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ZiĦojums A7-0440/2013 

Julie Girling 

Medus 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) SaskaĦā ar Eiropas Savienības Tiesas 
2011. gada 6. septembra spriedumu lietā 
C 442/098   putekšĦi medū ir uzskatāmi 
par medus sastāvdaĜu Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2000. gada 20. marta 
Direktīvas 2000/13/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
pārtikas produktu marėēšanu, 
noformēšanu un reklāmu9  izpratnē. 
Tiesas spriedums bija balstīts uz 
apsvērumu, kura pamatā bija Tiesai 
iesniegtie fakti par to, ka putekšĦi medū 
galvenokārt nonāk centrifugēšanas dēĜ, 
kuru biškopji veic, lai iegūtu medu. 
Tomēr putekšĦi nonāk stropā tikai bišu 
kustības rezultātā, un tie dabīgā veidā ir 
medū neatkarīgi no tā, vai biškopis medu 
iegūst centrifugējot vai ne. Tāpēc, 
neskarot to, kā attiecībā uz ăenētiski 
modificētiem putekšĦiem medū piemēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 22. septembra Regulu (EK) 
Nr. 1829/2003 par ăenētiski modificētu 
pārtiku un barību10, ir nepieciešams 
paskaidrot, ka putekšĦi ir medus 
komponents un dabīga viela bez 
sastāvdaĜām, nevis sastāvdaĜa 

(1) Padomes Direktīvā Nr. 2001/110/EK1 
medus ir definēts kā dabīga, salda viela, 
ko ražo bites. Medus lielākoties sastāv no 
dažādiem cukura veidiem, galvenokārt 
fruktozes un glikozes, kā arī citām vielām, 
piemēram, organiskām skābēm, enzīmiem 
un cietām daĜiĦām, kas medū radušās 
vākšanas procesā. Ar Direktīvu 
2001/110/EK tiek nodrošināta medus 
dabīguma saglabāšana, ierobežojot 
cilvēka iejaukšanos, kuras dēĜ varētu tikt 
mainīts medus sastāvs. Jo īpaši minētā 
direktīva aizliedz pievienot medum 
jebkādas pārtikas produktu sastāvdaĜas, 
tostarp pārtikas piedevas, vai arī pievienot 
jebkādas citas vielas, kas nav medus. 
Līdzīgi minētā direktīva aizliedz atdalīt 
medum raksturīgas sastāvdaĜas, tostarp 
putekšĦus, izĦemot gadījumus, kad tas ir 
neizbēgami, atdalot svešas izcelsmes 
vielas. Minētās prasības ir saskaĦā ar 
Pārtikas kodeksa (Codex Alimentarius) 
standartu medum. 



 

AM\1014869LV.doc  PE527.184v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Direktīvas 2000/13/EK izpratnē. Tāpēc 
būtu attiecīgi jāgroza Padomes 2001. gada 
20. decembra Direktīva, kas attiecas uz 
medu11. 

__________________ __________________ 

11
 OV L 10, 12.1.2002., 47. lpp. 

1
 OV L 10, 12.1.2002., 47. lpp. 

Or. en 
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Direktīvas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) PutekšĦi ir viens no medus sastāva 
kritērijiem, kas noteikti 
Direktīvā 2001/110/EK. Pieejamie 
pierādījumi, tostarp empīriski un zinātnes 
dati, apstiprina, ka putekšĦus medum 
pievieno medus bites. PutekšĦi iekrīt 
medus bišu vāktajā nektārā. No savāktā 
nektāra, kurā ir putekšĦi, bites stropā 
veido medu. Pieejamie dati liecina, ka 
papildu putekšĦu daĜas medū var nokĜūt 
no bišu matiĦiem, stropa gaisā esošiem 
putekšĦiem un putekšĦiem, ko bites 
ievietojušas šūnās, kuras var nejauši 
atvērties, biškopjiem centrifugējot medu. 
Tātad putekšĦi nokĜūst stropā tikai bišu 
kustības dēĜ, un tie dabīgā veidā ir medū 
neatkarīgi no tā, vai biškopji medu iegūst 
centrifugējot. Turklāt biškopji putekšĦus 
medum nepievieno ar nodomu, jo šāda 
pievienošana ir aizliegta ar Direktīvu 
2001/110/EK. 

Or. en 
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1.b apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1b) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 1169/20111 “sastāvdaĜa” 
definēta kā jebkura viela, ko lieto pārtikas 
ražošanas vai sagatavošanas procesā un 
ko, pat izmainītā veidā, satur arī gatavais 
produkts. Šī definīcija norāda, ka viela ar 
nolūku tiek izmantota pārtikas produktu 
ražošanā vai sagatavošanā. ĥemot vērā 
to, ka medus ir dabīgs produkts, un jo 
īpaši Ħemot vērā medum raksturīgo 
komponentu, tostarp putekšĦu, dabīgo 
izcelsmi, ir svarīgi precizēt, ka putekšĦi 
un citi medum raksturīgi komponenti 
nebūtu jāuzskata par sastāvdaĜām 
Regulas (ES) Nr. 1169/2011 izpratnē. 

 (1b) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 1169/20111 “sastāvdaĜa” 
definēta kā jebkura viela, ko lieto pārtikas 
ražošanas vai sagatavošanas procesā un 
ko, pat izmainītā veidā, satur arī gatavais 
produkts. Šī definīcija norāda, ka viela ar 
nolūku tiek izmantota pārtikas produktu 
ražošanā vai sagatavošanā. ĥemot vērā 
to, ka medus ir dabīgs produkts, un jo 
īpaši Ħemot vērā medum raksturīgo 
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komponentu, tostarp putekšĦu, dabīgo 
izcelsmi, ir svarīgi precizēt, ka putekšĦi 
un citi medum raksturīgi komponenti 
nebūtu jāuzskata par sastāvdaĜām 
Regulas (ES) Nr. 1169/2011 izpratnē. 

 __________________ 

 
1Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 25. oktobra Regula (ES) 
Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem, 
OV L 304, 22.11.2011.  

Or. en 
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1. pants – 1. punkts 

Direktīva 2001/110/EK 

2. pants – 5. punkts  

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. PutekšĦus, kas ir dabīgs, medum 

raksturīgs komponents, neuzskata par šīs 

direktīvas 1. pielikumā definēto produktu 

sastāvdaĜu Direktīvas 2000/13/EK 6. panta 
4. punkta izpratnē.”; 

5. PutekšĦus, kas ir dabīgs, medum 

raksturīgs komponents, neuzskata par šīs 

direktīvas 1. pielikumā definēto produktu 

sastāvdaĜu Regulas (ES) Nr. 1169/2011 
2. panta 2. punkta f) apakšpunkta izpratnē. 

Or. en 

Pamatojums 

Komisijas sākotnējā tekstā minētā Direktīva 2000/13/EK ir atcelta un aizstāta ar Regulu (ES) 

Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem. Tāpēc ir atbilstīgi, 

ka putekšĦu kā medus komponenta definīcija ir noteikta minētās regulas kontekstā. 

 

 


