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LYHYET PERUSTELUT

Tässä tarkasteltavan komission ehdotuksen päätavoitteena on selventää direktiivissä 
2001/110/EY (hunajadirektiivi), että siitepöly on hunajan luontainen osatekijä eikä ainesosa. 
Komission esitys on vastaus unionin tuomioistuimen asiassa Bablok (asia C-442/09) 
antamaan tuomioon, jossa katsotaan, että siitepöly on direktiivin 2000/13/EY 6 artiklan 
4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hunajan ”ainesosa”. Komission esityksen toinen keskeinen 
elementti on, että siinä korvataan direktiivin aiempi komitologiamenettely SEUT-sopimuksen 
290 artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä.

Komission ja unionin tuomioistuimen näkemykset siitepölystä ovat erilaisia. Komissio 
katsoo, että siitepöly esiintyy hunajassa luonnostaan, koska mehiläiset itse tuovat sitä 
mehiläispesään, eikä ihmisen toiminta vaikuta asiaan. Unionin tuomioistuin puolestaan 
korostaa, että kun kennohunajaa lingotaan hunajan irrottamiseksi, tyhjennetään 
hunajakennojen lisäksi myös lähellä olevia muita kennoja, joihin on varastoitu siitepölyä. 
Näin ollen linkouksen yhteydessä mehiläishoitaja useimmissa tapauksissa lisää hunajassa 
olevan siitepölyn määrää.

Unionin tuomioistuimen tuomio nostaa esiin perustavanlaatuisia kysymyksiä muuntogeenisen 
viljelyn ja mehiläishoidon rinnakkainelosta. Unionin tuomioistuin on määrännyt, että 
muuntogeenistä siitepölyä sisältävän hunajan on ennen markkinoille asettamista saatava 
asetuksen 1829/2003 4 artiklan 2 kohdan mukainen lupa. Tätä päätöstä sovelletaan 
riippumatta siitä, onko siitepöly määritelty ainesosaksi vai luontaiseksi osatekijäksi.

Valmistelijan kanta

Valmistelija hyväksyy komission ehdotuksen, että siitepölyä olisi pidettävä hunajan 
luonnollisena osatekijänä.

Vaikutukset mehiläishoitoalaan

Valmistelija katsoo, että on otettava tarkoin huomioon, miten ehdotuksen muuttaminen tai 
muuttamatta jättäminen vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti mehiläishoitoalaan.

Hunajaa pidetään puhtaana luonnontuotteena. Jos nyt hunajapakkauksiin lisätään merkintä, 
että ainesosana on muuntogeenistä siitepölyä, hunajan maine luonnontuotteena kärsii selvästi. 
Jos siitepölyä kutsutaan ainesosaksi, kuluttajat voivat ajatella, että siitepöly on erillinen 
hunajaan lisätty tuote, mikä on aivan väärin. 

Siitepölyn nimittäminen ainesosaksi lisäisi huomattavasti niiden testien kustannuksia, joita on 
tehtävä merkintöihin tarvittavien tietojen saamiseksi. Kustannukset saattaisivat olla jopa 
suurempia kuin tuotantokustannukset mehiläispesää kohti. Vaikutus olisi suurempi 
pienimuotoista hunajantuotantoa harjoittaviin ei-ammattilaisiin mehiläishoitajiin kuin 
ammattilaisiin, jotka tuottavat suuria määriä hunajaa ja jotka tuotannon laajuuden vuoksi 
voivat kantaa lisäkustannukset. On mahdollista, että tämän johdosta tietyt harrastuspohjalta 
toimivat mehiläishoitajat lopettavat hunajantuotannon. 
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Lisätestausta koskevista vaatimuksista johtuva kustannusten nousu nostaisi myös 
vähittäishintoja. 

Komission ehdotuksessa ei siis aseteta kyseenalaiseksi unionin tuomioistuimen päätöstä. 
Direktiivin 2001/110/EY muutoksen jälkeen muuntogeenistä siitepölyä sisältävä hunaja on 
edelleen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen elintarvike, joka on tuotettu 
muuntogeenisistä organismeista. Edellä mainittu tarkoittaa sitä, että muuntogeenistä siitepölyä 
koskeva 0,9 prosentin merkitsemisraja-arvo määritetään prosenttiosuudeksi yhden ainesosan 
elintarvikkeesta "hunajasta" sen sijaan, että se määritettäisiin prosenttiosuudeksi siitepölyn 
kokonaismäärästä.

On epätodennäköistä, että muuntogeenisen siitepölyn määrä ylittää hunajassa sallitun raja-
arvon. Käytännössä määrä on 0,005 – 0,05 prosentin luokkaa ottaen yhdessä huomioon kaikki 
ainesosat, siitepöly mukaan lukien. Äärimmäisessä tapauksessa, jossa veteen 
liukenemattoman aineksen kokonaismäärä on yksinomaan muuntogeenistä alkuperää olevaa 
siitepölyä, määrä olisi 0,005 prosentista 0,05 prosenttiin hunajan kokonaispainosta. 
Toukokuussa 2013 ei vielä ollut olemassa menetelmää, jolla voitaisiin mitata muuntogeenisen 
siitepölyn määrä siitepölyn kokonaismäärästä.

Kynnysarvo 0,9 prosenttia koskee elintarvikkeita ja luomutuotteiden tuottajia. Sen perusteella 
mehiläishoitajia ja luomutuottajia kohdeltaisiin eriarvoisesti, mikä saattaisi aiheuttaa 
jännitystä näiden kahden alan välille.

Rinnakkaineloa koskeva keskustelu

Valmistelija haluaa korostaa, että keskustelua hunajadirektiivin muuttamisesta ei saa sekoittaa 
keskusteluun rinnakkainelosta. Vuonna 2012 muuntogeenisiä organismeja, pääasiassa 
hyönteisiä kestävää MON 810 maissia, viljeltiin kaupallisesti viidessä jäsenvaltiossa: 
Espanjassa, Portugalissa, Tšekin tasavallassa, Romaniassa ja Slovakiassa. Ilman hyväksyntää 
olevia muuntogeenisiä organismeja ja niistä saatuja ainesosia ei saa saattaa markkinoille. 
Siksi muuntogeenisten organismien merkintöjä koskevaa säännöstä ei sovelleta. 

Epävarmuus muuntogeenisten organismien sijainnista ja vaikutuksista viljelyyn ja 
ympäristöön näyttää olevan muuntogeenisten organismien yleistä ympäristövaikutusta 
koskevan keskustelun keskiössä. Tämä ei kuitenkaan johdu niinkään hunajadirektiiviä 
koskevasta komission esityksestä vaan pikemminkin siitä, että eräät jäsenvaltiot eivät ole 
vielä panneet asianmukaisesti täytäntöön geneettisesti muunnettujen organismien 
tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annettua direktiiviä 2001/18/EY.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Elintarviketietojen antamisesta 
kuluttajille 25 päivänä lokakuuta 2011 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa N:o 1169/20111

ainesosalla tarkoitetaan elintarvikkeen 
tuotannossa tai valmistuksessa käytettyä 
ainetta tai tuotetta, joka on mukana 
valmiissa tuotteessa sellaisenaan tai 
jossakin muussa muodossa. Määritelmä 
sisältää ainesosan tarkoituksellisen 
käytön elintarvikkeen tuotannossa tai 
valmistuksessa. Koska hunaja on 
luonnontuote ja koska hunajalle 
ominaiset osatekijät, siitepöly mukaan 
luettuna, ovat peräisin luonnosta, on 
välttämätöntä selventää, että hunaja ja 
sille ominaiset osatekijät eivät ole 
asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 
tarkoitettuja ”ainesosia”.
______________
1 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiivin 2001/110/EY liitteet 
sisältävät teknisiä osatekijöitä, joita on 
ehkä mukautettava tai ajantasaistettava 
asiaa koskevien kansainvälisten 
standardien kehityksen ottamiseksi 
huomioon. Kyseisessä direktiivissä ei 
kuitenkaan anneta komissiolle 
asianmukaisia valtuuksia mukauttaa tai 
ajantasaistaa viipymättä kyseisiä liitteitä 

Poistetaan.
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kansainvälisten standardien kehityksen 
ottamiseksi huomioon. Näin ollen 
direktiivin 2001/110/EY johdonmukaisen 
täytäntöönpanon vuoksi valta mukauttaa 
tai ajantasaistaa kyseisen direktiivin 
liitteitä tekniikan kehityksen tai 
kansainvälisten standardien kehityksen 
huomioon ottamiseksi olisi myös 
siirrettävä komissiolle.

Perustelu

Liitteet sisältävät direktiivin olennaisia osia. Näin ollen ne eivät sisälly delegoitujen 
säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
tekninen kehitys ja tarpeen mukaan 
kansainvälisten standardien kehittyminen, 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti olisi näin ollen 
siirrettävä komissiolle direktiivin 
2001/110/EY liitteissä oleviin 
tuotekuvauksiin ja määritelmiin liittyvien 
teknisten ominaisuuksien 
mukauttamiseksi tai ajantasaistamiseksi.

Poistetaan.

Perustelu

Liitteet sisältävät direktiivin olennaisia osia. Näin ollen ne eivät sisälly delegoitujen 
säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2001/110/EY
6 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 6 a artiklan 
mukaisesti liitteessä I esitettyihin 
nimityksiin, tuotekuvauksiin ja 
määritelmiin sekä liitteessä II esitettyihin 
hunajan koostumusta koskeviin 
vaatimuksiin liittyvien teknisten 
ominaisuuksien muuttamiseksi tekniikan 
kehityksen ja tarvittaessa asianomaisten 
kansainvälisten standardien kehityksen 
huomioon ottamiseksi.

Poistetaan.

Perustelu

Liitteet sisältävät direktiivin olennaisia osia. Näin ollen ne eivät sisälly delegoitujen 
säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2001/110/EY
6 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 4 ja 6 artiklassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi ... 
päivästä ...kuuta … (Publications Office is 
to fill in the date of entry into force of this 
amending Act).

2. Siirretään 4 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
viideksi vuodeksi ... päivästä ...kuuta … ... 
(Publications Office is to fill in the date of 
entry into force of this amending Act). 
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden 
vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan
siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta sen 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Liitteet sisältävät direktiivin olennaisia osia. Näin ollen ne eivät sisälly delegoitujen 
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säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2001/110/EY
6 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 ja 6 artiklassa
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklassa
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Perustelu

Liitteet sisältävät direktiivin olennaisia osia. Näin ollen ne eivät sisälly delegoitujen 
säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan 1 
kohdan noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään […]. Niiden on 
viipymättä toimitettava nämä säännökset 
kirjallisina komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan 
1 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 12 kuukauden 
kuluttua direktiivin voimaantulosta. 
Niiden on viipymättä toimitettava nämä 
säännökset kirjallisina komissiolle.
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