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КРАТКА ОБОСНОВКА

Разглежданото в настоящия документ предложение на Комисията има за основна цел 
да разясни в Директива 2001/110, наричана още „Директива относно меда“, че поленът 
е естествен съставен елемент, а не съставка на меда. Комисията реагира на Решение на 
Съда на Европейския съюз по делото „Баблок“ (дело C-442/09), в което се постановява, 
че поленът е съставка на меда съгласно определението в член 6, параграф 4, буква а) от 
Директива 200/13/EО. Вторият основен елемент в предложението на Комисията е, че се 
замества предишната процедура на „комитология“ в тази директива с делегирани 
актове съгласно член 290 от ДФЕС.

Становищата по въпроса на Комисията и на Съда на ЕС се разминават. Комисията 
изтъква, че поленът присъства по естествен път в меда, тъй като влиза в кошера 
благодарение на дейността на пчелите и присъства в меда независимо от човешките 
действия. Съдът от своя страна акцентира върху факта, че когато пчелните гнезда са 
центрофугирани при събирането на меда може да се стигне до извличане на 
съдържание не само от пълните с мед килийки, но и от съседни килийки, 
предназначени за съхранението на полен. Следователно количеството полен, което се 
намира в меда, в повечето случаи се увеличава от пчеларите при процеса на извличане.

Решението на Съда повдигна ключови въпроси относно съжителството между 
генетично модифицирани култури и пчеларството. Съдът постанови, че за да бъде 
пуснат на пазара, медът, съдържащ генетично модифициран полен, ще трябва да 
получи разрешение съгласно член 4, параграф 2 от Регламент 1829/2003. Това 
заключение се прилага независимо от това дали поленът се определя като съставка или 
като съставен елемент.

Позиция на докладчика по становище

Докладчикът се присъединява към предложението на Комисията поленът да се 
разглежда като естествен съставен елемент на меда.

Въздействие върху сектора на пчеларството

Докладчикът счита за необходимо да се обърне внимание на прякото и косвеното 
въздействие върху сектора на пчеларството при приемането или отхвърлянето на 
предложението.

Медът се счита за здравословен естествен продукт. За тази цел, при все, че има 
възможност медът да се етикетира като съдържащ генетично модифициран полен като 
съставка, това ясно ще накърни репутацията на меда като натурален продукт. Ако 
медът бъде назован „съставка“, потребителите могат да помислят, че поленът е отделен 
продукт, който се добавя към меда, а случаят не е такъв. 

Класифицирането на полена като съставка би увеличило значително разходите за 
тестовете, осъществени за получаване на необходимите за етикетирането сведения. 
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Отражението на разходите би могло да е съществено и да превиши сегашните 
производствени разходи за кошер, като то ще бъде различно за любителите пчелари и 
професионалните пчелари, които произвеждат големи количества мед и поради ефекта 
на мащаба могат лесно да понесат тежестта, като по този начин промяната ще бъде 
усетена в по-голяма степен от пчеларите, произвеждащи по-малки количества. 
Вследствие на това е възможно някои непрофесионални пчелари да преустановят 
своята дейност. 

От друга страна, повишените производствени разходи поради изискванията за 
допълнителни тестове ще доведат до покачване на цените на дребно. 

Освен това, решението в предложението на Комисията не оспорва заключението на 
Съда на ЕС. След изменението на Директива 2001/110/ЕО, медът, съдържащ генетично 
модифициран полен, ще продължи да попада в приложното поле на член 3, параграф 1, 
буква в) от посочения регламент, като „храна, произведена от ГМО“. Това означава, че 
за прилагането на праг на етикетиране 0,9% разрешеното количество генетично 
модифициран полен ще трябва да се изчислява като процент от общото количество 
продукт с една-единствена съставка „мед“, а не като процент от общото количество 
полен.

Малко вероятно е генетично модифицираният полен да превишава прага, разрешен за 
меда. На практика стойностите в меда са в рамките на 0,005 до 0,05% (като се включват 
всички съставки, включително полена). В краен случай, при който общото количество 
неразтворимо във вода вещество е полен и този полен е изключително с генетично 
модифициран произход, това ще съставлява между 0,005 и 0,05% от общото тегло на 
меда. Към края на м. май 2013 г. не беше налице никакъв метод за количествено 
измерване на генетично модифицирания полен спрямо цялото количество полен.

Прагът от 0,9% е в сила за храната и за производителите на биологични продукти. В 
този смисъл пчеларите и производителите на биологични продукти ще бъдат 
подложени на неравнопоставено отношение, което би могло да доведе до напрежение 
между тези сектори.

Дебат относно съвместното съществуване

Докладчикът държи да подчертае, че дебатът относно изменението на Директивата 
относно меда не трябва да бъде смесван с дебата относно съвместното съществуване. 
През 2012 г. пет държави – членки на ЕС (Испания, Португалия, Чешката република, 
Румъния и Словакия) отглеждаха с търговска цел ГМО, в голяма част под формата на 
резистентната на насекоми царевица MON 810. Неразрешените ГМО и производните 
им съставки не са разрешени на пазара и следователно Регламентът относно 
етикетирането на ГМО не се прилага. 

Тази несигурност във връзка с наличието на полета с ГМО и с произтичащите от тях 
последствия изглежда е в центъра на дискусията относно въздействието върху околната 
среда като цяло, като обаче това въздействие не е пряко свързано с предложението на 
Комисията за Директивата относно меда, а по-скоро е резултат на това, че редица 
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държави все още не са приложили правилно Директива 2001/18/ЕО относно 
съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 а) Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2011 година за 
предоставянето на информация за 
храните на потребителите1определя 
като „съставка“ всяко вещество, 
използвано при производството или 
приготвянето на храна, което все още 
присъства в крайния продукт, дори и в 
променена форма. Определението 
предполага съзнателна употреба на 
вещество при производството или 
приготвянето на храна. Като се 
отчита фактът, че медът е 
естествен продукт, и по-специално, 
естественият произход на наличието 
на характерни за меда съставни 
елементи, включително полен, е 
необходимо да се изясни, че поленът и 
всички други характерни за меда 
съставни елементи не следва да се 
считат за съставки на меда по 
смисъла на Регламент (ЕО) 
№ 1169/2011.
______________
1 ОВ L 304 от 22.11.2011 г., стр. 18.
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Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Приложенията към Директива 
2001/110/ЕО съдържат технически 
елементи, за които може да се 
наложи да бъдат адаптирани или 
актуализирани, за да се отчете 
развитието на съответните 
международни стандарти. 
Посочената директива не предоставя 
на Комисията подходящи 
правомощия за своевременно 
адаптиране или актуализиране на 
тези приложения, за да се отчете 
развитието на международните 
стандарти. Поради това, за целите 
на последователното изпълнение на 
Директива 2001/110/ЕО, на 
Комисията следва да бъде 
предоставено правомощието да 
адаптира или актуализира 
приложенията към посочената 
директива, за да се отчете не само 
техническият напредък, но също 
така и развитието на 
международните стандарти.

заличава се

Обосновка

Приложенията съдържат съществени елементи от директивата и следователно не 
попадат в обхвата на делегираните актове.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Поради това, за да се отчете заличава се



AD\1008863BG.doc 7/10 PE516.973v03-00

BG

техническият напредък и, когато е 
целесъобразно, развитието на 
международните стандарти, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
следва да бъде делегирано на 
Комисията, за да адаптира или 
актуализира техническите 
характеристики, свързани с 
описанията на продуктите, и 
определенията в приложенията към 
Директива 2001/110/ЕО.

Обосновка

Приложенията съдържат съществени елементи от директивата и следователно не 
попадат в обхвата на делегираните актове.

Изменение 4

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2001/110/EО
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 6a, за да изменя 
техническите характеристики, 
свързани с наименованията, 
описанията на продукти и 
определенията в приложение I, както 
и с изискванията за състава на меда в 
приложение II, за да се отчете 
техническият напредък и, когато е 
целесъобразно, развитието на 
съответните международни 
стандарти.

заличава се

Обосновка

Приложенията съдържат съществени елементи от директивата и следователно не 
попадат в обхвата на делегираните актове.
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Изменение 5

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2001/110/EО
Член 6 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в членове 4 и 6, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок от време, считано от 
(…). (Службата за публикации трябва 
да попълни датата на влизане в сила на 
настоящия акт за изменение).

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, се предоставя 
на Комисията за срок от пет години, 
считано от (…). (Службата за 
публикации трябва да попълни датата 
на влизане в сила на настоящия акт за 
изменение). Комисията изготвя доклад 
относно делегирането на правомощия 
не по-късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава автоматически за 
срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент 
или Съветът не възразят срещу 
подобно продължаване не по-късно от 
три месеца преди изтичането на 
всеки срок.

Обосновка

Приложенията съдържат съществени елементи от директивата и следователно не 
попадат в обхвата на делегираните актове.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2001/110/EО
Член 6 a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 4 и 6, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 

3. Делегирането на правомощие, 
посочено в член 4, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
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посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна дата, посочена в 
него. То не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.

Обосновка

Приложенията съдържат съществени елементи от директивата и следователно не 
попадат в обхвата на делегираните актове.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат в сила
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с член 1, 
точка 1, не по-късно от [дата]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби.

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с член 1, 
точка 1, не по-късно от 12 месеца след 
влизането в сила на настоящата 
директива. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.
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