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Изменение 8
Джули Гърлинг, Брита Раймерс

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Вследствие на решението на Съда 
от 6 септември 2011 г. по дело C-
442/09 поленът в меда следва да се 
разглежда като съставка по смисъла 
на Директива 2000/13/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 март 2000 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите 
членки относно етикетирането, 
представянето и рекламата на 
храните. Решението на Съда се 
основава на разглеждане на основание 
фактите, по които бе сезиран, а 
именно, че наличието на полен в меда 
се дължи главно на 
центрофугирането, извършвано от 
пчеларя за целите на събирането на
меда. Поленът обаче попада в кошера 
единствено в резултат на дейността 
на пчелите и той присъства по 
естествен път в меда, независимо 
дали пчеларят извлича меда чрез 
центрофугиране. Следователно е 
необходимо да се поясни, без да се 
засяга прилагането на 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 септември 2003 г. относно 
генетично модифицираните храни и 
фуражи по отношение на генетично 
модифицирания полен в меда, че 
поленът е съставен елемент на меда, 
който е естествено вещество без 
съставки, и не е съставка по смисъла 
на Директива 2000/13/ЕО.
Следователно Директива 2001/110/EО 
на Съвета от 20 декември 2001 г. 
относно меда следва да бъде 
съответно изменена.

(1) Директива 2001/110/ЕО определя
меда като естествен сладък продукт, 
произвеждан от пчели. Медът се 
състои основно от различни захари, 
предимно фруктоза и глюкоза, както 
и от други вещества, като органични 
киселини, ензими и твърди частици, 
получавани при неговото събиране. 
Директива 2001/110/ЕО закриля 
естествения характер на меда, като 
ограничава човешката намеса, която 
може да промени състава му. По-
специално директивата забранява 
добавянето в меда на хранителни 
съставки, хранителни добавки или 
добавянето на друго освен мед. По 
същия начин директивата забранява 
отстраняването на съставките, 
характерни за меда, включително 
полена, освен ако това не може да се 
избегне при пречистване на меда от 
чужди примеси. Тези изисквания са в 
съответствие със стандарта Codex 
Alimentarius за меда.
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Or. en

Изменение 9
Барт Стас
от името на групата Greens/EFA
Алойз Петерле

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Вследствие на решението на Съда от 
6 септември 2011 г. по дело C-442/09 
поленът в меда следва да се разглежда 
като съставка по смисъла на
Директива 2000/13/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 март 
2000 г. за сближаване на
законодателствата на държавите 
членки относно етикетирането, 
представянето и рекламата на 
храните. Решението на Съда се 
основава на разглеждане на основание 
фактите, по които бе сезиран, а 
именно, че наличието на полен в меда 
се дължи главно на 
центрофугирането, извършвано от 
пчеларя за целите на събирането на 
меда. Поленът обаче попада в кошера 
единствено в резултат на дейността 
на пчелите и той присъства по 
естествен път в меда, независимо 
дали пчеларят извлича меда чрез 
центрофугиране. Следователно е 
необходимо да се поясни, без да се 
засяга прилагането на 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 на
Европейския парламент и на Съвета от 
22 септември 2003 г. относно 
генетично модифицираните храни и 
фуражи по отношение на генетично 
модифицирания полен в меда, че 
поленът е съставен елемент на меда, 
който е естествено вещество без 
съставки, и не е съставка по смисъла 

(1) Вследствие на решението на Съда от 
6 септември 2011 г. по дело C-442/09 
поленът, произхождащ от генетично 
модифицирани култури, следва да се 
разглежда като съставка на меда или на 
хранителните добавки, съдържащи 
полен, по смисъла на Регламент (ЕО)
№ 1169/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за
предоставянето на информация за 
храните на потребителите, за 
изменение на Регламенти (EО)
№ 1924/2006 и (EО) № 1925/2006 на
Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Директива 87/250/EИО на 
Комисията, Директива 90/496/EИО на
Съвета, Директива 1999/10/EО на 
Комисията, Директива 2000/13/EО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
Директиви 2002/67/EО и 2008/5/EО на 
Комисията и на Регламент (EО)
№ 608/2004 на Комисията.
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на Директива 2000/13/ЕО. 
Следователно Директива 2001/110/EО 
на Съвета от 20 декември 2001 г. 
относно меда следва да бъде 
съответно изменена.

Or. en

Обосновка

Трансформиране на решението на Съда на Европейския съюз от 6 септември 2011 г.

Изменение 10
Чаба Шандор Табайди

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Вследствие на решението на Съда от 
6 септември 2011 г. по дело C-442/09 
поленът в меда следва да се разглежда 
като съставка по смисъла на 
Директива 2000/13/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 март 
2000 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите 
членки относно етикетирането, 
представянето и рекламата на 
храните. Решението на Съда се 
основава на разглеждане на основание 
фактите, по които бе сезиран, а 
именно, че наличието на полен в меда 
се дължи главно на 
центрофугирането, извършвано от 
пчеларя за целите на събирането на 
меда. Поленът обаче попада в кошера 
единствено в резултат на дейността 
на пчелите и той присъства по 
естествен път в меда, независимо 
дали пчеларят извлича меда чрез 
центрофугиране. Следователно е 
необходимо да се поясни, без да се 
засяга прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 на Европейския парламент 

(1) Вследствие на решението на Съда от 
6 септември 2011 г. по дело C-442/09 
поленът в меда следва да се разглежда 
като съставка по смисъла на 
Регламент (ЕО) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. за 
предоставянето на информация за 
храните на потребителите, за 
изменение на Регламенти (EО)
№ 1924/2006 и (EО) № 1925/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Директива 87/250/EИО на 
Комисията, Директива 90/496/EИО на 
Съвета, Директива 1999/10/EО на 
Комисията, Директива 2000/13/EО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
Директиви 2002/67/EО и 2008/5/EО на 
Комисията и на Регламент (EО)
№ 608/2004 на Комисията.



PE519.529v02-00 6/40 AM\1005037BG.doc

BG

и на Съвета от 22 септември 2003 г. 
относно генетично модифицираните 
храни и фуражи по отношение на 
генетично модифицирания полен в 
меда, че поленът е съставен елемент 
на меда, който е естествено 
вещество без съставки, и не е 
съставка по смисъла на 
Директива 2000/13/ЕО. Следователно 
Директива 2001/110/EО на Съвета от 
20 декември 2001 г. относно меда 
следва да бъде съответно изменена.

Or. en

Изменение 11
Ренате Зомер

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Вследствие на решението на Съда от 
6 септември 2011 г. по дело C-442/09 
поленът в меда следва да се разглежда 
като съставка по смисъла на 
Директива 2000/13/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 март 
2000 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите членки 
относно етикетирането, представянето и 
рекламата на храните. Решението на 
Съда се основава на разглеждане на 
основание фактите, по които бе сезиран, 
а именно, че наличието на полен в меда 
се дължи главно на центрофугирането, 
извършвано от пчеларя за целите на 
събирането на меда. Поленът обаче 
попада в кошера единствено в резултат 
на дейността на пчелите и той присъства 
по естествен път в меда, независимо 
дали пчеларят извлича меда чрез 
центрофугиране. Следователно е 
необходимо да се поясни, без да се 
засяга прилагането на Регламент (ЕО) 

(1) Вследствие на решението на Съда от 
6 септември 2011 г. по дело C-442/09 
поленът в меда следва да се разглежда 
като съставка по смисъла на 
Директива 2000/13/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 март 
2000 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите членки 
относно етикетирането, представянето и 
рекламата на храните. С влизането в 
сила на Регламент (ЕС) № 1169/2011 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2011 г. за 
предоставянето на информация за 
храните на потребителите 
посочената директива ще бъде 
заменена на 13 декември 2014 г.
Решението на Съда се основава на 
разглеждане на основание фактите, по 
които бе сезиран, а именно, че 
наличието на полен в меда се дължи 
главно на центрофугирането, 
извършвано от пчеларя за целите на 
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№ 1829/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 22 септември 2003 г. 
относно генетично модифицираните 
храни и фуражи по отношение на 
генетично модифицирания полен в 
меда, че поленът е съставен елемент на 
меда, който е естествено вещество без 
съставки, и не е съставка по смисъла на 
Директива 2000/13/ЕО. Следователно 
Директива 2001/110/EО на Съвета от 
20 декември 2001 г. относно меда следва 
да бъде съответно изменена.

събирането на меда. Поленът обаче 
попада в кошера единствено в резултат 
на дейността на пчелите и той присъства 
по естествен път в меда, независимо 
дали пчеларят извлича меда чрез 
центрофугиране. Следователно е 
необходимо да се поясни, без да се 
засяга прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 22 септември 2003 г. 
относно генетично модифицираните 
храни и фуражи по отношение на 
генетично модифицирания полен в 
меда, че поленът е съставен елемент на 
меда, който е естествено вещество без 
съставки, и не е съставка по смисъла на 
Регламент (EС) № 1169/2011. 
Следователно Директива 2001/110/EО 
на Съвета от 20 декември 2001 г. 
относно меда следва да бъде съответно 
изменена.

Or. de

Изменение 12
Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Медът е известен като продукт, 
който е естествен, полезен и 
здравословен. Неговата висока 
хранителна стойност и 
способността му да третира 
различни заболявания са несъмнено 
утвърдени във възприятията на 
потребителите. Наличието на ГМ 
полен в меда определено ще засегне 
това възприятие. Следователно в 
съответствие с член 12, параграф 4 
от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и 
като се разширява обхватът му, за да 
се вземат предвид особеностите на 
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този хранителен продукт и 
възприятието, придружаващо 
неговата хранителна стойност, се 
счита, че е необходимо на етикета на 
продукта да се посочва наличието на 
всякаква следа от ГМ в полена в меда.

Or. en

Изменение 13
Джули Гърлинг, Брита Раймерс

Предложение за директива
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Поленът е част от критериите 
за състав на меда, определени от 
Директива 2001/110/ЕО. Наличните 
доказателства, включително 
емпирични и научни данни, 
потвърждават, че наличието на 
полен в меда се дължи на 
медоносните пчели. Поленовите 
зърна падат в нектара, събиран от 
медоносните пчели. В кошера 
пчелите превръщат събрания нектар, 
съдържащ поленови зърна, в мед. 
Според наличните данни в меда може 
да попадне допълнително полен от 
полена, който се намира по 
власинките на пчелите, полена във 
въздуха вътре в кошера и от полена, 
събран от пчелите в килийките, 
които случайно може да се отворят 
при извличането на меда от 
операторите. Следователно поленът 
попада в кошера в резултат на 
дейността на пчелите и той 
присъства по естествен път в меда, 
независимо дали операторите 
извличат меда или не. Освен това 
няма съзнателно добавяне на полен в 
меда от страна на операторите, тъй 
като това е забранено от 
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Директива 2001/110/ЕО.

Or. en

Изменение 14
Чаба Шандор Табайди

Предложение за директива
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Тъй като медът е естествен 
продукт, той следва да бъде освободен 
от изискването да има списък на 
съставките.

Or. en

Изменение 15
Алойз Петерле

Предложение за директива
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Тъй като медът е естествен 
продукт, той следва да бъде освободен 
от изискването да има списък на 
съставките.

Or. en

Изменение 16
Барт Стас
от името на групата Greens/EFA
Алойз Петерле

Предложение за директива
Съображение 1a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Тъй като медът е естествен 
продукт, той следва да бъде освободен 
от изискването да има списък на 
съставките.

Or. en

Обосновка

Регламент (ЕС) № 1169/2011 дава възможност някои продукти, като например 
пресните плодове и зеленчуци и сиренето, да бъдат освободени от изискването да 
имат списък на съставките. Медът следва да се добави към списъка на освободените 
продукти.

Изменение 17
Алойз Петерле

Предложение за директива
Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) За да се отчетат нарастващата 
чувствителност на потребителите 
към присъствието на генетично 
модифицирани организми в храната и 
правата им да бъдат информирани 
относно това, в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2011 г. и 
Регламент (ЕС) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 септември 2003 г.
Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 
20 декември 2001 г. следва да бъде 
съответно изменена.

Or. sl
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Изменение 18
Джули Гърлинг, Брита Раймерс

Предложение за директива
Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2011 г. за 
предоставянето на информация за 
храните на потребителите1 определя 
като „съставка“ всяко вещество, 
използвано за производство или 
приготвяне на храна и все още 
налично в крайния продукт, дори и в 
изменен вид. Определението 
предполага съзнателна употреба на 
вещество при производството или 
приготвянето на храната. Като се 
отчита фактът, че медът е 
естествен продукт, и по-специално, 
естественият произход на наличието 
на характерни за меда съставни 
елементи, включително полен, е 
необходимо да се изясни, че поленът и 
всички други характерни за меда 
съставни елементи не следва да се 
считат за съставки на меда по 
смисъла на Регламент (ЕО)
№ 1169/2011.
__________________
1 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.

Or. en

Изменение 19
Барт Стас
от името на групата Greens/EFA

Предложение за директива
Съображение 1б (ново)



PE519.529v02-00 12/40 AM\1005037BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) В съответствие с 
Директива 2001/18/ЕО и 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 трябва 
да се избягва случайното наличие в 
меда на вещества, съдържащи 
генетично модифицирана ДНК и/или 
генетично модифицирани белтъчини.

Or. en

Обосновка

В съображение 28 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 се казва, че операторите следва да 
избягват случайното наличие на ГМО в други продукти. Мерките за избягване на 
случайното наличие на ГМО са предвидени в член 26а от Директива 2001/18/ЕО, а в 
съответното съобщение на Комисията от 13 юли 2010 г. относно насоките за 
разработване на национални мерки за съвместно съществуване се постановява, че 
трябва да се гарантира свободата на избор на земеделските производители дали да 
отглеждат ГМО култури или не. Тази свобода на избор следва да се прилага и спрямо 
пчеларите.

Изменение 20
Джули Гърлинг, Брита Раймерс

Предложение за директива
Съображение 1в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Настоящата директива не засяга 
прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1829/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
22 септември 2003 г. относно 
генетично модифицираните храни и 
фуражи по отношение на меда, който 
съдържа генетично модифициран 
полен, тъй като този мед
представлява храна, произведена от 
генетично модифицирани организми 
по смисъла на този регламент. По 
дело С-422/09 - Karl Heinz Bablok и 
други срещу Freistaat Bayern Съдът на 
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Европейския съюз постанови, че 
определящият критерий за 
прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1829/2003, е посочен в 
съображение 16 от него, а именно 
„дали материалът, получен от 
генетично модифицирания изходен 
материал присъства в хранителния 
продукт […] или не“. Следователно 
медът, съдържащ генетично 
модифициран полен, следва да се 
разглежда като „храна (частично) 
произведена от ГМО“ по смисъла на 
буква в) от член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1829/2003. 
Следователно разпоредбата, че 
поленът не е съставка на меда, не 
засяга заключението на Съда на 
Европейския съюз по споменатото по-
горе дело, че медът, съдържащ 
генетично модифициран полен, е 
обект на Регламент (ЕС) № 1829/2003, 
по-специално на изискванията на 
същия, отнасящи се до даване на 
предварително разрешение за пускане 
на пазара, надзор и — когато е 
приложимо — етикетиране.

Or. en

Изменение 21
Барт Стас
от името на групата Greens/EFA

Предложение за директива
Съображение 1в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) В съответствие с Регламент (ЕС)
№ 1829/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
22 септември 2003 г. относно 
генетично модифицираните храни и 
фуражи медът и други храни или 
хранителни добавки, които 
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съдържат полен, произхождащ от 
генетично модифицирани култури, 
трябва да бъдат етикетирани като 
храни, произведени от генетично 
модифицирани организми.

Or. en

Обосновка

Трансформиране на решението на Съда на Европейския съюз от 6 септември 2011 г.

Изменение 22
Барт Стас
от името на групата Greens/EFA

Предложение за директива
Съображение 1г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1г) Регламент (ЕС) № 1169/2011 
посочва, че съставка е вещество, 
използвано за производството на 
храна. За производството на мед и за 
опрашването на културите е 
необходимо пчелите да бъдат 
съзнателно разположени така, че да 
посещават определени растителни 
видове, тъй като съставът на меда 
зависи основно от 
местонахождението на кошерите и 
времето за вадене на меда. Поради 
това поленът, произхождащ от 
генетично модифицирани култури, 
следва да се разглежда като 
специфична за съответния 
растителен вид съставка.

Or. en

Обосновка

Понастоящем това и без друго е обичайна практика в лабораториите и е в 
съответствие с начина, по който се вземат проби от всички други храни днес. Медът 
не следва да бъде третиран по различен начин от други храни в това отношение. 
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Например много е вероятно почти всичкият полен в рапичния мед от Канада да 
произхожда от генетично модифицирани култури. Следователно би било твърде 
подвеждащо за потребителя, ако на етикета на такъв мед не бъде посочено, че 
„съдържа съставки, произведени от ГМО“.

Изменение 23
Барт Стас
от името на групата Greens/EFA

Предложение за директива
Съображение 1д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1д) Наличието в меда на полен, 
произхождащ от генетично 
модифицирани организми, подобно на 
наличието на ГМО във всяка друга 
събрана селскостопанска продукция, 
технически може да бъде избегнато 
чрез прилагането на подходящи мерки 
за съвместно съществуване.

Or. en

Обосновка

Лесен начин за избягване на замърсяване е спазването на подходящо разстояние 
между площите с ГМО култури и местоположението на кошерите.

Изменение 24
Барт Стас
от името на групата Greens/EFA

Предложение за директива
Съображение 1e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1е) Мерките за съвместно 
съществуване на равнището на 
държава членка, въведени в 
съответствие с член 26а от 
Директива 2001/18/ЕО, следва да 
гарантират, че не са необходими 
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анализи на проби от меда, наред с 
другото, чрез определяне на 
изисквания за минимално разстояние.

Or. en

Обосновка

Понастоящем супермаркетите в Германия вече искат доказателство, че медът не 
съдържа ГМО. За доказателство се приема подходящото разстояние между 
кошерите и площ с ГМО култури, следователно в повечето случаи не е необходим 
анализ. Същото е уредено в официалните критерии за етикет „Без ГМО“.

Изменение 25
Барт Стас
от името на групата Greens/EFA

Предложение за директива
Съображение 1ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1ж) Поленът попада в меда както в 
резултат от дейността на пчелите, 
така и чрез центрофугирането, 
извършвано от пчеларя. Тъй като 
пчелите се разполагат съзнателно, за 
да събират полен от определен 
растителен вид, и тъй като 
пчеларят съзнателно извършва 
центрофугиране, наличният полен в 
меда не може да бъде разглеждан 
като случайно привнесен.

Or. en

Обосновка

В естеството на нещата е в меда да има наличие на полен. Например много е 
вероятно почти всичкият полен в рапичния мед от Канада да произхожда от 
генетично модифицирани култури. Ако има площи, засети с рапица около кошерите, 
очевидно полен от растенията ще попадне в меда. Следователно би било твърде 
подвеждащо за потребителя, ако на етикета на такъв мед не бъде посочено, че 
„съдържа съставки, произведени от ГМО“.



AM\1005037BG.doc 17/40 PE519.529v02-00

BG

Изменение 26
Ерик Банки

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) За да се гарантира свободата на 
информацията и избора за 
потребителите и като се отчитат 
специалните характеристики на 
меда, настоящата директива 
разглежда полена като съставка, но 
само по смисъла на член 2 и член 12, 
параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 1829/2003.

Or. en

Изменение 27
Критон Арсенис

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Приложенията към Директива 
2001/110/ЕО съдържат технически 
елементи, за които може да се 
наложи да бъдат адаптирани или 
актуализирани, за да се отчете 
развитието на съответните 
международни стандарти. 
Посочената директива не предоставя 
на Комисията подходящи 
правомощия за своевременно 
адаптиране или актуализиране на 
тези приложения, за да се отчете 
развитието на международните 
стандарти. Поради това, за целите 
на последователното изпълнение на 
Директива 2001/110/ЕО, на 
Комисията следва да бъде 
предоставено правомощието да 

заличава се
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адаптира или актуализира 
приложенията към посочената 
директива, за да се отчете не само 
техническият напредък, но също 
така и развитието на 
международните стандарти.

Or. en

Изменение 28
Барт Стас
от името на групата Greens/EFA

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Приложенията към Директива 
2001/110/ЕО съдържат технически 
елементи, за които може да се 
наложи да бъдат адаптирани или 
актуализирани, за да се отчете 
развитието на съответните 
международни стандарти. 
Посочената директива не предоставя 
на Комисията подходящи 
правомощия за своевременно 
адаптиране или актуализиране на 
тези приложения, за да се отчете 
развитието на международните 
стандарти. Поради това, за целите 
на последователното изпълнение на 
Директива 2001/110/ЕО, на 
Комисията следва да бъде 
предоставено правомощието да 
адаптира или актуализира 
приложенията към посочената 
директива, за да се отчете не само 
техническият напредък, но също 
така и развитието на 
международните стандарти.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Споменатите приложения съдържат съществени елементи и следователно не 
попадат в обхвата на делегираните актове.

Изменение 29
Ренате Зомер

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Приложенията към 
Директива 2001/110/ЕО съдържат
технически елементи, за които може да 
се наложи да бъдат адаптирани или 
актуализирани, за да се отчете 
развитието на съответните 
международни стандарти. Посочената 
директива не предоставя на Комисията 
подходящи правомощия за 
своевременно адаптиране или 
актуализиране на тези приложения, за 
да се отчете развитието на 
международните стандарти. Поради 
това, за целите на последователното 
изпълнение на Директива 2001/110/ЕО,
на Комисията следва да бъде 
предоставено правомощието да 
адаптира или актуализира
приложенията към посочената 
директива, за да се отчете не само 
техническият напредък, но също така и 
развитието на международните 
стандарти.

(4) Приложение ІІ към 
Директива 2001/110/ЕО съдържа
технически елементи, които може да се 
наложи да бъдат адаптирани или 
актуализирани, за да се отчете 
развитието на съответните 
международни стандарти. Посочената 
директива не предоставя на Комисията 
подходящи правомощия за 
своевременно адаптиране или 
актуализиране на това приложение, за 
да се отчете развитието на 
международните стандарти. Поради 
това, за целите на последователното 
изпълнение на Директива 2001/110/ЕО 
на Комисията следва да бъде 
предоставено правомощието да 
адаптира или актуализира
приложение ІІ към посочената 
директива, за да се отчете не само 
техническият напредък, но също така и 
развитието на международните 
стандарти.

Or. de

Изменение 30
Критон Арсенис

Предложение за директива
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Поради това, за да се отчете 
техническият напредък и, когато е 
целесъобразно, развитието на 
международните стандарти, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
следва да бъде делегирано на 
Комисията, за да адаптира или 
актуализира техническите 
характеристики, свързани с 
описанията на продуктите, и 
определенията в приложенията към 
Директива 2001/110/ЕО.

заличава се

Or. en

Изменение 31
Барт Стас
от името на групата Greens/EFA

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Поради това, за да се отчете 
техническият напредък и, когато е 
целесъобразно, развитието на 
международните стандарти, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
следва да бъде делегирано на 
Комисията, за да адаптира или 
актуализира техническите
характеристики, свързани с 
описанията на продуктите, и 
определенията в приложенията към 
Директива 2001/110/ЕО.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Характеристиките, свързани с описанията на продуктите и определенията, са 
съществени елементи и поради това не следва да попадат в обхвата на делегирани 
актове.

Изменение 32
Алойз Петерле

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Поради това, за да се отчете 
техническият напредък и, когато е 
целесъобразно, развитието на 
международните стандарти, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
следва да бъде делегирано на 
Комисията, за да адаптира или 
актуализира техническите 
характеристики, свързани с 
описанията на продуктите, и 
определенията в приложенията към 
Директива 2001/110/ЕО.

заличава се

Or. en

Изменение 33
Ренате Зомер

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Поради това, за да се отчете
техническият напредък и, когато е 
целесъобразно, развитието на 
международните стандарти, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 

(6) Поради това, за да се отчете 
техническият напредък и, когато е 
целесъобразно, развитието на 
международните стандарти, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
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следва да бъде делегирано на 
Комисията, за да адаптира или 
актуализира техническите 
характеристики, свързани с 
описанията на продуктите, и 
определенията в приложенията към 
Директива 2001/110/ЕО.

следва да бъде делегирано на 
Комисията, за да адаптира или 
актуализира техническите 
характеристики в приложение ІІ към 
Директива 2001/110/ЕО.

Or. de

Изменение 34
Жуан Ферейра

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Като има предвид, че медът е 
естествен продукт с различни 
характеристики от тези на повечето 
останали храни, известен със своите 
лечебни, подпомагащи 
храносмилането и енергийни 
свойства; като има предвид, че 
медът, който се произвежда от 
нектара на много цветя и обединява 
благотворните свойства от огромен 
брой растителни видове, съдържа 
важни основни вещества за човешкия 
организъм, като калций, фосфор, 
глюкоза, фруктоза, натрий, калий, 
магнезий и желязо; като има предвид, 
че в подходящата форма този 
естествен продукт може да е полезен 
при анемия, астма, бронхопневмония, 
бронхит, грип, пресипналост, 
кашлица и сърдечни проблеми.

Or. pt

Изменение 35
Жуан Ферейра
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Предложение за директива
Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Като има предвид, че 
потребителите имат правото на 
информация за продукта и с оглед на 
наличието на пазара на мед, 
съдържащ полен от генетично 
модифицирани организми, е
необходимо тази информация да бъде 
прозрачно предоставена и достъпна 
за потребителите.

Or. pt

Изменение 36
Жуан Ферейра

Предложение за директива
Съображение 6в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) Като има предвид, че 
понастоящем не съществува 
ограничение за отглеждане на 
генетично модифицирани култури в 
непосредствена близост до 
традиционни райони, производители 
на мед, и като има предвид, че 
поленът от подобни култури попада в 
меда, произведен в тези райони, като 
го замърсява; като има предвид, че 
отглеждането на генетично 
модифицирани култури на площи в 
близост до кошери може да доведе до 
замърсяването на меда от полена от 
тези култури.

Or. pt
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Изменение 37
Мишел Дантен

Предложение за директива
Член 1 – точка -1 (нова)
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Заглавието на 
Директива 2001/110/ЕО на Съвета 
относно меда се заменя със следното: 
„Директива 2001/110/ЕО на Съвета 
относно меда и пчелните продукти“

Or. en

Изменение 38
Мишел Дантен

Предложение за директива
Член 1 – точка -1а (нова)
Директива 2001/110/ЕО
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) Създава се следният член:
„Член 1а 
Пчелните продукти, различни от мед, 
са определени в приложение Іа.

Or. en

Изменение 39
Чаба Шандор Табайди

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2001/110/ЕО
Член 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 2 се добавя следната точка: заличава се
„5. Поленът, в качеството си на 
естествен съставен елемент, 
характерен за меда, не се счита за 
съставка — по смисъла на член 6, 
параграф 4 от 
Директива 2000/13/ЕО — на 
продуктите, посочени в приложение 1 
към настоящата директива.“

Or. en

Изменение 40
Барт Стас
от името на групата Greens/EFA
Алойз Петерле

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2001/110/ЕО
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 2 се добавя следната точка: заличава се
„5. Поленът, в качеството си на 
естествен съставен елемент, 
характерен за меда, не се счита за 
съставка — по смисъла на член 6, 
параграф 4 от 
Директива 2000/13/ЕО — на 
продуктите, посочени в приложение 1 
към настоящата директива.“

Or. en

Обосновка

Трансформиране на решението на Съда на Европейския съюз от 6 септември 2011 г.
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Изменение 41
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2001/110/ЕО
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поленът, в качеството си на естествен 
съставен елемент, характерен за меда, 
не се счита за съставка — по смисъла на 
член 6, параграф 4 от 
Директива 2000/13/ЕО — на 
продуктите, посочени в приложение 1
към настоящата директива.

Поленът, в качеството си на естествен 
съставен елемент, характерен за меда, 
не се счита за съставка — по смисъла на 
член 6, параграф 4 от 
Директива 2000/13/ЕО — на 
продуктите, посочени в приложение I
към настоящата директива. Поленът 
обаче се счита за съставка по смисъла 
на член 2 и член 12 от Регламент (ЕО)
№ 1829/2003.

Or. en

Изменение 42
Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2001/110/ЕО 
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поленът, в качеството си на 
естествен съставен елемент, 
характерен за меда, не се счита за 
съставка — по смисъла на член 6, 
параграф 4 от
Директива 2000/13/ЕО — на 
продуктите, посочени в приложение 1 
към настоящата директива.

Поленът е съставен елемент, характерен 
за меда, но за целите на настоящата 
директива се счита за съставка по 
смисъла на Директива 2000/13/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 март 2000 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите 
членки относно етикетирането, 
представянето и рекламата на 
храните.

Or. en
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Изменение 43
Картика Тамара Лиотар

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1a (нова)
Директива 2001/110/ЕО
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 2 се добавя следната 
точка:
„6. В съответствие с член 12, 
параграф 4 от Регламент (ЕО)
№ 1829/2003 и като се разширява 
обхватът му, всяка следа от 
генетично модифициран полен в меда 
следва да бъде посочвана на етикета 
на продукта.“

Or. en

Изменение 44
Жуан Ферейра

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1a (нова)
Директива 2001/110/EО
Член 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) След член 2 се създава следният 
член:
„Член 2а (нов)
1. Етикетирането на меда следва да 
предоставя по подходящ и прозрачен 
начин информация относно 
наличието или следи от полен от 
генетично модифицирани организми. 
2. Преди да бъде пуснат на пазара, 
медът се подлага на анализ и се 
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установява дали има съдържание на 
ГМО полен. Изискваните за тази цел 
анализи не представляват 
допълнителна тежест за пчеларя.
3. В случаите на доказано наличие на 
ГМО полен, неговият произход се 
установява, за да се определи дали 
наличието му е резултат от 
замърсяване. Ако се констатира, че 
случаят е такъв, ЕС компенсира в 
пълна степен съответните пчелари 
за изгубения доход.
4. ЕС избягва използването на 
генетично модифицирани култури в 
традиционни райони, производители 
на мед, и гарантира минимален 
защитен периметър без ГМО, за да се 
предотврати замърсяване.“

Or. pt

Изменение 45
Жуан Ферейра

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1б (нова)
Директива 2001/110/EО
Член 2 – параграф 4а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Член 2, параграф 4а се изменя, 
както следва:
„Държавата или държавите на 
произход, където е бил добит медът, 
и съответните проценти се посочват 
върху етикета.“

Or. pt

Изменение 46
Чаба Шандор Табайди
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1a (нова)
Директива 2001/110/ЕО
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 2 се добавя следната 
точка:
„5. Чрез дерогация от член 9 от 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 за меда 
не се изисква списък на съставките. 
Поленът обаче се счита за съставка 
по смисъла на член 2 и член 12 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.“

Or. en

Изменение 47
Алойз Петерле

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1a (нова)
Директива 2001/110/ЕО
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 2 се добавя следната 
точка:
„5. Чрез дерогация от член 9 от 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 за меда 
не се изисква списък на съставките.“

Or. en

Изменение 48
Барт Стас
от името на групата Greens/EFA
Алойз Петерле
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1a (нова)
Директива 2001/110/ЕО
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 2 се добавя следната 
точка:
„5. Чрез дерогация от член 9 от 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 за меда 
не се изисква списък на съставките.“

Or. en

Обосновка

Регламент (ЕС) № 1169/2011 дава възможност някои продукти, като например
пресните плодове и зеленчуци и сиренето, да бъдат освободени от изискването да 
имат списък на съставките. Медът следва да се добави към списъка на освободените 
продукти.

Изменение 49
Барт Стас
от името на групата Greens/EFA

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1б (нова)
Директива 2001/110/ЕО
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) В член 2 се добавя следната 
точка:
„6. Медът и други храни или 
хранителни добавки, съдържащи 
полен от генетично модифицирани 
култури, трябва да се считат за 
хранителни продукти, съдържащи 
съставки, произведени от генетично 
модифицирани организми, и трябва да 
бъдат етикетирани в съответствие с 
изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1829/2003 и по-специално на 
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член 12, параграф 2 и член 24, 
параграф 2 от него.“

Or. en

Обосновка

Трансформиране на решението на Съда на Европейския съюз от 6 септември 2011 г.

Изменение 50
Барт Стас
от името на групата Greens/EFA

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1в (нова)
Директива 2001/110/ЕО
Член 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) В член 2 се добавя следната 
точка:
„7. За целите на етикетирането на 
полен, произхождащ от генетично 
модифицирани организми, праговете, 
посочени в член 12, параграф 2 и 
член 24, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, трябва 
да се изчислят конкретно за 
съответния растителен вид.“

Or. en

Обосновка

Трябва да се поясни, че правилата относно етикетирането, предвидени в 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, се прилагат по същия начин спрямо меда, както и по 
отношение на всички останали храни: прагът за посочване на ГМО на етикетите (ако 
замърсяването е със случайно привнесени вещества или е технически неизбежно) се 
прилага за всяка отделна съставка. Например много е вероятно почти всичкият полен 
в рапичния мед от Канада да произхожда от генетично модифицирани култури. Ако 
има площи, засети с рапица около кошерите, очевидно полен от растенията ще 
попадне в меда. Следователно би било твърде подвеждащо за потребителя, ако на 
етикета на такъв мед не бъде посочено, че „съдържа съставки, произведени от 
ГМО“.
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Изменение 51
Критон Арсенис

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2001/110/ЕО
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 6a, за да изменя 
техническите характеристики, 
свързани с наименованията, 
описанията на продукти и 
определенията в приложение I, както 
и с изискванията за състава на меда в 
приложение II, за да се отчете 
техническият напредък и, когато е 
целесъобразно, развитието на 
съответните международни 
стандарти.

Or. en

Изменение 52
Барт Стас
от името на групата Greens/EFA

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2001/110/ЕО
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 6a, за да изменя 
техническите характеристики, 
свързани с наименованията, 
описанията на продукти и 

заличава се
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определенията в приложение I, както 
и с изискванията за състава на меда в 
приложение II, за да се отчете 
техническият напредък и, когато е 
целесъобразно, развитието на 
съответните международни 
стандарти.

Or. en

Изменение 53
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2001/110/ЕО
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 6a, за да изменя техническите 
характеристики, свързани с 
наименованията, описанията на 
продукти и определенията в 
приложение I, както и с изискванията 
за състава на меда в приложение II, за да 
се отчете техническият напредък и,
когато е целесъобразно, развитието на 
съответните международни стандарти.

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 6a, за да изменя техническите 
характеристики, свързани с 
изискванията за състава на меда в 
приложение II, за да се отчете 
техническият напредък и когато е 
целесъобразно, развитието на 
съответните международни стандарти.

Or. de

Изменение 54
Критон Арсенис

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2001/110/ЕО 
Член 6a – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в членове 4 и 6, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок от време, считано от 
(…). (Службата за публикации трябва да 
попълни датата на влизане в сила на 
настоящия акт за изменение).

Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок от 
време, считано от (…). (Службата за 
публикации трябва да попълни датата 
на влизане в сила на настоящия акт за 
изменение).

Or. en

Изменение 55
Ренате Зомер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2001/110/ЕО
Член 6а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в членове 4 и 6, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок от време, считано от 
(…). (Службата за публикации трябва да 
попълни датата на влизане в сила на 
настоящия акт за изменение).

Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в членове 4 и 6, се 
предоставя на Комисията за срок от пет 
години, считано от (…). (Службата за 
публикации трябва да попълни датата 
на влизане в сила на настоящия акт за 
изменение). Комисията изготвя 
доклад относно делегирането на 
правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се подновява мълчаливо 
за срокове със същата 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент не възрази 
срещу подобно подновяване не по-
късно от три месеца преди 
изтичането на всеки срок.

Or. de
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Изменение 56
Критон Арсенис

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2001/110/ЕО
Член 6a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирането на правомощия,
посочено в членове 4 и 6, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна дата, посочена в 
него. То не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

Делегираните правомощия, посочени в 
член 4, може да бъдат оттеглени по 
всяко време от Европейския парламент 
или от Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на по-късна 
дата, посочена в него. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.

Or. en

Изменение 57
Барт Стас
от името на групата Greens/EFA

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2001/110/ЕО
Член 6а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирането на правомощия,
посочено в членове 4 и 6, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 

Делегираните правомощия, посочени в 
член 4, може да бъдат оттеглени по 
всяко време от Европейския парламент 
или от Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на по-късна 
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съюз или на по-късна дата, посочена в 
него. То не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

дата, посочена в него. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.

Or. en

Изменение 58
Критон Арсенис

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2001/110/ЕО
Член 6a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегиран акт, приет съгласно 
членове 4 и 6, влиза в сила само в 
случай че нито Европейският 
парламент, нито Съветът са повдигнали 
възражения в срок от два месеца от 
датата на нотифициране на акта на 
Европейския парламент и на Съвета, 
или ако преди изтичането на този срок 
както Европейският парламент, така и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да повдигат възражения. Този срок 
се удължава с два месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

Делегиран акт, приет съгласно член 4, 
влиза в сила само в случай че нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
са повдигнали възражения в срок от два 
месеца от датата на нотифициране на 
акта на Европейския парламент и на 
Съвета, или ако преди изтичането на 
този срок както Европейският 
парламент, така и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 59
Мишел Дантен

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Параграф 1 от приложение І се 
заменя със следното:
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„1. „Пчелен мед“ означава естествен 
сладък продукт, получен от 
медоносни пчели Apis mellifera от 
нектара на растенията или от 
секрети на живите части на 
растенията, или от екскретите на 
смучещите насекоми по растенията, 
които пчелите събират, 
трансформират чрез комбиниране със 
специфични вещества от организма 
си, отлагат, дехидратират, 
складират и съхраняват във восъчни 
пити за отлежаване и съзряване. 
Медът се състои основно от различни 
захари, предимно фруктоза и глюкоза, 
както и от други вещества като 
органични киселини, ензими и твърди 
частици, получавани при неговото 
събиране, включително цветни 
полени, въпреки че нито едно от тези 
вещества и частици не може да се 
счита за съставка на меда.“

Or. en

Изменение 60
Мишел Дантен

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Създава се приложение Іа, както 
следва:
„Приложение Iа
Наименования, описания и 
определения на пчелни продукти
1. „Пчелен восък“ означава липидно 
естествено вещество, получено от 
секрецията на восъчните жлези на 
пчелите работнички Apis mellifera и 
използвано при производството на 
восъчни пити.
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2. „Пчелно млечице“ означава 
естествено вещество, секретирано 
от хипофарингиалните и 
мандибуларните жлези на пчелите 
работнички „кърмачки“ Apis mellifera, 
с което се хранят ларвите и пчелата 
майка и към което не могат да се 
добавят никакви други вещества. 
Пчелно млечице се произвежда от 
пчели, които се хранят само със 
своите естествени храни (полен,
нектар и мед) в периода на 
производство на пчелно млечице.
3. „Прополис“ означава веществото, 
събирано от определени растения и 
впоследствие трансформирано от 
пчелите работнички Apis mellifera, 
към което се добавят техни 
собствени секрети (предимно восъчни 
и слюнчени секрети), за да се използва 
като средство за запечатване.
4. „Полен“ означава плътно вещество, 
повече или по-малко сферично, 
получено от слепване на мъжките 
полови клетки на цветовете на 
растенията чрез нектар, слюнчен 
секрет и механично действие на 
третата двойка крака на пчелите 
работнички Apis mellifera, което се 
събира и трансформира под формата 
на топки полен, за да бъде отложено 
и впоследствие складирано в кошера, и 
към което не могат да се добавят 
никакви други вещества.
5. „Пчелен прашец или хляб на 
пчелите“ означава топчета прашец, 
разпръснати от пчелите в килийките 
на восъчните пити, които са 
претърпели определена естествена 
трансформация чрез присъствието 
на ензими и микроорганизми; този 
прашец може да бъде покрит с мед.“

Or. en
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Изменение 61
Барт Стас
от името на групата Greens/EFA
Алойз Петерле

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с член 1, 
точка 1, не по-късно от [дата]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с член 1, 
точка 1, не по-късно от [12 месеца след 
влизането в сила]. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Or. en

Изменение 62
Алойз Петерле

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с член 1, 
точка 1, не по-късно от [дата]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с член 1, 
точка 1, не по-късно от [12 месеца след 
влизането в сила]. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Or. en

Изменение 63
Жан-Пиер Оди
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването ѝ в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящата директива влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването ѝ в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. Тя се консолидира с 
директивата, която изменя, в срок от 
три месеца след публикуването ѝ.

Or. fr


