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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão analisada tem por objetivo principal explicitar na Diretiva 
2001/110/CE, denominada «Diretiva relativa ao mel», que o pólen é um componente natural 
do mel e não um ingrediente do mel. A Comissão reage a um acórdão do Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE), no processo «Bablok» (processo C-442/09), que estipula que o 
pólen é um ingrediente do mel nos termos do artigo 6.º, n.º 4, alínea a), da Diretiva 
2000/13/CE. O segundo elemento de destaque na proposta da Comissão é a substituição do 
antigo procedimento de comitologia desta diretiva pelos atos delegados previstos no artigo 
290.º do TFUE.

As opiniões da Comissão e do TJUE divergem. A Comissão sustenta que o pólen se encontra 
naturalmente presente no mel, uma vez que entra na colmeia graças à ação das abelhas e está 
presente no mel independentemente da ação humana. O Tribunal, por seu lado, salienta que a 
centrifugação dos favos das abelhas para a recolha do mel pode conduzir a uma extração do 
conteúdo não só dos alvéolos com mel, mas também dos alvéolos na sua proximidade 
destinados ao armazenamento do pólen. Por conseguinte, a quantidade de pólen encontrada no 
mel, na maioria dos casos, aumenta devido à ação dos apicultores durante o processo de 
extração.

O acórdão do Tribunal levanta questões fundamentais sobre a coexistência de culturas 
geneticamente modificadas com a apicultura. O Tribunal estipulou que o mel com pólen 
geneticamente modificado deve ser objeto de uma autorização, em conformidade com o artigo 
4.º, n.º 2, do Regulamento n.º 1829/2003, para ser colocado no mercado. Esta conclusão é 
aplicada independentemente do facto de o pólen ser definido como um ingrediente ou um 
componente.

Posição da relatora de parecer

A relatora concorda com a proposta da Comissão que considera o pólen como um 
componente natural do mel.

Efeitos para o setor da apicultura

Aquando da adoção ou não da proposta, a relatora entende que é necessário ter em conta os 
efeitos diretos e indiretos para o setor da apicultura.

O mel é considerado um produto natural, saudável. Por esse motivo, se o mel pode 
potencialmente ser rotulado como contendo pólen geneticamente modificado nos 
ingredientes, esta situação afetará claramente a reputação do mel enquanto produto natural.
Ao definir o pólen como um ingrediente, os consumidores poderão pensar que o pólen é um 
produto distinto que é acrescentado ao mel, quando não é esse o caso.

Classificar o pólen como um ingrediente aumentaria, de forma considerável, os custos dos 
testes realizados para obter as informações necessárias para a rotulagem. O impacto dos 
custos poderia revelar-se significativo e ultrapassar os atuais custos de produção por colmeia.
A situação seria diferente para os apicultores amadores e os apicultores profissionais, que 
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produzem grandes quantidades de mel e que, em função dos efeitos de escala, podem 
facilmente suportar o encargo, de forma que esta alteração atingiria mais os apicultores com 
produções de pequena escala. Como consequência, é possível que determinados apicultores 
amadores cessem a sua atividade.

Por outro lado, os custos de produção acrescidos devido à exigência de testes adicionais 
provocarão um aumento dos preços a retalho.

Ademais, a decisão da proposta da Comissão não contesta a conclusão do TJUE. Após a 
alteração da Diretiva 2001/110/CE, o mel com pólen geneticamente modificado continuará a 
ser considerado, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), do referido regulamento, como 
géneros alimentícios produzidos a partir de OGM. Isto significa que a quantidade de pólen 
geneticamente modificado autorizado para a aplicação do limiar de rotulagem de 0,9 % terá 
de ser calculado na percentagem da quantidade total do ingrediente único "mel", e não como 
percentagem da quantidade total de pólen.

É pouco provável que a presença de pólen geneticamente modificado ultrapasse os limites 
autorizados para o mel. Na prática, os valores são na ordem dos 0,005 a 0,05 % no mel (todos 
os ingredientes misturados, incluindo o pólen). Num caso extremo em que a quantidade total 
de matéria insolúvel na água fosse o pólen e este fosse exclusivamente de origem 
geneticamente modificada, isto representaria entre 0,005 a 0,05 % do peso total do mel. No 
final de maio de 2013, não existia qualquer método passível de quantificar o pólen 
geneticamente modificado no pólen total.

O limite de 0,9 % é válido para a alimentação e os produtores de produtos biológicos. Neste 
sentido, existirá uma desigualdade de tratamento entre os apicultores e os bio-produtores, o 
que poderá criar tensões entre os setores.

O debate sobre a coexistência

A relatora gostaria de salientar que o debate sobre a alteração da Diretiva relativa ao mel não 
deve ser confundido com o debate relativo à coexistência. Em 2012, cinco Estados-Membros 
da UE (Espanha, Portugal, República Checa, Roménia e Eslováquia) cultivaram OGM para 
fins comerciais, maioritariamente sob a forma de milho MON 810 resistente aos insetos. Os 
OGM não autorizados e os ingredientes daí resultantes, não são permitidos nos mercados, 
pelo que o Regulamento relativo à rotulagem dos OGM não se aplica.

Esta incerteza em relação à presença de terrenos com OGM e o impacto daí resultante parece 
estar no centro do debate sobre o impacto ambiental em geral. Contudo, este impacto não está 
diretamente ligado à proposta da Comissão sobre a Diretiva relativa ao mel, mas é antes o 
resultado do facto de diversos países ainda não terem aplicado corretamente a Diretiva 
2001/18/CE relativa à libertação deliberada no ambiente de organismos geneticamente 
modificados.
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O Regulamento (CE) n.º 1169/2011 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de outubro de 2011, relativo à 
prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros 
alimentícios1, define «ingrediente» como 
qualquer substância utilizada no fabrico 
ou na preparação de um género 
alimentício, ainda presente no produto 
acabado, eventualmente sob forma 
alterada. Esta definição implica a 
utilização intencional de uma substância 
no fabrico ou na preparação de um 
género alimentício. Tendo em conta o 
caráter natural do mel e, em particular, a 
origem natural da presença dos 
componentes específicos do mel, 
incluindo o pólen, é necessário clarificar 
que o pólen e quaisquer outros 
componentes específicos do mel não 
devem ser considerados «ingredientes» do 
mel na aceção do Regulamento (UE) 
n.º 1169/2011.
______________
1 JO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Os anexos da Diretiva 2001/110/CE 
contêm elementos técnicos que poderão 
ter de ser adaptados ou atualizados para 
que possam considerar a evolução das 
normas internacionais pertinentes. A 
referida diretiva não confere à Comissão 
poderes que lhe permitam adaptar ou 
atualizar rapidamente aqueles anexos por 
forma a que a evolução das normas 
internacionais possa ser tida em conta. 
Por conseguinte, para que a Diretiva 
2001/110/CE seja aplicada de forma 
coerente, deverá também ser conferido à 
Comissão o poder para adaptar ou 
atualizar os anexos dessa diretiva, o que 
permitirá atender não só ao progresso 
técnico, mas também à evolução das 
normas internacionais.

Suprimido

Justificação

Os anexos contêm elementos essenciais da diretiva, pelo que não estão abrangidos pelo 
âmbito dos atos delegados.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Assim, a fim de ter em conta o 
progresso técnico e, se for caso disso, a 
evolução das normas internacionais, deve 
ser delegado na Comissão o poder para 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, o que permitirá adaptar 
ou atualizar as características técnicas 
relacionadas com as descrições e 
definições do produto nos anexos da 
Diretiva 2001/110/CE.

Suprimido
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Justificação

Os anexos contêm elementos essenciais da diretiva, pelo que não estão abrangidos pelo 
âmbito dos atos delegados.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2001/110/EC
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ser dotada do poder de 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 6.º-A, a fim de alterar as 
características técnicas relacionadas com 
as denominações e definições dos 
produtos no anexo I e os critérios de 
composição dos méis estabelecidos no 
anexo II, de modo a ter em conta os 
progressos técnicos e, se for caso disso, a 
evolução das normas internacionais 
pertinentes.

Suprimido

Justificação

Os anexos contêm elementos essenciais da diretiva, pelo que não estão abrangidos pelo 
âmbito dos atos delegados.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2001/110/EC
Artigo 6-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 4.º e 6.º é conferido à 
Comissão por tempo indeterminado, a 
partir de (…). (O Serviço das Publicações 
deve inserir a data de entrada em vigor do 
presente ato modificativo.)

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 4.º é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos, a 
partir de (…). (O Serviço das Publicações 
deve inserir a data de entrada em vigor do 
presente ato modificativo.) A Comissão 
elabora um relatório relativo à delegação 
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de poderes pelo menos nove meses antes 
do termo do prazo de 5 anos. A delegação 
de poderes é tacitamente prorrogada por 
períodos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a tal 
se opuserem pelo menos três meses antes 
do termo de cada período.

Justificação

Os anexos contêm elementos essenciais da diretiva, pelo que não estão abrangidos pelo 
âmbito dos atos delegados.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2001/110/EC
Artigo 6-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 4.° e 6.º pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação de 
poderes nela especificados. Produz efeitos 
no dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia ou em 
data posterior especificada na mesma, A 
decisão de revogação não prejudica a 
validade dos atos delegados em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação de poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou em data 
posterior especificada na mesma. A 
decisão de revogação não prejudica a 
validade dos atos delegados em vigor.

Justificação

Os anexos contêm elementos essenciais da diretiva, pelo que não estão abrangidos pelo 
âmbito dos atos delegados.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Até [data], os Estados-Membros devem 
pôr em vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento ao artigo 
1.º, n.º 1. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições.

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento ao 
artigo 1.º, n.º 1, num prazo de 12 meses 
após a data de entrada em vigor da 
presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições.
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