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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagrindinis svarstomo Komisijos pasiūlymo tikslas – patikslinti Direktyvą 2001/110, 
vadinamą Medaus direktyva, nurodant, kad žiedadulkės yra natūrali medaus sudedamoji dalis, 
o ne pridėtinė sudedamoji dalis. Komisija reaguoja į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
sprendimą byloje Bablok (C-442/09), kuriame Teismas nusprendė, kad pagal 
Direktyvos 200/13/EB 6 straipsnio 4 dalies a punkte pateiktą apibrėžtį žiedadulkės yra 
medaus pridėtinė sudedamoji dalis. Kitas svarbus Komisijos pasiūlymo aspektas – buvusi 
šioje direktyvoje įtvirtinta komitologijos procedūra pasiūlyme pakeičiama deleguotaisiais 
aktais, numatytais SESV 290 straipsnyje.

Komisijos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomonės šiuo klausimu skiriasi.
Komisija tvirtina, kad žiedadulkių meduje būna natūraliai, nes jos į avilius patenka dėl bičių 
veiklos ir meduje lieka nepriklausomai nuo bitininkų veiksmų. Teisingumo Teismas savo 
ruožtu pabrėžia, kad, kai medus renkamas centrifuguojant korius, turinys gali būti išimamas 
ne tik iš korio akučių, pripildytų medaus, bet ir iš šalia esančių akučių, kuriose esama 
žiedadulkių. Todėl daugeliu atvejų meduje randamą žiedadulkių kiekį padidina bitininkai, 
išimdami medų.

Teisingumo Teismo sprendimas iškėlė esminių klausimų dėl genetiškai modifikuotų kultūrų ir 
bitininkystės koegzistencijos. Teisingumo Teismas nusprendė, jog, norint medų, kuriame yra 
GM žiedadulkių, teikti rinkai, jam turi būti suteiktas leidimas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 4 straipsnio 2 dalį. Ši išvada taikoma, nesvarbu, ar žiedadulkės apibrėžiamos 
kaip pridėtinė sudedamoji dalis, ar kaip natūrali medaus sudedamoji dalis.

Nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė pritaria Komisijos pasiūlymui žiedadulkes laikyti natūralia medaus 
sudedamąja dalimi.

Poveikis bitininkystės sektoriui

Nuomonės referentės manymu, priimant šį pasiūlymą arba jo nepriimant būtina atkreipti 
dėmesį į tiesioginį ir netiesioginį poveikį bitininkystės sektoriui.

Medus laikomas natūraliu ir sveiku produktu. Dėl šios priežasties, nors ant medaus etiketės ir 
gali būti žymima, kad jo pridėtinė sudedamoji dalis yra GM žiedadulkės, tačiau tai 
neabejotinai turės poveikio medaus, kaip natūralaus produkto, reputacijai. Jeigu žiedadulkės 
būtų vadinamos pridėtine sudedamąja dalimi, vartotojai gali pagalvoti, kad tai atskiras 
produktas, įdedamas į medų, nors taip iš tikrųjų nėra.

Dėl žiedadulkių laikymo medaus pridėtine sudedamąja dalimi gerokai išaugtų bandymų, 
atliekamų siekiant gauti ženklinimui reikalingą informaciją, sąnaudos. Sąnaudų poveikis 
galėtų būti labai didelis ir viršyti dabartines gamybos pagal avilį sąnaudas, jis būtų skirtingas 
bitininkams mėgėjams ir profesionalams, kurie gamina didelius medaus kiekius ir dėl masto 
gali lengvai pakelti naštą, todėl šį pakeitimą labiau pajustų bitininkai, kurie gamina nedaug 
medaus. Todėl kai kurie bitininkai mėgėjai gali net nutraukti savo veiklą.
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Kita vertus, dėl gamybos sąnaudų, išaugusių dėl reikalaujamų papildomų bandymų, padidės 
mažmeninė kaina.

Be to, Komisijos pasiūlymu neginčijama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išvada. Iš 
dalies pakeitus Direktyvą 2001/110/EB medui, kuriame yra GM žiedadulkių, kaip „maistui, 
kuris pagamintas iš GMO“, toliau bus taikomas minėto reglamento 3 straipsnio 1 dalies 
c punktas. Tai reiškia, kad, norint taikyti 0,9 proc. ženklinimo ribą, patvirtintų genetiškai 
modifikuotų žiedadulkių kiekis turės būti apskaičiuojamas ne kaip visų žiedadulkių 
procentinė dalis, o kaip vienos pridėtinės sudedamosios dalies produkto „medus“ bendro 
kiekio procentinė dalis.

Mažai tikėtina, kad GM žiedadulkių kiekis viršytų meduje leistiną ribą. Praktiškai šios vertės 
yra 0,005–0,05 % (visoms pridėtinėms sudedamosioms dalims, įskaitant žiedadulkes).
Kraštutiniu atveju, jei bendras vandenyje netirpių medžiagų kiekis būtų žiedadulkės ir 
žiedadulkės būtų tik genetiškai modifikuotos, tai sudarytų 0,005–0,05 proc. viso medaus 
svorio. Iki 2013 m. gegužės mėn. pabaigos nebuvo jokio metodo, kaip nustatyti genetiškai 
modifikuotų žiedadulkių kiekį bendrame žiedadulkių kiekyje.

0,9 proc. riba taikoma maistui ir ekologinių produktų gamintojams. Šiuo aspektu būtų 
sudarytos nevienodos sąlygos bitininkams ir ekologinių produktų gamintojams ir tai galėtų 
sukelti įtampą tarp sektorių.

Diskusijos dėl koegzistencijos

Nuomonės referentė norėtų pabrėžti, kad diskusijos dėl Medaus direktyvos dalinio keitimo 
neturėtų būti painiojamos su diskusijomis dėl koegzistencijos. 2012 m. penkios ES valstybės 
narės (Ispanija, Portugalija, Čekija, Rumunija ir Slovakija) augino prekybai GMO, kurių 
didžiąją jų dalį sudarė vabzdžiams atsparūs kukurūzai MON 810. Neleistini GMO ir iš jų 
gaunamos pridėtinės sudedamosios dalys negali būti teikiamos rinkai, todėl reglamentas dėl 
GMO ženklinimo netaikomas.

Berods, šis netikrumas dėl GMO laukų vietos ir jų daromo poveikio yra pagrindinė diskusijų 
apie bendrą poveikį aplinkai tema, tačiau šis poveikis nėra tiesiogiai susijęs su Komisijos 
pasiūlymu dėl Medaus direktyvos, o su tuo, kad kai kurios šalys kol kas dar nėra tinkamai 
įgyvendinusios Direktyvą 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto 
išleidimo į aplinką.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 
1169/2011 dėl informacijos apie maistą 
teikimo vartotojams1 apibrėžiama, kad 
sudedamoji dalis yra bet kokia medžiaga, 
naudojama maisto produktui gaminti 
arba ruošti ir liekanti galutiniame 
produkte, nors ir pakitusiu pavidalu. 
Pagal šią apibrėžtį numanoma, kad 
sudedamoji medžiaga maisto produktui 
gaminti arba ruošti naudojama 
sąmoningai. Atsižvelgiant į natūralų 
medaus pobūdį ir ypač į natūralią medui 
būdingų komponentų, įskaitant 
žiedadulkes, kilmę, būtina paaiškinti, kad 
žiedadulkės ir bet kokie kiti medui būdingi 
komponentai neturėtų būti laikomi 
sudedamosiomis dalimis, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) Nr. 1169/2011;
______________
1 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyvos 2001/110/EB prieduose 
pateiktas technines detales gali reikėti 
suderinti ar atnaujinti, kad būtų 
atsižvelgta į susijusių tarptautinių 
standartų pokyčius. Ta direktyva 
Komisijai nesuteikia reikiamų įgaliojimų 
skubiai suderinti ar atnaujinti šiuos 
priedus, kad būtų atsižvelgta į susijusių 
tarptautinių standartų pokyčius. Todėl 
siekiant nuosekliai įgyvendinti Direktyvą 
2001/110/EB, Komisijai taip pat turėtų 
būti suteikti įgaliojimai derinti arba 
atnaujinti tos direktyvos priedus, siekiant 
atsižvelgti ne tik į technikos pažangą, bet 

Išbraukta.
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ir į tarptautinių standartų pokyčius;

Pagrindimas

Šiuose prieduose yra esminių direktyvos nuostatų, todėl jie nepriskiriami deleguotųjų aktų 
taikymo sričiai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) todėl, siekiant atsižvelgti į technikos 
pažangą ir, tinkamais atvejais, 
tarptautinių standartų pokyčius, Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
teisės aktus pagal Sutarties 290 straipsnį, 
kad ji suderintų ar atnaujintų technines 
charakteristikas, susijusias su produktų 
aprašymais ir apibrėžtimis, pateiktomis 
Direktyvos 2001/110/EB prieduose;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiuose prieduose yra esminių direktyvos nuostatų, todėl jie nepriskiriami deleguotųjų aktų 
taikymo sričiai.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2001/110/EB
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 6a straipsnį, 
kad iš dalies pakeistų technines 
charakteristikas, susijusias su I priede 
pateiktais pavadinimais, produktų 
aprašymais ir apibrėžimais ir susijusias su 
II priede pateiktais medaus sudėties 

Išbraukta.
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kriterijais, siekiant atsižvelgti į technikos 
pažangą, ir, tinkamais atvejais, 
atitinkamų tarptautinių standartų 
pokyčius.

Pagrindimas

Šiuose prieduose yra esminių direktyvos nuostatų, todėl jie nepriskiriami deleguotųjų aktų 
taikymo sričiai.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2001/110/EB
6 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 4 ir 6 straipsniuose nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo (...).
(Publications Office is to fill in the date of 
entry into force of this amending Act).

2. 4 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami
penkerių metų laikotarpiui nuo (...).
(Leidinių biuras turi įrašyti šio iš dalies 
keičiančio akto įsigaliojimo datą). Likus 
ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą.
Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Pagrindimas

Šiuose prieduose yra esminių direktyvos nuostatų, todėl jie nepriskiriami deleguotųjų aktų 
taikymo sričiai.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2001/110/EB
6 a straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada panaikinti 4 ir 6 straipsniuose
nurodytus įgaliojimus. Sprendimu dėl
panaikinimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja 
kitą dieną po jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Kitų
deleguotųjų aktų galiojimas dėl to 
nesikeičia.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 4 straipsnyje nurodytus
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl
atšaukimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pagrindimas

Šiuose prieduose yra esminių direktyvos nuostatų, todėl jie nepriskiriami deleguotųjų aktų 
taikymo sričiai.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 1 
straipsnio 1 dalies būtų laikomasi ne vėliau 
kaip [date]. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 
1 straipsnio 1 dalies būtų laikomasi ne 
vėliau kaip po 12 mėnesių nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo datos. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 
aktų nuostatų tekstą.
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