
AD\1008863ET.doc PE516.973v03-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

2012/0260(COD)

6.11.2013

ARVAMUS
Esitaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 2001/110/EÜ mee kohta
(COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

Arvamuse koostaja: Mariya Gabriel



PE516.973v03-00 2/9 AD\1008863ET.doc

ET

PA_Legam



AD\1008863ET.doc 3/9 PE516.973v03-00

ET

LÜHISELGITUS

Komisjoni käesoleva ettepaneku põhiline eesmärk on selgitada direktiivis 2001/110 ehk 
meedirektiivis, et õietolmu esineb mees looduslikult ja see ei ole mee koostisosa. Komisjon 
reageerib ettepanekuga Euroopa Liidu Kohtu otsusele kohtuasjas Bablok (kohtuasi C-442/09), 
milles sätestatakse, et õietolm on direktiivi 2000/13/EÜ artikli 6 lõike 4 punkti a määratluse 
kohaselt mee koostisosa. Teine komisjoni ettepaneku oluline aspekt on see, et varasem, 
nimetatud direktiivis kasutatud komiteemenetlus asendatakse ELi toimimise lepingu artiklis 
290 osutatud delegeeritud õigusaktidega.

Komisjon ja Euroopa Kohus on õietolmu küsimuses eriarvamusel. Komisjon märgib, et 
õietolmu esineb mees looduslikult, kuna see satub tarru mesilaste tegevuse tulemusena ning 
seda leidub mees inimtegevusest sõltumata. Kohus seevastu rõhutab asjaolu, et kui kärgi mee 
kogumise eesmärgil tsentrifuugida, võivad tühjaks voolata mitte ainult meega täidetud, vaid 
ka nende kõrval asuvad õietolmu säilitamiseks mõeldud kärjekannud. See tähendab, et 
mesinikud suurendavad mee eraldamise protsessi käigus enamasti õietolmu sisaldust mees.

Kohtu otsusega tõstatatakse põhimõtteline küsimus geneetiliselt muundatud põllukultuuride ja 
mesinduse kooseksisteerimise kohta. Kohus sätestas, et geneetiliselt muundatud õietolmu 
sisaldavale meele tuleb taotleda turustusluba määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 4 lõike 2 
alusel. See järeldus kehtib olenemata sellest, kas õietolmu esineb mees looduslikult või on see 
mee koostisosa.

Arvamuse koostaja seisukoht

Arvamuse koostaja pooldab komisjoni ettepanekus võetud seisukohta, mille kohaselt sisaldab 
mesi õietolmu looduslikult.

Mõju mesindussektorile

Arvamuse koostaja arvates tuleb pöörata tähelepanu sellele, millist otsest või kaudset mõju 
avaldab ettepaneku vastuvõtmine või vastu võtmata jätmine mesindussektorile.

Mett peetakse tervislikuks loodustooteks. Sellega seoses mõjutaks mee kui loodustoote 
mainet selle võimalik märgistamine geneetiliselt muundatud õietolmu sisaldava tootena. 
Õietolmu koostisosaks lugemisel võivad tarbijad ekslikult mõelda, et õietolm on meele lisatud 
eraldi toode, ehkki see ei vasta tõele. 

Õietolmu klassifitseerimine koostisosana suurendaks oluliselt märgistamiseks vajaliku teabe 
saamiseks võetavate proovide maksumust. Sellised kulud võivad olla väga suured ja isegi 
ületada tegelikke tootmiskulusid ühe taru kohta. See mõjutaks erinevalt harrastusmesinikke ja 
elukutselisi mesinikke, kes suudavad suurte koguste tõttu täiendavate kuludega hõlpsalt toime 
tulla, mistõttu selline muudatus mõjutaks rohkem just väiketootjaid. Võib juhtuda, et osa 
mesinikke lõpetab seetõttu tegevuse. 
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Lisaks sellele kaasneks täiendavate proovide võtmise kohustuse tõttu suurenenud 
tootmiskuludega jaehinna tõus. 

Pealegi ei vaidlustata komisjoni ettepanekus Euroopa Kohtu järeldust. Pärast direktiivi 
2001/110/EÜ muutmist kohaldatakse geneetiliselt muundatud õietolmu sisaldava mee kui 
GMOdest toodetud toidu suhtes jätkuvalt kõnealuse määruse artikli 3 lõike 1 punkti c. See 
tähendab, et kohustuslikku märgistamist eeldavat 0,9% suurust piirnormi kohaldatakse selle 
alusel, kui suur on geneetiliselt muundatud õietolmu koguse protsentuaalne sisaldus mees 
(ehk ühest koostisainest koosnevas tootes), mitte kogu õietolmus.

On vähetõenäoline, et geneetiliselt muundatud õietolmu kogus mees ületaks lubatud kogust. 
Tegelikkuses jäävad mees sisalduvate koostisosade kogused vahemikku 0,005–0,05% (kõik 
koostisosad kokku, sh õietolm). Äärmisel juhul tähendaks see, et kui kogu vees lahustumatu 
aine puhul oleks tegu õietolmuga ja see pärineks üksnes geneetiliselt muundatud 
põllukultuuridest, oleks selle maht 0,005–0,05% mee üldkogusest. 2013. aasta mai lõpus 
puudus meetod, et mõõta, kui suure osa õietolmu kogumahust moodustab geneetiliselt 
muundatud õietolm.

Nimetatud 0,9% künnis kehtib üksnes toidu ja mahepõllumajandustoodete suhtes. Sellest 
lähtuvalt hakataks mesinikke ja mahepõllumajandustoodete tootjaid erinevalt kohtlema ning 
see asjaolu võib tekitada pingeid nimetatud sektorite vahel.

Kooseksisteerimist käsitlev arutelu

Arvamuse koostaja soovib rõhutada, et meedirektiivi muutmise teemal peetavat arutelu ei tohi 
segi ajada kooseksisteerimist käsitleva aruteluga. Geneetiliselt muundatud organisme, millest 
enamuse moodustas kahjuriresistentne mais MON 810, kasvatati 2012. aastal 
kommertseesmärgil viies ELi liikmesriigis (Hispaania, Portugal, Tšehhi Vabariik, Rumeenia 
ja Slovakkia). Turustamisloata geneetiliselt muundatud organismide ja nende koostisosade 
turule viimine ei ole lubatud, mistõttu ei kohaldata nende suhtes geneetiliselt muundatud 
organismide märgistamist käsitlevat määrust. 

Selline ebakindlus geneetiliselt muundatud organismide põldude esinemise ja nende mõju 
suhtes näib olevat üldise keskkonnamõju arutelu keskmes, samas ei ole kõnealune mõju 
niivõrd otseselt seotud meedirektiivi käsitleva komisjoni ettepanekuga, kuivõrd asjaoluga, et 
paljud riigid ei ole veel nõuetekohaselt rakendanud direktiivi 2001/18/EÜ geneetiliselt 
muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta määruses (EL) nr 
1169/2011, milles käsitletakse toidualase 
teabe esitamist tarbijatele1, määratletakse 
„koostisosa” kui toidu tootmisel või 
valmistamisel kasutatavat mis tahes ainet 
või toodet, sealhulgas lõhna- ja 
maitseained, lisaained ja toidus 
kasutatavad ensüümid, ning liitkoostisosa 
komponendid, mida valmistoode – ka 
muudetud kujul – sisaldab. Selline 
määratlus tähendab aine tahtlikku 
kasutamist toidu tootmisel või 
valmistamisel. Võttes arvesse mee 
looduslikke omadusi ja eriti meele 
iseloomulike koostisosade, sealhulgas 
õietolmu looduslikku päritolu, tuleb 
selgitada, et õietolmu ja muid mee 
koostisesse kuuluvaid iseloomulikke 
aineid ei tuleks lugeda koostisosaks 
määruse (EL) nr 1169/2011 tähenduses.
______________
1 ELT L 304, 22.11.2011, lk 18.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2001/110/EÜ lisades on 
esitatud tehnilised elemendid, mida võib 
olla vaja kohandada või ajakohastada 
asjakohastes rahvusvahelistes 
standardites toimunud arengute arvesse 
võtmiseks. Kõnealuses direktiivis ei anta 
komisjonile asjakohaseid volitusi, mille 
alusel neid lisasid saaks rahvusvahelistes 
standardites toimunud arengute arvesse 
võtmiseks kiiresti kohandada või 
ajakohastada. Seega tuleks direktiivi 

välja jäetud
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2001/110/EÜ ühtse rakendamise 
tagamiseks anda komisjonile volitus 
kohandada või ajakohastada kõnealuse 
direktiivi lisasid, et võtta arvesse mitte 
üksnes tehnoloogia arengut, vaid ka 
rahvusvahelistes standardites toimunud 
arenguid.

Selgitus

Lisades on käsitletud direktiivi olemuslikke aspekte ning seetõttu ei kuulu need delegeeritud 
õigusaktide kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks, et võtta arvesse tehnoloogia 
arengut ning vajaduse korral ka 
rahvusvahelistes standardites toimunud 
arenguid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitus võtta vastu õigusakte kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikliga 290, mille 
kohaselt kohandada või ajakohastada 
direktiivi 2001/110/EÜ lisades esitatud 
tootekirjelduste ja määratluste tehnilisi 
üksikasju.

välja jäetud

Selgitus

Lisades on käsitletud direktiivi olemuslikke aspekte ning seetõttu ei kuulu need delegeeritud 
õigusaktide kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 6a antakse välja jäetud
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komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, mille eesmärk on muuta I lisas 
esitatud nimetuste, tootekirjelduste ja 
määratlustega seonduvaid tehnilisi 
omadusi ning II lisas sätestatud mee 
koostise kriteeriume, selleks et võtta 
arvesse tehnoloogia arengut ja vajaduse 
korral ka asjakohastes rahvusvahelistes 
standardites toimunud arenguid.

Selgitus

Lisades on käsitletud direktiivi olemuslikke aspekte ning seetõttu ei kuulu need delegeeritud 
õigusaktide kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 6a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 4 ja 6 osutatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse 
komisjonile määramata ajaks alates (…).
(Väljaannete Talitus märgib käesoleva 
muutmisakti jõustumise kuupäeva).

2. Artiklis 4 osutatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse 
komisjonile viieks aastaks alates (…).
(Väljaannete Talitus märgib käesoleva 
muutmisakti jõustumise kuupäeva).
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt 9 kuud enne 5-
aastase ajavahemiku lõppemist. Volituste 
delegeerimist pikendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab hiljemalt kolm kuud enne 
iga ajavahemiku lõppu pikendamisele 
vastuväite.

Selgitus

Lisades on käsitletud direktiivi olemuslikke aspekte ning seetõttu ei kuulu need delegeeritud 
õigusaktide kohaldamisalasse.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 6a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad
artiklites 4 ja 6 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad
artiklis 4 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse selles otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Selgitus

Lisades on käsitletud direktiivi olemuslikke aspekte ning seetõttu ei kuulu need delegeeritud 
õigusaktide kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad artikli 1 lõike 1 
järgimiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt [kuupäev]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti viivitamata 
komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad artikli 1 lõike 1 
järgimiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt 12 kuu möödumisel käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.



AD\1008863ET.doc 9/9 PE516.973v03-00

ET

MENETLUS

Pealkiri Nõukogu direktiivi 2001/110/EÜ (mee kohta) muutmine

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

Vastutav komisjon
    istungil teada andmise kuupäev

ENVI
22.10.2012

Arvamuse esitaja(d)
       istungil teada andmise kuupäev

AGRI
4.7.2013

Arvamuse koostaja
       nimetamise kuupäev

Mariya Gabriel
3.7.2013

Arutamine parlamendikomisjonis 30.9.2013

Vastuvõtmise kuupäev 5.11.2013

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

29
2
2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis 
Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, 
Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García 
Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Peter Jahr, 
Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato 
Adrover, Mairead McGuinness, Britta Reimers, Ulrike Rodust, 
Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, Marc Tarabella

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Kent Johansson, Anthea McIntyre, 
Maria do Céu Patrão Neves, Milan Zver


