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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Hlavným cieľom skúmaného návrhu Komisie je vysvetliť v smernici 2001/110 (smernica 
o mede), že peľ je prirodzeným stavebným prvkom medu, a nie jeho zložkou. Komisia týmto 
reaguje na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci Bablok (vec C-442/09), ktoré 
stanovuje, že peľ je zložkou medu podľa definície uvedenej v článku 6 ods. 4 písm. a) 
smernice 2000/13/ES. Druhým zásadným prvkom návrhu Komisie je to, že sa ním nahrádza 
pôvodný komitologický postup stanovený v danej smernici delegovanými aktmi uvedenými 
v článku 290 ZFEÚ.

Názory Komisie a Súdneho dvora sa rozchádzajú. Komisia tvrdí, že peľ sa v mede vyskytuje 
prirodzene, keďže sa do úľa dostáva vďaka činnosti včiel a jeho prítomnosť v mede sa 
zachováva nezávisle od ľudskej činnosti. Naopak, Súdny dvor kladie dôraz na skutočnosť, že 
keďže med sa získava jeho vytáčaním z včelích plástov, môže to viesť k extrakcii obsahu 
nielen z buniek naplnených medom, ale aj zo susedných buniek určených na ukladanie peľu. 
Množstvo peľu nachádzajúceho sa v mede preto vo väčšine prípadov zvyšujú včelári počas 
procesu extrakcie.

Rozhodnutie Súdneho dvora vyvolalo základné otázky týkajúce sa koexistencie geneticky 
modifikovaných plodín a včelárstva. Súdny dvor rozhodol, že na to, aby med s obsahom 
geneticky modifikovaného peľu mohol byť uvedený na trh, musí získať povolenie podľa 
článku 4 ods. 2 nariadenia č. 1829/2003. Tento záver platí nezávisle od toho, či sa peľ 
vymedzuje ako zložka alebo stavebný prvok.

Stanovisko spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko

Spravodajkyňa súhlasí s návrhom Komisie, aby sa peľ považoval za prirodzený stavebný 
prvok medu.

Dôsledky pre odvetvie včelárstva

Spravodajkyňa sa domnieva, že je potrebné venovať pozornosť priamym aj nepriamym 
účinkom na odvetvie včelárstva, ktoré by mohlo vyvolať prijatie alebo neprijatie tohto 
návrhu.

Med je považovaný za prírodný a zdravý produkt. Potenciálne označenie medu ako medu, 
ktorého zložkou je geneticky modifikovaný peľ, z uvedených dôvodov jednoznačne ovplyvní 
povesť medu ako prírodného produktu. V prípade, že sa peľ označí ako zložka, sa 
spotrebitelia môžu domnievať, že je samostatným produktom, ktorý sa do medu pridáva, hoci 
to nezodpovedá skutočnosti. 

Zaradenie peľu medzi zložky by výrazne zvýšilo náklady na testy, ktoré sa vykonávajú 
s cieľom získať údaje potrebné na označovanie. Tieto náklady by mohli mať veľmi veľký 
vplyv a mohli by byť vyššie ako skutočné výrobné náklady na úľ. Tento vplyv by bol iný 
v prípade amatérskych včelárov ako v prípade profesionálnych včelárov, ktorí vyrábajú veľké 
množstvá medu a v dôsledku úspor z rozsahu môžu túto záťaž zvládať bez problémov, takže 
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túto zmenu viac pocítia včelári produkujúci malé množstvá. Je možné, že niektorí amatérski 
včelári v dôsledku toho svoju činnosť ukončia. 

Na druhej strane, zvýšenie výrobných nákladov na základe požiadaviek spojených 
s dodatočnými testami bude viesť k zvýšeniu maloobchodných cien. 

Rozhodnutie uvedené v návrhu Komisie navyše nespochybňuje záver Súdneho dvora. Po 
zmene smernice 2001/110/ES bude med s obsahom geneticky modifikovaného peľu aj 
naďalej klasifikovaný podľa článku 3 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia ako „potravina 
vyrobená z geneticky modifikovaných organizmov (GMO)“. To znamená, že množstvo 
povoleného geneticky modifikovaného peľu pri uplatňovaní prahovej hodnoty 0,9 % pre 
označovanie sa bude musieť vypočítať ako percento z celkového množstva jednozložkového 
výrobku „med“, a nie ako percento z celkového množstva peľu.

Nie je pravdepodobné, že by prítomnosť peľu z GMO prekročila povolenú prahovú hodnotu 
pre med. V praxi sa hodnoty v prípade medu pohybujú medzi 0,005 až 0,05 % (všetky zložky 
dohromady vrátane peľu). V extrémnom prípade, keď by celkové množstvo látky 
nerozpustnej vo vode tvoril peľ a keď by bol tento peľ výlučne geneticky modifikovaného 
pôvodu, by sa tieto hodnoty pohybovali medzi 0,005 až 0,05 % celkovej hmotnosti medu. 
Koncom mája 2013 ešte nebola k dispozícii žiadna metóda na určenie podielu geneticky 
modifikovaného peľu v celkovom množstve peľu.

Prahová hodnota 0,9 % platí pre potraviny a výrobcov ekologických výrobkov. V tomto 
zmysle dôjde k nerovnakému zaobchádzaniu medzi včelármi a výrobcami ekologických 
výrobkov, čo by mohlo spôsobiť napätie medzi týmito dvoma odvetviami.

Diskusia o koexistencii

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že diskusia o zmene smernice o mede sa nesmie zamieňať 
s diskusiou o koexistencii. V roku 2012 päť členských štátov EÚ (Česká republika, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko) komerčne pestovalo GMO, pričom z veľkej 
časti išlo o kukuricu MON 810, ktorá je odolná voči hmyzu. Nepovolené GMO a z nich 
odvodené zložky nie sú na trhu povolené, čiže sa neuplatňuje nariadenie o označovaní GMO. 

Táto neistota súvisiaca s prítomnosťou polí s GMO a z toho vyplývajúce dôsledky sú zjavne 
jadrom diskusie o vplyvoch na životné prostredie všeobecne. Tento vplyv však priamo 
nesúvisí s návrhom Komisie na smernicu o mede, ale skôr vyplýva zo skutočnosti, že viaceré 
krajiny ešte riadne netransponovali smernicu 2001/18/ES o zámernom uvoľnení geneticky 
modifikovaných organizmov do životného prostredia.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) V nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 
2011 o poskytovaní informácií 
o potravinách spotrebiteľom1 sa pojem 
„zložka“ vymedzuje ako akákoľvek látka, 
ktorá sa používa pri výrobe alebo príprave 
potraviny a ktorá sa nachádza 
v konečnom výrobku, aj keď 
v pozmenenom stave. Z tohto vymedzenia 
pojmu vyplýva úmyselné použitie látky pri 
výrobe alebo príprave potraviny. 
Vzhľadom na prírodný charakter medu, 
najmä na prirodzenú príčinu výskytu 
špecifických stavebných prvkov medu 
vrátane peľu, je potrebné spresniť, že peľ 
a všetky ďalšie špecifické stavebné prvky 
medu by sa nemali považovať za „zložky“ 
medu v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 1169/2011.
______________
1 Ú. v. ES L 304, 22.11.2011, s. 18.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Prílohy k smernici 2001/110/ES 
obsahujú technické prvky, ktoré môže byť 
potrebné prispôsobiť alebo aktualizovať 
tak, aby sa zohľadnili trendy 
v príslušných medzinárodných normách. 
Uvedená smernica neudeľuje Komisii 
dostatočné právomoci na rýchle 

vypúšťa sa
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prispôsobenie alebo aktualizovanie 
spomínaných príloh tak, aby 
zohľadňovali trendy v medzinárodných 
normách Preto by v snahe konzistentného 
vykonávania smernice 2001/110/ES mali 
byť Komisii udelené právomoci aj na 
prispôsobenie alebo aktualizovanie príloh 
k danej smernici tak, aby bolo okrem 
technického pokroku možné zohľadniť aj 
trendy v medzinárodných normách.

Odôvodnenie

Prílohy obsahujú podstatné prvky smernice, a preto nepatria do rozsahu pôsobnosti 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Preto by sa v snahe zohľadniť 
technický pokrok a v odôvodnených 
prípadoch aj trendy v medzinárodných 
normách mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy tak, aby bolo 
možné prispôsobiť alebo aktualizovať 
technické parametre súvisiace s opisom 
výrobku a jeho vymedzením v prílohách 
k smernici 2001/110/ES.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Prílohy obsahujú podstatné prvky smernice, a preto nepatria do rozsahu pôsobnosti 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2001/110/ES
Článok 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 6a 
s cieľom meniť a dopĺňať technické 
parametre týkajúce sa názvov, opisu 
a vymedzenia výrobku uvedených 
v prílohe I, ako aj kritérií zloženia medu 
uvedených v prílohe II tak, aby bol 
zohľadnený technický pokrok 
a v odôvodnených prípadoch aj trendy 
v medzinárodných normách.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Prílohy obsahujú podstatné prvky smernice, a preto nepatria do rozsahu pôsobnosti 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2001/110/ES
Článok 2a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 4 a 6 sa Komisii 
udeľuje na neurčité obdobie od (…). 
(dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho a doplňujúceho aktu doplní 
Úrad pre publikácie).

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od (…). (dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho a doplňujúceho aktu doplní 
Úrad pre publikácie). Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Prílohy obsahujú podstatné prvky smernice, a preto nepatria do rozsahu pôsobnosti 
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delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2001/110/ES
Článok 6a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článkoch 4 a 6 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v danom 
rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je 
v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 4 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci uvedenej v danom rozhodnutí. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Odôvodnenie

Prílohy obsahujú podstatné prvky smernice, a preto nepatria do rozsahu pôsobnosti 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia potrebné 
na dosiahnutie súladu s článkom 1 ods. 1 
do [dátum]. Komisii bezodkladne oznámia 
znenie týchto ustanovení.

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne 
predpisy a správne ustanovenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s článkom 1 ods. 1 do 
dvanástich mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice. Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení.
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