult, 
hogy a mézben található virágpor 
jelenlétét elsősorban a méhész által a méz 
begyűjtése érdekében végzett centrifugálás 
eredményezi. A virágpor azonban 
kizárólag a méhek tevékenysége 
eredményeként jut be a kaptárba, és 
természetesen van jelen a mézben, tekintet 
nélkül arra, hogy a méhész 
centrifugálással nyeri-e ki a mézet vagy 
sem. Ezért a géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
a mézben található, géntechnológiával 
módosított virágporra való 
alkalmazásának sérelme nélkül tisztázni 
kell, hogy a virágpor a méznek – amely 
természetes anyag és nincsenek összetevői 
– alkotóeleme, nem pedig a 2000/13/EK 
irányelv értelmében vett összetevője. Ezért 
a mézről szóló, 2001. december 20-i 
2001/110/EK tanácsi irányelvet ennek 
megfelelően módosítani kell.

(1) A Bíróság C-442/09. sz. ügyben hozott 
2011. szeptember 6-i ítélete nyomán a 
géntechnológiával módosított növényből 
származó virágport a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 
1925/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról és a 
87/250/EGK bizottsági irányelv, a 
90/496/EGK tanácsi irányelv, az 
1999/10/EK bizottsági irányelv, a 
2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK 
bizottsági irányelv és a 608/2004/EK 
bizottsági rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 
1169/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet értelmében a méz vagy a 
virágport tartalmazó étrend-kiegészítők 
összetevőjének kell tekinteni.

Or. en
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Indokolás

A Bíróság 2011. szeptember 6-i ítéletének átültetése.

Módosítás 10
Tabajdi Csaba Sándor

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bíróság 2011. szeptember 6-án a C-
442/09. sz. ügyben hozott ítélete nyomán a 
mézben található virágport az élelmiszerek 
címkézésére, kiszerelésére és 
reklámozására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. 
március 20-i 2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti
összetevőnek kell tekinteni. A Bíróság 
ítélete a beterjesztett tényekre 
támaszkodva azon a megítélésen alapult, 
hogy a mézben található virágpor 
jelenlétét elsősorban a méhész által a méz 
begyűjtése érdekében végzett centrifugálás 
eredményezi. A virágpor azonban 
kizárólag a méhek tevékenysége 
eredményeként jut be a kaptárba, és 
természetesen van jelen a mézben, tekintet 
nélkül arra, hogy a méhész 
centrifugálással nyeri-e ki a mézet vagy 
sem. Ezért a géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
a mézben található, géntechnológiával 
módosított virágporra való 
alkalmazásának sérelme nélkül tisztázni 
kell, hogy a virágpor a méznek – amely 
természetes anyag és nincsenek összetevői 
– alkotóeleme, nem pedig a 2000/13/EK 
irányelv értelmében vett összetevője. Ezért 
a mézről szóló, 2001. december 20-i 
2001/110/EK tanácsi irányelvet ennek 
megfelelően módosítani kell.

(1) A Bíróság C-442/09. sz. ügyben hozott 
2011. szeptember 6-i ítélete nyomán a 
mézben található virágport a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 
1925/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról és a 
87/250/EGK bizottsági irányelv, a 
90/496/EGK tanácsi irányelv, az 
1999/10/EK bizottsági irányelv, a 
2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK 
bizottsági irányelv és a 608/2004/EK 
bizottsági rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 
1169/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti összetevőnek kell 
tekinteni.
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Or. en

Módosítás 11
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bíróság 2011. szeptember 6-án a C-
442/09. sz. ügyben hozott ítélete nyomán a 
mézben található virágport az élelmiszerek 
címkézésére, kiszerelésére és 
reklámozására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. 
március 20-i 2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
összetevőnek kell tekinteni. A Bíróság 
ítélete a beterjesztett tényekre támaszkodva 
azon a megítélésen alapult, hogy a mézben 
található virágpor jelenlétét elsősorban a 
méhész által a méz begyűjtése érdekében 
végzett centrifugálás eredményezi. A 
virágpor azonban kizárólag a méhek 
tevékenysége eredményeként jut be a 
kaptárba, és természetesen van jelen a 
mézben, tekintet nélkül arra, hogy a 
méhész centrifugálással nyeri-e ki a mézet 
vagy sem. Ezért a géntechnológiával 
módosított élelmiszerekről és 
takarmányokról szóló, 2003. szeptember 
22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a mézben található, 
géntechnológiával módosított virágporra 
való alkalmazásának sérelme nélkül 
tisztázni kell, hogy a virágpor a méznek –
amely természetes anyag és nincsenek 
összetevői – alkotóeleme, nem pedig a 
2000/13/EK irányelv értelmében vett 
összetevője. Ezért a mézről szóló, 2001. 
december 20-i 2001/110/EK tanácsi 
irányelvet ennek megfelelően módosítani 
kell.

(1) A Bíróság C-442/09. sz. ügyben hozott 
2011. szeptember 6-i ítélete nyomán a 
mézben található virágport az élelmiszerek 
címkézésére, kiszerelésére és 
reklámozására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. 
március 20-i 2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
összetevőnek kell tekinteni. A fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 
1169/2011/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet hatálybalépésével az 
említett irányelv hatályon kívül 
helyeződik, és helyébe új rendelkezések 
lépnek. A Bíróság ítélete a beterjesztett 
tényekre támaszkodva azon a megítélésen 
alapult, hogy a mézben található virágpor 
jelenlétét elsősorban a méhész által a méz 
begyűjtése érdekében végzett centrifugálás 
eredményezi. A virágpor azonban 
kizárólag a méhek tevékenysége 
eredményeként jut be a kaptárba, és 
természetesen van jelen a mézben, tekintet 
nélkül arra, hogy a méhész centrifugálással 
nyeri-e ki a mézet vagy sem. Ezért a 
géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
mézben található, géntechnológiával 
módosított pollenre való alkalmazásának 
sérelme nélkül tisztázni kell, hogy a pollen 
a méznek – amely természetes anyag és 
nincsenek összetevői – alkotóeleme, nem 
pedig az 1169/2011/EU rendelet
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értelmében vett összetevője. Ezért a mézről 
szóló, 2001. december 20-i 2001/110/EK 
tanácsi irányelvet ennek megfelelően 
módosítani kell.

Or. de

Módosítás 12
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A mézet természetes, tápláló és 
egészséges termékként tartják számon. A 
fogyasztók megítélése szerint kétségtelen, 
hogy magas a tápértéke és alkalmas 
különféle megbetegedések kezelésére. 
Erre a megítélésre kétségkívül hatással 
lesz, ha a méz géntechnológiával 
módosított virágport tartalmaz. Ezért az 
1829/2003/EK rendelet 12. cikkének (4) 
bekezdése szerint és annak alkalmazási 
körét kiterjesztve, valamint ezen élelmiszer 
sajátosságainak és tápértékéhez 
kapcsolódó megítélésének 
figyelembevétele érdekében szükségesnek 
tűnik, hogy a termék címkéjén 
feltüntetésre kerüljön, amennyiben a 
mézben géntechnológiával módosított 
virágpor nyomai találhatók.

Or. en

Módosítás 13
Julie Girling, Britta Reimers

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A virágpor a méz összetételére 
vonatkozóan a 2001/110/EK irányelvben 
meghatározott kritériumok részét képezi. 
A rendelkezésre álló bizonyítékok, köztük 
empirikus és tudományos adatok 
megerősítik, hogy a mézben jelen lévő 
virágpor a házi méhektől származik. A 
virágporszemcsék belehullanak a 
nektárba, amelyet a házi méhek 
összegyűjtenek. A virágporszemcséket 
tartalmazó nektárt a méhek a kaptárban 
mézzé alakítják. A rendelkezésre álló 
adatok szerint további pollen kerülhet a 
mézbe a méh szőréről, a kaptár 
levegőjében lévő virágporból, valamint a 
méhek által azon lépsejtekben tárolt 
virágporból, amelyek véletlenül 
kinyílhatnak, amikor a méhészek a 
mézpergetést végzik. Ebből következően a 
virágpor a méhek tevékenysége 
eredményeként jut be a kaptárba, és 
természetesen van jelen a mézben, tekintet 
nélkül arra, hogy a méhész pergeti-e a 
mézet. Emellett a méhészek nem adnak 
szándékosan virágport a mézhez, mivel ezt 
a 2001/110/EK irányelv tiltja.

Or. en

Módosítás 14
Tabajdi Csaba Sándor

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Mivel a méz természetes termék, 
mentesülnie kell az összetevők listájának 
feltüntetésére vonatkozó követelmény alól.

Or. en
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Módosítás 15
Alojz Peterle

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Mivel a méz természetes termék, 
mentesülnie kell az összetevők listájának 
feltüntetésére vonatkozó követelmény alól.

Or. en

Módosítás 16
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Alojz Peterle

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Mivel a méz természetes termék, 
mentesülnie kell az összetevők listájának 
feltüntetésére vonatkozó követelmény alól.

Or. en

Indokolás

Az 1169/2011/EU rendelet lehetővé teszi, hogy bizonyos termékek, így például a friss 
gyümölcs és zöldség, illetve a sajt mentesüljenek az összetevők listájának feltüntetésére 
vonatkozó követelmény alól. A mézet fel kell venni a mentességben részesülő termékek 
listájára.

Módosítás 17
Alojz Peterle

Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy a fogyasztók egyre érzékenyebbek 
arra, hogy az élelmiszerek tartalmaznak-e 
géntechnológiával módosított 
szervezeteket, illetve hogy ezzel 
kapcsolatban – a 2011. október 25-i 
1169/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel és a 2003. szeptember 
22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel összhangban –
tájékoztatást kapjanak, a 2001. december 
20-i 2001/110/EK tanácsi irányelvet 
megfelelően módosítani kell.

Or. sl

Módosítás 18
Julie Girling, Britta Reimers

Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. 
október 25-i 1169/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1

értelmében „összetevő” minden anyag, 
amelyet élelmiszer előállításánál vagy 
elkészítésénél használnak fel, és a 
késztermékben még jelen van, akár 
módosult formában is. Ez a 
fogalommeghatározás magában hordozza 
azt, hogy az anyagot az élelmiszer 
előállításánál vagy elkészítésénél 
szándékosan használják fel. Tekintettel a 
méz természetes jellegére és különösen a 
mézre jellemző alkotóelemek – köztük a 
virágpor – előfordulásának természetes 
eredetére, egyértelművé kell tenni, hogy a 
virágpor és a mézre jellemző egyéb 
alkotóelemek nem tekintendők a méz 
1169/2011/EU rendelet értelmében vett 
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összetevőinek.
__________________
1 HL L 304., 2011.11.22., 18. o.

Or. en

Módosítás 19
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 2001/18/EK irányelv és az 
1829/2003/EK rendelet értelmében el kell 
kerülni a géntechnológiával módosított 
DNS-t és/vagy géntechnológiával 
módosított fehérjét tartalmazó anyagok 
mézben való nem szándékos előfordulását.

Or. en

Indokolás

Az 1829/2003/EK rendelet (28) preambulumbekezdése kimondja, hogy a vállalkozóknak el 
kell kerülniük a GMO-k nem szándékos előfordulását egyéb termékekben. A 
géntechnológiával módosított szervezetek nem szándékos előfordulásának elkerülésére 
vonatkozó intézkedéseket a 2001/18/EK irányelv 26a. cikke tartalmazza, a nemzeti együtt-
termesztési intézkedések kidolgozására vonatkozó iránymutatásokról szóló 2010. július 13-i 
vonatkozó bizottsági közlemény pedig kimondja, hogy biztosítani kell a termelők számára, 
hogy szabadon dönthessenek arról, termesztenek-e géntechnológiával módosított növényeket. 
E választás szabadságát a méhészekre is alkalmazni kell.

Módosítás 20
Julie Girling, Britta Reimers

Irányelvre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Ez az irányelv nem sérti a 
géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
géntechnológiával módosított virágport 
tartalmazó mézre történő alkalmazását, 
mivel az ilyen méz az említett rendelet 
értelmében géntechnológiával módosított 
szervezetekből készült élelmiszernek 
minősül. A C-442/09. számú Karl-Heinz 
Bablok és mások kontra Freistaat Bayern 
ügyben a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az 
1829/2003/EK rendelet alkalmazását 
meghatározó kritérium – annak (16) 
preambulumbekezdése szerint – az, hogy 
az élelmiszerben jelen van-e a 
géntechnológiával módosított 
alapanyagból származó anyag. A 
géntechnológiával módosított virágport 
tartalmazó mézet ezért az 1829/2003/EK 
rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) 
pontja értelmében „(részben) GMO-kból 
előállított élelmiszernek” kell tekinteni. 
Ezért az a rendelkezés, mely szerint a 
virágpor nem összetevője a méznek, nem 
érinti a Bíróság fent említett ügyben 
levont azon következtetését, hogy a 
géntechnológiával módosított virágport 
tartalmazó méz az 1829/2003/EK rendelet 
hatálya alá tartozik, különös tekintettel a 
forgalomba hozatalt megelőző 
engedélyeztetéssel, a felügyelettel és adott 
esetben a címkézéssel kapcsolatos 
követelményekre.

Or. en

Módosítás 21
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében a géntechnológiával 
módosított növényekből származó 
virágport tartalmazó mézet, illetve egyéb 
élelmiszert vagy étrend-kiegészítőket 
géntechnológiával módosított 
szervezetekből készült összetevőket 
tartalmazó élelmiszerekként kell címkézni.

Or. en

Indokolás

A Bíróság 2011. szeptember 6-i ítéletének átültetése.

Módosítás 22
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Az 1169/2011/EU rendelet kimondja, 
hogy az összetevő az élelmiszer 
előállításánál felhasznált anyag. A méz 
termeléséhez és a növények beporzásához 
nélkülözhetetlen, hogy a méheket 
szándékosan bizonyos növényfajokhoz 
telepítsék, mivel a méz összetétele főként 
attól függ, hogy hol helyezkednek el a 
méhkaptárok, és mikor kerül sor a 
mézszüretre. A géntechnológiával 
módosított növényekből származó 
virágport ezért fajtaspecifikusan kell 
összetevőnek tekinteni.
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Or. en

Indokolás

A laboratóriumokban ma eleve ez a bevett gyakorlat, és összhangban áll a többi élelmiszer 
tesztelésének jelenlegi módjával. E tekintetben a mézet nem szabad másként kezelni, mint a 
többi élelmiszert. Igen valószínű például, hogy a kanadai repcemézben található virágpor 
szinte teljes egészében géntechnológiával módosított növényekből származik. Ezért rendkívüli 
mértékben félrevezető lenne a fogyasztók számára, ha az ilyen mézet nem kellene 
géntechnológiával módosított szervezetekből készült összetevőket tartalmazó élelmiszerekként 
címkézni.

Módosítás 23
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) A géntechnológiával módosított 
szervezetekből származó virágpor mézben 
való előfordulása – a GMO-k bármely 
más terményben való előfordulásához 
hasonlóan – megfelelő együtt-termesztési 
intézkedések bevezetésével technikailag 
elkerülhető.

Or. en

Indokolás

A géntechnológiával módosított növényekkel borított területek és a méhkaptárok helye közötti 
megfelelő távolság megtartásával könnyen elkerülhetőek a szennyeződések.

Módosítás 24
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 f preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1f) A 2001/18/EK irányelv 26a. cikkével 
összhangban meghatározott, tagállami 
szintű együtt-termesztési intézkedésekkel 
biztosítani kell, hogy – többek között 
minimális távolsági követelmények 
meghatározása révén– a méz esetében ne 
legyen szükség szabványos ellenőrzésekre.

Or. en

Indokolás

Németországban az áruházak már most is kérik annak igazolását, hogy a méz mentes a 
géntechnológiával módosított szervezetektől. A géntechnológiával módosított növényekkel 
borított területek és a méhkaptárok közötti megfelelő távolságot elfogadják bizonyítékként, 
ezért a legtöbb esetben nincs szükség elemzésekre. Ugyanez az előírás érvényes a „GMO-
mentes” címke hivatalos kritériumai tekintetében.

Módosítás 25
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1g) A virágpor egyrészt a méhek 
tevékenysége, másrészt a méhész által 
végzett pergetés nyomán kerül a mézbe. 
Mivel a méheket szándékosan telepítik 
olyan helyre, ahol bizonyos 
növényspecifikus virágport gyűjtenek, a 
méhész pedig szándékosan végzi el a 
mézpergetést, a virágpor mézben való 
előfordulása nem tekinthető véletlennek. 

Or. en

Indokolás

A dolgok természetéből adódóan a mézben van virágpor. Igen valószínű például, hogy a 
kanadai repcemézben található virágpor szinte teljes egészében géntechnológiával módosított 
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növényekből származik. Ha a méhkaptárok közelében repceföldek vannak, nyilvánvaló, hogy a 
növények pollenje bekerül a mézbe. Ezért rendkívüli mértékben félrevezető lenne a fogyasztók 
számára, ha az ilyen mézet nem kellene géntechnológiával módosított szervezetekből készült 
összetevőket tartalmazó élelmiszerekként címkézni.

Módosítás 26
Bánki Erik

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tájékozódás és a választás 
szabadságának fogyasztók számára 
történő biztosítása érdekében, valamint 
figyelembe véve a méz egyedi 
sajátosságait, ezen irányelvnek a virágport 
összetevőként kell kezelnie, de csak az 
1829/2003/EK rendelet 2. cikke és 12. 
cikkének (2) bekezdése értelmében.

Or. en

Módosítás 27
Kriton Arsenis

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2001/110/EK irányelv mellékletei
technikai elemeket tartalmaznak, 
amelyeket esetleg ki kell igazítani vagy 
frissíteni kell, hogy tekintetbe vegyék a 
vonatkozó nemzetközi szabványokban 
végbement változásokat. Az irányelv nem 
ruház a Bizottságra megfelelő 
hatásköröket ahhoz, hogy gyorsan 
kiigazítsa vagy frissítse az említett 
mellékleteket a vonatkozó nemzetközi 
szabványokban végbement változások 
figyelembe vétele érdekében. Ezért a 

törölve
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2001/110/EK irányelv következetes 
alkalmazása érdekében a Bizottságra kell 
ruházni azt a hatáskört is, amelynek 
értelmében az irányelv mellékleteit 
nemcsak a technikai fejlődés figyelembe 
vétele, hanem a nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett változások 
figyelembe vétele érdekében is 
kiigazíthatja vagy frissítheti.

Or. en

Módosítás 28
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2001/110/EK irányelv mellékletei 
technikai elemeket tartalmaznak, 
amelyeket esetleg ki kell igazítani vagy 
frissíteni kell, hogy tekintetbe vegyék a 
vonatkozó nemzetközi szabványokban 
végbement változásokat. Az irányelv nem 
ruház a Bizottságra megfelelő 
hatásköröket ahhoz, hogy gyorsan 
kiigazítsa vagy frissítse az említett 
mellékleteket a vonatkozó nemzetközi 
szabványokban végbement változások 
figyelembe vétele érdekében. Ezért a 
2001/110/EK irányelv következetes 
alkalmazása érdekében a Bizottságra kell 
ruházni azt a hatáskört is, amelynek 
értelmében az irányelv mellékleteit 
nemcsak a technikai fejlődés figyelembe 
vétele, hanem a nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett változások 
figyelembe vétele érdekében is 
kiigazíthatja vagy frissítheti.

törölve

Or. en
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Indokolás

Az említett mellékletek alapvető elemeket tartalmaznak, és ezért nem tartozhatnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya alá.

Módosítás 29
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2001/110/EK irányelv mellékletei
technikai elemeket tartalmaznak, 
amelyeket esetleg ki kell igazítani vagy 
frissíteni kell, hogy tekintetbe vegyék a 
vonatkozó nemzetközi szabványokban 
végbement változásokat. Az irányelv nem 
ruház a Bizottságra megfelelő hatásköröket 
ahhoz, hogy gyorsan kiigazítsa vagy 
frissítse az említett mellékleteket a 
vonatkozó nemzetközi szabványokban 
végbement változások figyelembe vétele
érdekében. Ezért a 2001/110/EK irányelv 
következetes alkalmazása érdekében a 
Bizottságra kell ruházni azt a hatáskört is, 
amelynek értelmében az irányelv 
mellékleteit nemcsak a technikai fejlődés 
figyelembe vétele, hanem a nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett változások 
figyelembe vétele érdekében is 
kiigazíthatja vagy frissítheti.

(4) A 2001/110/EK irányelv II. melléklete
technikai elemeket tartalmaz, amelyeket 
esetleg ki kell igazítani vagy frissíteni kell, 
hogy tekintetbe vegyék a vonatkozó 
nemzetközi szabványokban végbement 
változásokat. Az irányelv nem ruház a 
Bizottságra megfelelő hatásköröket ahhoz, 
hogy gyorsan kiigazítsa vagy frissítse az 
említett mellékletet a vonatkozó 
nemzetközi szabványokban végbement 
változások figyelembevétele érdekében. 
Ezért a 2001/110/EK irányelv következetes 
alkalmazása érdekében a Bizottságra kell 
ruházni azt a hatáskört is, amelynek 
értelmében az irányelv II. mellékletét
nemcsak a technikai fejlődés 
figyelembevétele, hanem a nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett változások 
figyelembevétele érdekében is kiigazíthatja 
vagy frissítheti.

Or. de

Módosítás 30
Kriton Arsenis

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezért – a műszaki fejlődés és szükség 
esetén a nemzetközi szabványokban 
bekövetkezett változások figyelembe vétele 
érdekében – a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikke szerint a 2001/110/EK irányelv 
mellékleteiben a termékleírásokhoz és -
meghatározásokhoz kapcsolódó technikai 
jellemzőket kiigazítsa vagy frissítse.

törölve

Or. en

Módosítás 31
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezért – a műszaki fejlődés és szükség 
esetén a nemzetközi szabványokban 
bekövetkezett változások figyelembe vétele 
érdekében – a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikke szerint a 2001/110/EK irányelv 
mellékleteiben a termékleírásokhoz és -
meghatározásokhoz kapcsolódó technikai 
jellemzőket kiigazítsa vagy frissítse.

törölve

Or. en

Indokolás

A termékleírásokhoz és -meghatározásokhoz kapcsolódó technikai jellemzők alapvető elemek, 
és ezért nem tartozhatnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya alá.

Módosítás 32
Alojz Peterle
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Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezért – a műszaki fejlődés és szükség 
esetén a nemzetközi szabványokban 
bekövetkezett változások figyelembe vétele 
érdekében – a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikke szerint a 2001/110/EK irányelv 
mellékleteiben a termékleírásokhoz és -
meghatározásokhoz kapcsolódó technikai 
jellemzőket kiigazítsa vagy frissítse.

törölve

Or. en

Módosítás 33
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezért – a műszaki fejlődés és szükség 
esetén a nemzetközi szabványokban 
bekövetkezett változások figyelembe vétele
érdekében – a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikke szerint a 2001/110/EK irányelv 
mellékleteiben a termékleírásokhoz és -
meghatározásokhoz kapcsolódó technikai 
jellemzőket kiigazítsa vagy frissítse.

(6) Ezért – a műszaki fejlődés és szükség 
esetén a nemzetközi szabványokban 
bekövetkezett változások figyelembevétele
érdekében – a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikke szerint a 2001/110/EK irányelv II. 
mellékletében foglalt technikai jellemzőket 
kiigazítsa vagy frissítse.

Or. de

Módosítás 34
João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Mivel a méz a legtöbb más élelmiszer 
jellemzőitől eltérő tulajdonságokkal 
rendelkező természetes termék, amely 
gyógyító, emésztést elősegítő és energizáló 
hatásairól ismert; mivel a számtalan virág 
nektárjából származó méz, amely a 
legkülönfélébb növényfajok kedvező 
tulajdonságait egyesíti, fontos és az 
emberi szervezet számára nélkülözhetetlen 
anyagokat – például kalciumot, foszfort, 
glükózt, fruktózt, nátriumot, káliumot, 
magnéziumot és vasat – tartalmaz; mivel 
ez a természetes termék – megfelelő 
formában – kedvező hatással járhat 
vérszegénység, asztma, gócos 
tüdőgyulladás, hörghurut, influenza, 
rekedtség, köhögés és szívproblémák 
esetén;

Or. pt

Módosítás 35
João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) mivel a fogyasztóknak joguk van 
ahhoz, hogy tájékoztatást kapjanak a 
termékekkel kapcsolatban, és tekintettel 
arra, hogy a piacon forgalomban van 
géntechnológiával módosított 
szervezetekből származó virágport 
tartalmazó méz, ennek az információnak 
átláthatónak kell lennie, és a fogyasztó 
rendelkezésére kell állnia;

Or. pt
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Módosítás 36
João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) mivel jelenleg nem vonatkozik 
korlátozás arra, hogy géntechnológiával 
módosított növényeket termesszenek 
hagyományos méztermelő területek 
szomszédságában, és mivel e növények 
virágpora beszennyezi az e területeken 
termelt mézet; mivel a géntechnológiával 
módosított növények méhkaptárok 
közelében történő termesztése 
következtében a méz szennyeződhet az 
említett növények virágporával;

Or. pt

Módosítás 37
Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 pont (új)
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A mézről szóló 2001/110/EK tanácsi 
irányelv címe helyébe az alábbi cím lép: 
„A Tanács 2001/110/EK irányelve a 
mézről és a méhészeti termékekről”

Or. en

Módosítás 38
Michel Dantin
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 a pont (új)
2001/110/EK irányelv
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Az irányelv szövege a következő 
cikkel egészül ki:
„1a. cikk 
A méztől eltérő méhészeti termékek 
meghatározását az Ia. melléklet 
tartalmazza.”

Or. en

Módosítás 39
Tabajdi Csaba Sándor

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2001/110/EK irányelv
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1)A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:

törölve

„5. A pollen, amely a méz természetes 
alkotóeleme, nem tekinthető az ezen 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
termék összetevőjének a 2000/12/EK 
irányelv 6. cikkének (4) bekezdése 
értelmében”.

Or. en

Módosítás 40
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Alojz Peterle
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2001/110/EK irányelv
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:

törölve

„5. A pollen, amely a méz természetes 
alkotóeleme, nem tekinthető az ezen 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
termék összetevőjének a 2000/12/EK 
irányelv 6. cikkének (4) bekezdése 
értelmében”.

Or. en

Indokolás

A Bíróság 2011. szeptember 6-i ítéletének átültetése.

Módosítás 41
Bánki Erik

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2001/110/EK irányelv
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pollen, amely a méz természetes 
alkotóeleme, nem tekinthető az ezen 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
termék összetevőjének a 2000/12/EK 
irányelv 6. cikkének (4) bekezdése 
értelmében.

A pollen, amely a méz természetes 
alkotóeleme, nem tekinthető az ezen 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
termék összetevőjének a 2000/12/EK 
irányelv 6. cikkének (4) bekezdése 
értelmében. Ugyanakkor a pollent az 
1829/2003/EK rendelet 2. és 12. cikke 
értelmében összetevőnek kell tekinteni.

Or. en
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Módosítás 42
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2001/110/EK irányelv 
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pollen, amely a méz természetes
alkotóeleme, nem tekinthető az ezen 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
termék összetevőjének a 2000/12/EK 
irányelv 6. cikkének (4) bekezdése 
értelmében.

A pollen a méz alkotóeleme, ezen irányelv 
alkalmazásában azonban az élelmiszerek 
címkézésére, kiszerelésére és 
reklámozására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. 
március 20-i 2000/12/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében 
vett összetevőnek tekintendő.

Or. en

Módosítás 43
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
2001/110/EK irányelv
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:
6. Az 1829/200/EK rendelet 12. cikkének 
(4) bekezdése szerint és annak 
alkalmazási körét kiterjesztve a termék 
címkéjén fel kell tüntetni, amennyiben a 
mézben géntechnológiával módosított 
virágpor nyomai találhatók.

Or. en

Módosítás 44
João Ferreira
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
2001/110/EK irányelv
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szöveg a 2. cikket követően a 
következő cikkel egészül ki:
„2a. cikk (új)
(1) A méz címkéjén megfelelő és átlátható 
információkat kell feltüntetni a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekből származó virágpor 
nyomainak előfordulására vonatkozóan. 
(2) Forgalomba hozatal előtt a mézet meg 
kell vizsgálni, és azonosítani kell a benne 
esetlegesen fellelt, géntechnológiával 
módosított szervezetekből származó 
virágport. Az ehhez szükséges vizsgálatok 
nem róhatnak további terhet a 
méhészekre.
(3) Amennyiben bizonyítást nyer a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekből származó virágpor 
jelenléte, azonosítani kell annak eredetét, 
és meg kell állapítani, hogy előfordulása 
szennyeződés következménye-e. 
Szennyeződés esetén az Uniónak teljes 
mértékben kártalanítania kell az érintett 
méhészt az elszenvedett bevételkiesésért.

(4) Az Európai Uniónak meg kell előznie 
a géntechnológiával módosított növények 
alkalmazását a hagyományos méztermelő 
területeken, biztosítva egy minimális 
GMO-mentes biztonságos övezetet, 
amelynek révén elkerülhető a 
szennyeződés.”

Or. pt

Módosítás 45
João Ferreira
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)
2001/110/EK irányelv
2 cikk – 4 a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2. cikk (4) bekezdésének a) pontja a 
következőképpen módosul:
„Azon származási országot vagy 
országokat, ahol a mézet begyűjtötték, a 
százalékos arányukkal együtt jelzik a 
címkén.”

Or. pt

Módosítás 46
Tabajdi Csaba Sándor

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
2001/110/EK irányelv
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„5. Az 1169/2011/EU rendelet 9. cikkétől 
eltérve a méz esetében az összetevők 
listája nem kötelező. Ugyanakkor a 
pollent az 1829/2003/EK rendelet 2. és 12. 
cikke értelmében összetevőnek kell 
tekinteni.”

Or. en

Módosítás 47
Alojz Peterle
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
2001/110/EK irányelv
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„5. Az 1169/2011/EU rendelet 9. cikkétől 
eltérve a méz esetében az összetevők 
listája nem kötelező.”

Or. en

Módosítás 48
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Alojz Peterle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
2001/110/EK irányelv
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„5. Az 1169/2011/EU rendelet 9. cikkétől
eltérve a méz esetében az összetevők 
listája nem kötelező.”

Or. en

Indokolás

Az 1169/2011/EU rendelet lehetővé teszi, hogy bizonyos termékek, így például a friss 
gyümölcs és zöldség, illetve a sajt mentesüljenek az összetevők listájának feltüntetésére 
vonatkozó követelmény alól. A mézet fel kell venni a mentességben részesülő termékek 
listájára.
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Módosítás 49
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)
2001/110/EK irányelv
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„6. A géntechnológiával módosított 
növényekből származó virágport 
tartalmazó mézet, illetve egyéb élelmiszert 
vagy étrend-kiegészítőket 
géntechnológiával módosított 
szervezetekből készült összetevőket 
tartalmazó élelmiszereknek kell tekinteni, 
és az 1829/2003/EK rendeletben és 
különösen annak 12. cikke (2) 
bekezdésében és 24. cikke (2) 
bekezdésében említett követelmények 
szerint kell címkézni.”

Or. en

Indokolás

A Bíróság 2011. szeptember 6-i ítéletének átültetése.

Módosítás 50
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)
2001/110/EK irányelv
2 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
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„7. A géntechnológiával módosított 
szervezetekből származó virágpor 
címkézésének alkalmazásában a 
címkézésre vonatkozó, az 1829/2003/EK 
12. cikkének (2) bekezdésében és 24. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
küszöbértéket növényfajok szerint kell 
számítani.”

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az 1829/2003/EK rendelet címkézési szabályai a mézre éppúgy 
alkalmazandók, mint a többi élelmiszerre: A GMO-k címkézésére vonatkozó küszöbérték 
(amennyiben a szennyeződés véletlen vagy technikailag lekerülhetetlen) minden egyes 
összetevőre alkalmazandó. Igen valószínű például, hogy a kanadai repcemézben található 
virágpor szinte teljes egészében géntechnológiával módosított növényekből származik. Ha a 
méhkaptárok közelében repceföldek vannak, nyilvánvaló, hogy a növények pollenje bekerül a 
mézbe. Ezért rendkívüli mértékben félrevezető lenne a fogyasztók számára, ha az ilyen mézet 
nem kellene géntechnológiával módosított szervezetekből készült összetevőket tartalmazó 
élelmiszerekként címkézni.

Módosítás 51
Kriton Arsenis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2001/110/EK irányelv
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk törölve
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 6a. cikknek megfelelően az 
I. mellékletben található 
termékmegnevezésekkel, 
termékleírásokkal és -meghatározásokkal, 
valamint a II. mellékletben található, a 
méz összetételére vonatkozó ismérvekkel 
kapcsolatos technikai jellemzők 
módosítása céljából, a technikai fejlődés 
és adott esetben a vonatkozó nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett fejlemények 
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figyelembe vétele érdekében.

Or. en

Módosítás 52
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2001/110/EK irányelv
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 6a. cikknek megfelelően az 
I. mellékletben található 
termékmegnevezésekkel, 
termékleírásokkal és -meghatározásokkal,
valamint a II. mellékletben található, a 
méz összetételére vonatkozó ismérvekkel 
kapcsolatos technikai jellemzők 
módosítása céljából, a technikai fejlődés 
és adott esetben a vonatkozó nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett fejlemények 
figyelembe vétele érdekében.

törölve

Or. en

Módosítás 53
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2001/110/EG
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 6a. cikknek megfelelően az I. 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 6a. cikknek megfelelően a II. 
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mellékletben található 
termékmegnevezésekkel, 
termékleírásokkal és -meghatározásokkal, 
valamint a II. mellékletben található, a méz 
összetételére vonatkozó ismérvekkel 
kapcsolatos technikai jellemzők 
módosítása céljából, a technikai fejlődés és 
adott esetben a vonatkozó nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett fejlemények 
figyelembe vétele érdekében.

mellékletben található, a méz összetételére 
vonatkozó ismérvekkel kapcsolatos 
technikai jellemzők módosítása céljából, a 
technikai fejlődés és adott esetben a 
vonatkozó nemzetközi szabványokban 
bekövetkezett fejlemények 
figyelembevétele érdekében.

Or. de

Módosítás 54
Kriton Arsenis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2001/110/EK irányelv 
6 a cikk – 2 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságnak a 4. és 6. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására adott felhatalmazás 
határozatlan időre szól, (…)-tól/-től 
kezdődő hatállyal. (E módosító jogszabály 
hatálybalépésének dátumát a Kiadóhivatal 
tölti ki.)

A Bizottságnak a 4. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására adott felhatalmazás 
határozatlan időre szól, (…)-tól/-től 
kezdődő hatállyal. (E módosító jogszabály 
hatálybalépésének dátumát a Kiadóhivatal 
tölti ki.)

Or. en

Módosítás 55
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2001/110/EG
6 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottságnak a 4. és 6. cikkben említett, A Bizottságnak a 4. cikkben említett, 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására adott felhatalmazás 
határozatlan időre szól, (…)-tól/-től 
kezdődő hatállyal. (E módosító jogszabály 
hatálybalépésének dátumát a Kiadóhivatal 
tölti ki.)

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására adott felhatalmazás ötéves 
időtartamra szól, (…)-tól/-től kezdődő 
hatállyal. (E módosító jogszabály 
hatálybalépésének dátumát a Kiadóhivatal 
tölti ki.) A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az ötéves időtartam vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. A 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra, kivéve, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács – legkésőbb az 
adott időtartam vége előtt három 
hónappal – kifogást emel a 
meghosszabbítás ellen.

Or. de

Módosítás 56
Kriton Arsenis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2001/110/EK irányelv
6 a cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. és 6. cikkben említett felhatalmazást 
az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

A 4. cikkben említett felhatalmazást az 
Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban megjelölt 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 57
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében



PE519.529v02-00 34/38 AM\1005037HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2001/110/EK irányelv
6 a cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. és 6. cikkben említett felhatalmazást 
az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

A 4. cikkben említett felhatalmazást az 
Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban megjelölt 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 58
Kriton Arsenis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2001/110/EK irányelv
6 a cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. és 6. cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

A 4. cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.
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Or. en

Módosítás 59
Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az I. melléklet (1) bekezdése helyébe 
a következő szöveg lép:
„(1) „Méz”: az Apis mellifera méhek által 
növényi nektárból vagy élő növényi részek 
nedvéből, illetve növényi nedveket szívó 
rovarok élő növényi részeken kiválasztott 
anyagából előállított természetes édes 
anyag, amelyet a méhek begyűjtenek, 
saját különleges anyagaik hozzáadásával 
átalakítanak, raktároznak, dehidratálnak 
és lépekben érlelnek. A méz lényegében 
különböző cukrokból, főként fruktózból és 
glükózból, valamint egyéb anyagokból, 
például szerves savakból, enzimekből és a 
begyűjtés során összeszedett szilárd 
részecskékből – ideértve a virágport is –
áll, azonban ezek az anyagok és 
részecskék egyike sem tekinthető a méz 
összetevőjének.”

Or. en

Módosítás 60
Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A szöveg a következő Ia. melléklettel 
egészül ki:
„Ia. MELLÉKLET
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Méhészeti termékek megnevezései, 
termékleírásai és meghatározásai
1. „méhviasz”: Az Apis mellifera fajta 
dolgozó méhei viaszmirigyeinek 
váladékaiból előállított, a lépek építésére 
használt lipid jellegű anyag.
2. „méhpempő”: az Apis mellifera 
méhfajta dajkaméheinek hátsó garati 
mirigyei által kiválasztott, a méhlárvák és 
a királynő táplálására szolgáló 
természetes anyag, amelyhez semmilyen 
más anyag nem adható hozzá. A 
méhpempőt olyan méhek állítják elő, 
amelyek a méhpempő előállításának 
idején csak természetes táplálékaikkal 
(virágporral, nektárral és mézzel) 
táplálkoznak.
3. „méhszurok”: az Apis mellifera 
méhfajta dolgozói által bizonyos 
növényekből begyűjtött, majd átalakított 
anyag, amelyhez habarcsként való 
használata céljából hozzáadják saját 
váladékaikat (elsősorban viaszt és 
nyálváladékokat).
4. „virágpor”: többé-kevésbé gömb alakú, 
kompakt anyag, amely a nektárral és az 
Apis mellifera méhfajta dolgozói 
nyálváladékával és a méhek harmadik pár 
lábának mechanikus hatására a virágok 
hím ivarsejtjeiből áll össze, amelyet 
begyűjtenek, majd virágpor-labdacsokká 
gyúrva a lépekben elhelyeznek és 
tárolnak, és amelyhez semmilyen más 
anyag nem adható hozzá.
5. „lépvirágpor vagy méhkenyér”: a 
méhek által a lépekben elhelyezett 
virágpor-labdacsok, amelyek a jelen lévő 
enzimek és mikroorganizmusok hatására 
bizonyos természetes átalakulásokon 
mentek keresztül; ezt a virágport 
esetenként mézzel fedik le.”

Or. en
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Módosítás 61
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Alojz Peterle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az 1. cikk (1) bekezdésének 
legkésőbb [date]..-ig megfeleljenek. A 
tagállamok e rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az 1. cikk (1) bekezdésének 
legkésőbb [a hatálybalépés időpontjától 
számított 12 hónap]…-ig megfeleljenek. A 
tagállamok e rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 62
Alojz Peterle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az 1. cikk (1) bekezdésének 
legkésőbb [date]..-ig megfeleljenek. A 
tagállamok e rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az 1. cikk (1) bekezdésének 
legkésőbb [a hatálybalépés időpontjától 
számított 12 hónap]…-ig megfeleljenek. A 
tagállamok e rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 63
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba. A kihirdetését követő 
három hónapon belül egységes 
szerkezetbe kell foglalni azzal az 
irányelvvel, amelyet módosít.

Or. fr


