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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
6841 Reial decret 473/2015, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 

1049/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova la norma de qualitat relativa a la mel.

El Reial decret 1049/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova la norma de qualitat relativa 
a la mel, recull els requisits que estableix la Directiva 2001/110/CE del Consell, de 20 de 
desembre de 2001, relativa a la mel.

La Directiva 2014/63/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, 
per la qual es modifica la Directiva 2001/110/CE, relativa a la mel, modifica requisits que 
s’han d’incorporar a la normativa nacional. En concret modifica l’etiquetatge de la mel que 
procedeixi de més d’un Estat membre o d’un tercer país, ja que, amb l’entrada en vigor del 
Tractat de Lisboa, la Unió Europea va substituir i va succeir la Comunitat Europea. També 
precisa que el pol·len, com que és un component natural específic de la mel, no s’ha de 
considerar un ingredient d’aquesta.

La incorporació total de la Directiva 2014/63/UE a l’ordenament jurídic espanyol 
constitueix l’objecte d’aquest Reial decret, que modifica la norma de qualitat relativa a la 
mel, aprovada pel Reial decret 1049/2003, d’1 d’agost.

D’altra banda, després de l’entrada en vigor del Reglament (UE) núm. 1169/2011 del 
Parlament Europeu i del Consell 25 d’octubre de 2011, sobre la informació alimentària 
facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen els reglaments (CE) núm. 1924/2006 i (CE) 
núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroguen la Directiva 
87/250/CEE de la Comissió, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la Directiva 1999/10/CE 
de la Comissió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i del Consell, les directives 
2002/67/CE i 2008/5/CE de la Comissió, i el Reglament (CE) núm. 608/2004 de la 
Comissió, les referències fetes al Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, s’han d’entendre 
referides al Reglament esmentat.

En la seva tramitació s’han consultat les comunitats autònomes i les entitats 
representatives dels sectors afectats, i la Comissió Interministerial per a l’Ordenació 
Alimentària ha emès un informe preceptiu.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i del 
ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 12 de juny de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1049/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova la 
norma de qualitat relativa a la mel.

L’article únic del Reial decret 1049/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova la norma de 
qualitat relativa a la mel, queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 4.4 de la norma de qualitat relativa a la mel se substitueix pel text 
següent:

«4.4 Sense perjudici del que disposa l’apartat 3.2.2 f), relatiu a la mel filtrada, 
no es pot retirar de la mel el pol·len ni cap altre dels seus components específics, 
excepte quan sigui inevitable en el procés d’eliminació de matèria orgànica o 
inorgànica aliena a la mel.»
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Dos. L’apartat 5.1.4, de la norma de qualitat relativa a la mel, queda redactat en els 
termes següents:

«5.1.4 S’han d’esmentar a l’etiqueta el país o els països d’origen en què la mel 
s’hagi recollit.

Tanmateix, en el cas de mescles, si les mels són originàries de més d’un Estat 
membre o un tercer país, la dita menció es pot substituir per una de les següents, 
segons escaigui:

1r ‘‘mescla de mels originàries de la UE’’.
2n ‘‘mescla de mels no originàries de la UE’’.
3r ‘‘mescla de mels originàries i no originàries de la UE’’.»

Tres. A l’apartat 5 s’afegeix el punt següent:

«5.3 Atès que el pol·len és un component natural específic de la mel, en els 
productes que defineix l’apartat 3 no es considera un ingredient en el sentit de 
l’article 2, apartat 2, lletra f), del Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2011, sobre la informació alimentària 
facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen els reglaments (CE) núm. 1924/2006 
i (CE) núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroguen 
la Directiva 87/250/CEE de la Comissió, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la 
Directiva 1999/10/CE de la Comissió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, les directives 2002/67/CE i 2008/5/CE de la Comissió, i el 
Reglament (CE) núm. 608/2004 de la Comissió.»

Disposició addicional única. Control de la despesa pública.

Les mesures incloses en aquesta norma no poden comportar un increment de 
dotacions ni de retribucions ni d’altres despeses del personal.

Disposició transitòria única. Comercialització d’existències de productes.

Els productes comercialitzats o etiquetats abans del 24 de juny de 2015, de conformitat 
amb el Reial decret 1049/2003, d’1 d’agost, es poden seguir comercialitzant fins que 
s’esgotin les existències.

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espanyol, en la seva totalitat, la 
Directiva 2014/63/UE, de 15 de maig de 2014, que modifica la Directiva 2001/110/CE del 
Consell, de 20 de desembre de 2001, relativa a la mel.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 12 de juny de 2015.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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