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8.1.2014 A7-0440/17 

Módosítás  17 

Julie Girling 

az ECR képviselıcsoport nevében 

Britta Reimers 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

Renate Sommer 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0440/2013 

Julie Girling 

Méz 

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bíróság 2011. szeptember 6-án a C-

442/09. sz. ügyben
8
 hozott ítélete nyomán 

a mézben található pollent az élelmiszerek 

címkézésére, kiszerelésére és 

reklámozására vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítésérıl szóló, 2000. 

március 20-i 2000/13/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv
9
 szerinti 

összetevınek kell tekinteni. A Bíróság 

ítélete a beterjesztett tényekre 

támaszkodva azon a megítélésen alapult, 

hogy a mézben található virágpor 

jelenlétét elsısorban a méhész által a méz 

begyőjtése 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 

élelmiszerekrıl és takarmányokról szóló, 

2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK 

európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek
10
 a mézben található, 

géntechnológiával módosított virágporra 

való alkalmazásának sérelme nélkül 

tisztázni kell, hogy a virágpor a méznek – 

(1) A 2001/110/EK tanácsi irányelv
1111 

fogalommeghatározása szerint a méz 

méhek által elıállított természetes édes 

anyag. A méz elsıdlegesen különféle 

cukrokból, túlnyomórészt fruktózból és 

glükózból, valamint egyéb anyagokból 

(mint pl. szerves savakból, enzimekbıl és a 

méz begyőjtése során belekerült szilárd 

részecskékbıl) 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-összetevık 

(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 

elıírásával. 
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amely természetes anyag és nincsenek 

összetevıi – alkotóeleme, nem pedig a 

2000/13/EK irányelv értelmében vett 

összetevıje. Ezért a mézrıl szóló, 2001. 

december 20-i 2001/110/EK tanácsi 

irányelvet
11
 ennek megfelelıen 

módosítani kell. 

__________________ __________________ 

11
 HL L 10., 2002.1.12., 47. o. 

1
 HL L 10., 2002.1.12., 47. o. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0440/18 

Módosítás  18 

Julie Girling 

az ECR képviselıcsoport nevében 

Britta Reimers 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

Renate Sommer 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0440/2013 

Julie Girling 

Méz 

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

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 

megerısítik, hogy a mézben jelen lévı 

virágpor a házi méhektıl származik. A 

virágporszemcsék belehullanak a 

nektárba, amelyet a házi méhek 

összegyőjtenek. A virágporszemcséket 

tartalmazó nektárt a méhek a kaptárban 

mézzé alakítják. A rendelkezésre álló 

adatok szerint további pollen kerülhet a 

mézbe a méh szırérıl, a kaptár 

levegıjében lévı virágporból, valamint a 

méhek által azon lépsejtekben tárolt 

virágporból, amelyek véletlenül 

kinyílhatnak, amikor a méhészek a 

mézpergetést végzik. Ebbıl következıen 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. 
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Or. en 
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8.1.2014 A7-0440/19 

Módosítás  19 

Julie Girling 

az ECR képviselıcsoport nevében 

Britta Reimers 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

Renate Sommer 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0440/2013 

Julie Girling 

Méz 

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) Az 1169/2011/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendelet értelmében „összetevı” 

minden anyag, amelyet élelmiszer 

elıállításánál 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 elıállításánál vagy 

elkészítésénél szándékosan használják fel. 

Tekintettel a méz természetes jellegére és 

különösen a mézre jellemzı alkotóelemek 

– köztük a virágpor – elıfordulásának 

természetes eredetére, egyértelmővé kell 

tenni, hogy a virágpor és a mézre jellemzı 

egyéb alkotóelemek nem tekintendık a 

méz 1169/2011/EU rendelet értelmében 

vett összetevıinek. 

 __________________ 

 
1
 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 

tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 

1169/2011/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet (HL L 304., 

2011.11.22.18. o.)  

Or. en 
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Julie Girling 

az ECR képviselıcsoport nevében 

Britta Reimers 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

Renate Sommer 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0440/2013 

Julie Girling 

Méz 

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

2001/110/EK irányelv 

2 cikk – 5 pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. A pollen, amely a méz természetes 

alkotóeleme, nem tekinthetı az ezen 

irányelv I. mellékletében meghatározott 

termék összetevıjének a 2000/12/EK 

irányelv 6. cikkének (4) bekezdése 

értelmében. 

5. A pollen, amely a méz természetes 

alkotóeleme, nem tekinthetı az ezen 

irányelv I. mellékletében meghatározott 

termék összetevıjének az 1169/2011/EU 

rendelet 2. cikke (2) bekezdésének f) 

pontja értelmében. 

Or. en 

Indokolás 

Az eredeti bizottsági szövegben említett 2000/13/EK irányelvet hatályon kívül helyezték, és 

helyébe a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU 

rendelet lépett. Ezért helyénvaló, hogy pollent a méz alkotóelemeként határozzák meg a 

rendeletben. 

 

 


