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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.1.2014 A7-0440/21 

Módosítás  21 

Bart Staes 

a Verts/ALE 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 2001/18/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv
1111 és az 1829/2003/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet
2222 

értelmében el kell kerülni a 

géntechnológiával módosított DNS-t 

és/vagy géntechnológiával módosított 

fehérjét tartalmazó anyagok mézben való 

nem szándékos elıfordulását. 

 ________________________ 

 1111Az Európai Parlament és a Tanács 2001. 

március 21-i 2001/18/EK irányelve a 

géntechnológiával módosított szervezetek 

környezetbe történı szándékos 

kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi 

irányelv hatályon kívül helyezésérıl (HL 

L 106., 2001.4.17., 1. o.).  

2222Az Európai Parlament és a Tanács 2003. 

szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelete a 

géntechnológiával módosított 

élelmiszerekrıl és takarmányokról.  

Or. en 

Indokolás 

Az 1829/2003/EK rendelet kimondja, hogy a vállalkozóknak el kell kerülniük a GMO-k nem 

szándékos elıfordulását egyéb termékekben. A géntechnológiával módosított szervezetek nem 

szándékos elıfordulásának elkerülésére vonatkozó intézkedéseket a 2001/18/EK irányelv 26a. 

cikke tartalmazza, a nemzeti együtt-termesztési intézkedések kidolgozására vonatkozó 
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iránymutatásokról szóló 2010. július 13-i vonatkozó bizottsági közlemény pedig kimondja, 

hogy biztosítani kell a termelık számára, hogy szabadon dönthessenek arról, termesztenek-e 

géntechnológiával módosított növényeket. Természetesen e választás szabadságát a 

méhészekre is alkalmazni kell. 
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8.1.2014 A7-0440/22 

Módosítás  22 

Bart Staes 

a Verts/ALE 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) 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 győjtenek, a 

méhész pedig szándékosan végzi el a 

mézpergetést, a nektártermelı 

növényekbıl származó virágpor mézben 

való elıfordulása nem tekinthetı 

véletlennek. 

Or. en 

Indokolás 

Például Kanadában majdnem minden repce géntechnológiával módosított; ezért biztos, hogy 

a mézben virágpor is szinte teljes egészében az. Azonban a kanadai „repceméz”a Bizottság 

javaslata szerint a géntechnológiai módosítás feltüntetése nélkül is értékesíthetı lenne – 

márpedig ez erısen félrevezetı lenne a fogyasztók számára. Továbbá illegitim kivételt 

képezne minden más élelmiszerhez képest, amelyeket fel kell címkézni, amennyiben egy 

összetevı esetében meghaladják a 0,9%-os küszöbértéket (az összetevı mennyiségétıl 

függetlenül). 
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8.1.2014 A7-0440/23 

Módosítás  23 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0440/2013 

Julie Girling 

Méz 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

1 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (1c) A 2001/18/EK irányelv 26a. cikkével 

összhangban meghatározott, tagállami 

szintő együtt-termesztési intézkedésekkel 

biztosítani kell, hogy – többek között 

minimális távolsági követelmények 

meghatározása révén – a méz esetében ne 

legyen szükség szabványos ellenırzésekre. 

Or. en 

Indokolás 

Az elemzési költségeket el lehet kerülni, amennyiben bizonyított, hogy nem termesztenek 

géntechnológiával módosított szervezeteket a méhkaptárok közelében. Németországban 

például az áruházak már most is kérik annak igazolását, hogy a méz mentes a 

géntechnológiával módosított szervezetektıl. A géntechnológiával módosított növényekkel 

borított területek és a méhkaptárok közötti megfelelı távolságot elfogadják bizonyítékként, 

ezért a legtöbb esetben nincs szükség elemzésekre. Ugyanez az elıírás érvényes a német 

„GMO-mentes” címke hivatalos kritériumai tekintetében. 
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8.1.2014 A7-0440/24 

Módosítás  24 

João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul 

Murphy 

a GUE/NGL 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 (új) 

2001/110/EK irányelv 

2 cikk – 4 pont – a pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

  (-1) A 2. cikk (4) bekezdésének a) pontja 

helyébe a következı szöveg lép: 

 a) Azon származási országot vagy 

országokat, ahol a mézet begyőjtötték, 

jelzik a címkén.  

 

„a) Azon származási országot vagy 

országokat, ahol a mézet begyőjtötték, a 

százalékos arányukkal együtt jelzik a 

címkén.” 

Azonban ha a méz egynél több 

tagállamból vagy harmadik országból 

származik, a jelzés helyébe az alábbi 

megjelölések valamelyike léphet:  

 

– „EK-országokból származó 

mézkeverék”,  

 

– „EK-n kívüli országokból származó 

mézkeverék”,  

 

– „EK-országokból és EK-n kívüli 

országokból származó mézkeverék”. 

 

 

Or. en 

 

 


