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Τροπολογία 8
Julie Girling, Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με την απόφαση του 
Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, 
στην υπόθεση C-442/09, η γύρη στο μέλι 
θεωρείται συστατικό κατά την έννοια του 
άρθρου 6 παράγραφος 4 στοιχείο α) της
οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά 
με την επισήμανση, την παρουσίαση και 
τη διαφήμιση των τροφίμων. Η απόφαση 
του Δικαστηρίου βασίστηκε σε 
αξιολόγηση των πραγματικών 
περιστατικών που παρουσιάστηκαν 
ενώπιον του Δικαστηρίου, σύμφωνα με 
την οποία η παρουσία γύρης στο μέλι 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 
φυγοκέντρηση που πραγματοποιεί ο 
μελισσοκόμος για τους σκοπούς της 
συλλογής του μελιού. Ωστόσο, η γύρη 
εισέρχεται στην κυψέλη μόνο ως 
αποτέλεσμα της δραστηριότητας των 
μελισσών και βρίσκεται στο μέλι 
ανεξάρτητα από το αν ο μελισσοκόμος 
εξάγει το μέλι μέσω φυγοκέντρησης. Ως 
εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί, με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές 
στο μέλι που περιέχει γενετικώς 
τροποποιημένη (ΓΤ) γύρη, ότι η γύρη 
είναι φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του 
μελιού που είναι μια φυσική ουσία η 
οποία δεν έχει κανένα συστατικό, και όχι 
ένα συστατικό κατά την έννοια της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ. Συνεπώς, η οδηγία 

(1) Το μέλι ορίζεται στην οδηγία 
2001/110/ΕΚ ως η φυσική γλυκιά ουσία 
που παράγουν οι μέλισσες. Το μέλι 
αποτελείται ουσιαστικά από διάφορα 
σάκχαρα, κυρίως φρουκτόζη και γλυκόζη, 
καθώς και από άλλες ουσίες, όπως 
οργανικά οξέα, ένζυμα και στερεά 
σωματίδια που προέρχονται από τη 
συγκομιδή μελιού. Η οδηγία 2001/110/ΕΚ 
διατηρεί τον φυσικό χαρακτήρα του 
μελιού περιορίζοντας ανθρώπινες 
παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να 
τροποποιήσουν τη σύνθεσή του. Η οδηγία 
αυτή απαγορεύει ιδίως την πρόσθεση 
συστατικών τροφίμων στο μέλι, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
τροφίμων, καθώς και οποιουδήποτε 
συστατικού εκτός από το μέλι. Ομοίως, η 
οδηγία αυτή απαγορεύει την αφαίρεση 
οποιουδήποτε φυσικού χαρακτηριστικού 
στοιχείου της σύνθεσης του μελιού, 
συμπεριλαμβανομένης της γύρης, εκτός 
και αν αυτό είναι αναπόφευκτο κατά την 
αφαίρεση ξένων υλών. Οι απαιτήσεις 
αυτές συνάδουν με το πρότυπο του Codex 
Alimentarius για το μέλι.
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2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2001, για το μέλι θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 9
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Alojz Peterle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με την απόφαση του 
Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, 
στην υπόθεση C-442/09, η γύρη στο μέλι
θεωρείται συστατικό κατά την έννοια του
άρθρου 6 παράγραφος 4 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά 
με την επισήμανση, την παρουσίαση και 
τη διαφήμιση των τροφίμων. Η απόφαση
του Δικαστηρίου βασίστηκε σε 
αξιολόγηση των πραγματικών 
περιστατικών που παρουσιάστηκαν 
ενώπιον του Δικαστηρίου, σύμφωνα με 
την οποία η παρουσία γύρης στο μέλι 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 
φυγοκέντρηση που πραγματοποιεί ο 
μελισσοκόμος για τους σκοπούς της 
συλλογής του μελιού. Ωστόσο, η γύρη 
εισέρχεται στην κυψέλη μόνο ως 
αποτέλεσμα της δραστηριότητας των 
μελισσών και βρίσκεται στο μέλι 
ανεξάρτητα από το αν ο μελισσοκόμος 
εξάγει το μέλι μέσω φυγοκέντρησης. Ως 
εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί, με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας 

(1) Σύμφωνα με την απόφαση του 
Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, 
στην υπόθεση C-442/09, η γύρη που 
προέρχεται από γενετικώς 
τροποποιημένες καλλιέργειες θεωρείται 
συστατικό του μελιού, ή συμπληρωμάτων 
διατροφής που περιέχουν γύρη κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2011 σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές, την τροποποίηση των 
κανονισμών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) 
αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 
και την κατάργηση της οδηγίας
87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 
90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 
1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 
2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
608/2004 της Επιτροπής. 
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Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές 
στο μέλι που περιέχει γενετικώς 
τροποποιημένη (ΓΤ) γύρη, ότι η γύρη 
είναι φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του 
μελιού που είναι μια φυσική ουσία η 
οποία δεν έχει κανένα συστατικό, και όχι 
ένα συστατικό κατά την έννοια της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ. Συνεπώς, η οδηγία 
2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2001, για το μέλι θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης 
Σεπτεμβρίου 2011.

Τροπολογία 10
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με την απόφαση του 
Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, 
στην υπόθεση C-442/09, η γύρη στο μέλι 
θεωρείται συστατικό κατά την έννοια του
άρθρου 6 παράγραφος 4 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά 
με την επισήμανση, την παρουσίαση και 
τη διαφήμιση των τροφίμων. Η απόφαση
του Δικαστηρίου βασίστηκε σε 
αξιολόγηση των πραγματικών 
περιστατικών που παρουσιάστηκαν 
ενώπιον του Δικαστηρίου, σύμφωνα με 
την οποία η παρουσία γύρης στο μέλι 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 
φυγοκέντρηση που πραγματοποιεί ο 

(1) Σύμφωνα με την απόφαση του 
Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, 
στην υπόθεση C-442/09, η γύρη στο μέλι 
θεωρείται συστατικό κατά την έννοια του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 
τροποποίηση των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και 
(ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
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μελισσοκόμος για τους σκοπούς της 
συλλογής του μελιού. Ωστόσο, η γύρη 
εισέρχεται στην κυψέλη μόνο ως 
αποτέλεσμα της δραστηριότητας των 
μελισσών και βρίσκεται στο μέλι 
ανεξάρτητα από το αν ο μελισσοκόμος 
εξάγει το μέλι μέσω φυγοκέντρησης. Ως 
εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί, με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές 
στο μέλι που περιέχει γενετικώς 
τροποποιημένη (ΓΤ) γύρη, ότι η γύρη 
είναι φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του 
μελιού που είναι μια φυσική ουσία η 
οποία δεν έχει κανένα συστατικό, και όχι 
ένα συστατικό κατά την έννοια της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ. Συνεπώς, η οδηγία 
2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2001, για το μέλι θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως.

οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 
2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
608/2004 της Επιτροπής. 

Or. en

Τροπολογία 11
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με την απόφαση του 
Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, 
στην υπόθεση C-442/09, η γύρη στο μέλι 
θεωρείται συστατικό κατά την έννοια του 
άρθρου 6 παράγραφος 4 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
την επισήμανση, την παρουσίαση και τη 
διαφήμιση των τροφίμων. Η απόφαση του 

(1) Σύμφωνα με την απόφαση του 
Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, 
στην υπόθεση C-442/09, η γύρη στο μέλι 
θεωρείται συστατικό κατά την έννοια του 
άρθρου 6 παράγραφος 4 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
την επισήμανση, την παρουσίαση και τη 
διαφήμιση των τροφίμων. Με την έναρξη 
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Δικαστηρίου βασίστηκε σε αξιολόγηση 
των πραγματικών περιστατικών που 
παρουσιάστηκαν ενώπιον του 
Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η 
παρουσία γύρης στο μέλι οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στη φυγοκέντρηση που 
πραγματοποιεί ο μελισσοκόμος για τους 
σκοπούς της συλλογής του μελιού.
Ωστόσο, η γύρη εισέρχεται στην κυψέλη 
μόνο ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας 
των μελισσών και βρίσκεται στο μέλι 
ανεξάρτητα από το αν ο μελισσοκόμος 
εξάγει το μέλι μέσω φυγοκέντρησης. Ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί, 
με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 
για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 
και ζωοτροφές στο μέλι που περιέχει 
γενετικώς τροποποιημένη (ΓΤ) γύρη, ότι η 
γύρη είναι φυσικό στοιχείο της σύνθεσης 
του μελιού που είναι μια φυσική ουσία η 
οποία δεν έχει κανένα συστατικό, και όχι 
ένα συστατικό κατά την έννοια της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ. Συνεπώς, η οδηγία 
2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2001, για το μέλι θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως.

ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2011, σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές η παρούσα οδηγία θα 
καταργηθεί και θα αντικατασταθεί. Η
απόφαση του Δικαστηρίου βασίστηκε σε 
αξιολόγηση των πραγματικών 
περιστατικών που παρουσιάστηκαν 
ενώπιον του Δικαστηρίου, σύμφωνα με την 
οποία η παρουσία γύρης στο μέλι 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 
φυγοκέντρηση που πραγματοποιεί ο 
μελισσοκόμος για τους σκοπούς της 
συλλογής του μελιού. Ωστόσο, η γύρη 
εισέρχεται στην κυψέλη μόνο ως 
αποτέλεσμα της δραστηριότητας των 
μελισσών και βρίσκεται στο μέλι 
ανεξάρτητα από το αν ο μελισσοκόμος 
εξάγει το μέλι μέσω φυγοκέντρησης. Ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί, 
με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 
για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 
και ζωοτροφές στο μέλι που περιέχει 
γενετικώς τροποποιημένη (ΓΤ) γύρη, ότι η 
γύρη είναι φυσικό στοιχείο της σύνθεσης 
του μελιού που είναι μια φυσική ουσία η 
οποία δεν έχει κανένα συστατικό, και όχι 
ένα συστατικό κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011. 
Συνεπώς, η οδηγία 2001/110/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, 
για το μέλι θα πρέπει να τροποποιηθεί 
αναλόγως.

Or. de

Τροπολογία 12
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Το μέλι έχει τη φήμη ενός φυσικού, 
θρεπτικού και υγιεινού προϊόντος. Έχει 
υψηλή διατροφική αξία και η αντίληψη 
ότι μπορεί να θεραπεύσει διάφορες 
αδιαθεσίες είναι αναμφίβολα εδραιωμένη 
στους καταναλωτές. Η ύπαρξη γενετικώς 
τροποποιημένης γύρης στο μέλι θα 
επηρεάζει σίγουρα αυτήν την αντίληψη. 
Για αυτόν τον λόγο, με βάση το άρθρο 12 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 και κατόπιν επέκτασης του 
πεδίου εφαρμογής του, και προκειμένου 
να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του 
εν λόγω τροφίμου και η αντίληψη που 
συνοδεύει την διατροφική του αξία, 
θεωρείται αναγκαίο να αναγράφεται στην 
επισήμανση του προϊόντος η ύπαρξη 
οποιουδήποτε ίχνους γενετικώς 
τροποποιημένων οργανισμών στη γύρη 
του μελιού.

Or. en

Τροπολογία 13
Julie Girling, Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Η γύρη είναι μέρος των κριτηρίων 
σύνθεσης για το μέλι που καθορίζονται 
στην οδηγία 2001/110/ΕΚ. Τα διαθέσιμα 
αποδεικτικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπειρικών 
και επιστημονικών δεδομένων, 
επιβεβαιώνουν ότι η παρουσία της γύρης 
στο μέλι οφείλεται στις μέλισσες. Οι 
κόκκοι γύρης εισέρχονται στο νέκταρ που 
συλλέγεται από τις μέλισσες. Στην κυψέλη 
οι μέλισσες μετατρέπουν το νέκταρ το 
οποίο έχει συλλεγεί και το οποίο περιέχει 
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κόκκους γύρης σε μέλι. Σύμφωνα με τα 
διαθέσιμα στοιχεία, η επιπλέον γύρη στο 
μέλι μπορεί να προέλθει από τη γύρη στα 
τριχίδια των μελισσών, από τη γύρη που 
βρίσκεται στον αέρα μέσα στην κυψέλη 
και από τη γύρη που αποθηκεύεται από 
τις μέλισσες στα κελιά της κηρήθρας τα 
οποία ενδέχεται να ανοίξουν κατά λάθος 
κατά την εξαγωγή του μελιού από τους 
μελισσοκόμους. Κατά συνέπεια, η γύρη 
εισέρχεται στην κυψέλη μόνο ως 
αποτέλεσμα της δραστηριότητας των 
μελισσών και βρίσκεται στο μέλι 
ανεξάρτητα από το αν ο μελισσοκόμος 
εξάγει το μέλι μέσω φυγοκέντρησης ή όχι. 
Εκτός αυτού, η προσθήκη της γύρης στο 
μέλι δεν γίνεται σκόπιμα από τους 
μελισσοκόμους, δεδομένου ότι 
απαγορεύεται σύμφωνα με την οδηγία 
2001/110/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 14
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Δεδομένου ότι το μέλι είναι φυσικό 
προϊόν θα πρέπει να εξαιρείται από την 
απαίτηση να συνοδεύεται από κατάλογο 
συστατικών. 

Or. en

Τροπολογία 15
Alojz Peterle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Δεδομένου ότι το μέλι είναι φυσικό 
προϊόν θα πρέπει να εξαιρείται από την 
απαίτηση να συνοδεύεται από κατάλογο 
συστατικών. 

Or. en

Τροπολογία 16
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Alojz Peterle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Δεδομένου ότι το μέλι είναι φυσικό 
προϊόν θα πρέπει να εξαιρείται από την 
απαίτηση να συνοδεύεται από κατάλογο 
συστατικών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1169/2011 παρέχει τη δυνατότητα ορισμένα προϊόντα όπως τα 
φρέσκα φρούτα και λαχανικά καθώς και το τυρί να εξαιρούνται από την απαίτηση να 
συνοδεύονται από κατάλογο συστατικών. Το μέλι θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των 
εξαιρούμενων προϊόντων.

Τροπολογία 17
Alojz Peterle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 β) Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη 
η ολοένα και αυξανόμενη ευαισθησία των 
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καταναλωτών σχετικά με την παρουσία 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 
στα τρόφιμα και καθώς και το δικαίωμά 
τους να ενημερώνονται σχετικά, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2011 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2003, θα πρέπει η οδηγία 
2001/110/EΚ του Συμβουλίου, της 20ης 
Δεκεμβρίου 2001, να τροποποιηθεί 
αναλόγως.

Or. sl

Τροπολογία 18
Julie Girling, Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 β) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές1 ορίζει 
ως «συστατικό» οποιαδήποτε ουσία που 
χρησιμοποιείται στην παρασκευή ή 
επεξεργασία ενός τροφίμου και η οποία 
εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό 
προϊόν, ακόμη και σε διαφοροποιημένη 
μορφή. Ο ορισμός αυτός συνεπάγεται 
σκόπιμη χρήση μιας ουσίας στην 
παρασκευή ή την επεξεργασία ενός 
τροφίμου. Λαμβάνοντας υπόψη τον 
φυσικό χαρακτήρα του μελιού, και 
ειδικότερα τη φυσική παρουσία των 
φυσικών χαρακτηριστικών της σύνθεσης 
του μελιού, συμπεριλαμβανομένης της 
γύρης, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί 
ότι η γύρη και οποιαδήποτε άλλο 
συστατικό του μελιού δεν πρέπει να 
θεωρείται ως «συστατικό» του μελιού, 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
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αριθ. 1169/2011.
__________________
1 ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ. 18

Or. en

Τροπολογία 19
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 β) Σύμφωνα με την οδηγία αριθ. 
2001/18/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, πρέπει να αποφεύγεται η 
ακούσια παρουσία ουσιών που περιέχουν 
γενετικώς τροποποιημένο DNA ή/και 
γενετικώς τροποποιημένες πρωτεΐνες στο 
μέλι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 αναφέρει ότι οι υπεύθυνοι θα 
πρέπει να αποφεύγουν την ακούσια παρουσία ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα. Στο άρθρο 26 στοιχείο α 
της οδηγίας 2001/18 προβλέπονται μέτρα για την αποφυγή της ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ και 
στην αντίστοιχη ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη εθνικών μέτρων συνύπαρξης ορίζεται ότι πρέπει να 
διασφαλίζεται η ελευθερία επιλογής των γεωργών όσον αφορά την καλλιέργεια ή όχι ΓΤΟ. Αυτή 
η ελευθερία επιλογής θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στις μέλισσες.

Τροπολογία 20
Julie Girling, Britta Reimers

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 γ) Η οδηγία αυτή δεν θίγει την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές 
στο μέλι που περιέχει γενετικώς 
τροποποιημένη γύρη, καθώς το μέλι αυτό 
συνιστά τρόφιμο που παράγεται από 
γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς 
κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού. 
Στο πλαίσιο της υπόθεσης C-442/09 Karl 
Heinz Bablok και λοιποί κατά Freistaat 
Bayern, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι το 
καθοριστικό κριτήριο για την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, 
όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 16 
του εν λόγω κανονισμού είναι εάν υλικά 
προερχόμενα από γενετικώς 
τροποποιημένες πηγές είναι παρόντα στα 
τρόφιμα ή όχι. Το μέλι που περιέχει 
γενετικώς τροποποιημένη γύρη θα πρέπει 
να θεωρηθεί ως «τρόφιμο που παράγεται 
(εν μέρει) από ΓΤΟ», κατά την έννοια του 
άρθρου 3 σημείο 1 στοιχείο (γ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Η 
διάταξη σύμφωνα με την οποία η γύρη 
δεν αποτελεί συστατικό του μελιού δεν 
επηρεάζει επομένως το συμπέρασμα του 
Δικαστηρίου, στο πλαίσιο της 
προαναφερθείσας υπόθεσης, σύμφωνα με 
το οποίο το μέλι που περιέχει γενετικώς 
τροποποιημένη γύρη υπόκειται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ιδίως 
όσον αφορά τις απαιτήσεις που αφορούν 
τη χορήγηση άδειας πριν από τη διάθεση 
στην αγορά, την εποπτεία και, κατά 
περίπτωση, την επισήμανση.

Or. en

Τροπολογία 21
Bart Staes
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εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 γ) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τα 
γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές, το μέλι και άλλα τρόφιμα ή 
συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν 
γύρη που προέρχεται από γενετικώς 
τροποποιημένες καλλιέργειες θα πρέπει 
να επισημαίνονται ως τρόφιμα που 
περιέχουν συστατικά που παράγονται από 
γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης 
Σεπτεμβρίου 2011.

Τροπολογία 22
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 δ) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1169/2011 συστατικό είναι μια 
ουσία που χρησιμοποιείται για την 
παρασκευή ενός τροφίμου. Για την 
παραγωγή του μελιού και για την 
επικονίαση των καλλιεργειών είναι 
απαραίτητο οι μέλισσες να τοποθετούνται 
σκόπιμα σε σημεία από όπου να μπορούν 
να επισκεφτούν ορισμένα είδη φυτών, 
καθώς η σύνθεση του μελιού εξαρτάται 
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κυρίως το πού είναι τοποθετημένες οι 
κυψέλες και από το πότε γίνεται η 
συγκομιδή. Η γύρη που προέρχεται από 
γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες 
θα πρέπει συνεπώς να θεωρηθεί ως 
συστατικό ανάλογα με το κάθε είδος 
φυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την τρέχουσα πρακτική στα εργαστήρια σήμερα και εκτός αυτού συμφωνεί με τον 
τρόπο με τον οποίο ελέγχονται και άλλα τρόφιμα σήμερα. Το μέλι δεν χρειάζεται να 
αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τα άλλα τρόφιμα από αυτή την άποψη. Για παράδειγμα, 
είναι πολύ πιθανό σχεδόν όλη η γύρη στο μέλι ελαιοκράμβης από τον Καναδά να προέρχεται 
από γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες. Συνεπώς, θα ήταν εξαιρετικά παραπλανητικό για 
τον καταναλωτή, το μέλι αυτό να μη φέρει την επισήμανση «περιέχει συστατικά που παράγονται 
από ΓΤΟ».

Τροπολογία 23
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 ε) Η παρουσία στο μέλι γύρης που 
προέρχεται από γενετικώς 
τροποποιημένους οργανισμούς μπορεί να 
αποφευχθεί από τεχνική άποψη, μέσω της 
εφαρμογής επαρκών μέτρων συνύπαρξης, 
όπως συμβαίνει και με την παρουσία ΓΤΟ 
σε οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τήρηση των κατάλληλων αποστάσεων ανάμεσα στα χωράφια με γενετικώς τροποποιημένες 
καλλιέργειες κατά την τοποθέτηση των κυψελών είναι ένας εύκολος τρόπος για να αποφευχθούν 
ενδεχόμενες μολύνσεις.
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Τροπολογία 24
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 στ) Τα μέτρα για τη συνύπαρξη σε 
επίπεδο κράτους μέλους που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 
στοιχείο α) της οδηγίας 2001/18/ΕΚ θα 
πρέπει να διασφαλίζουν οι συνήθεις 
αναλύσεις του μελιού να μην πλέον 
αναγκαίες μεταξύ άλλων, μέσω της 
θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά 
με την απόσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη Γερμανία τα σούπερ μάρκετ ζητούν ήδη σήμερα αποδείξεις ότι το μέλι δεν περιέχει ΓΤΟ. 
Μια επαρκής απόσταση ανάμεσα σε γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες και κυψέλες 
μελισσών γίνεται αποδεκτή ως απόδειξη. Για αυτόν τον λόγο δεν είναι σκόπιμο να 
πραγματοποιούνται αναλύσεις. Η ίδια ρύθμιση συνιστά επίσημο κριτήριο για την επισήμανση 
«χωρίς ΓΜΟ».

Τροπολογία 25
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 ζ) Η γύρη εισέρχεται στο μέλι τόσο 
λόγω της δραστηριότητας των μελισσών 
όσο και λόγω της φυγοκέντρησης που 
πραγματοποιεί ο μελισσοκόμος. 
Δεδομένου ότι οι μέλισσες τοποθετούνται 
σκόπιμα προκειμένου να συλλέγουν γύρη 
από συγκεκριμένα φυτά και δεδομένου 
ότι ο μελισσοκόμος πραγματοποιεί 
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σκόπιμα φυγοκέντρηση, η παρουσία 
γύρης στο μέλι δεν μπορεί να θεωρηθεί 
τυχαία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι φυσικό η γύρη να είναι παρούσα στο μέλι. Για παράδειγμα, είναι πολύ πιθανό σχεδόν όλη 
η γύρη στο μέλι ελαιοκράμβης από τον Καναδά να προέρχεται από γενετικώς τροποποιημένες 
καλλιέργειες. Εάν γύρω από τις κυψέλες βρίσκονται χωράφια ελαιοκράμβης είναι επόμενο ότι η 
γύρη των φυτών θα εισέλθει στο μέλι. Συνεπώς, θα ήταν εξαιρετικά παραπλανητικό για τον 
καταναλωτή, το μέλι αυτό να μη φέρει την επισήμανση «περιέχει συστατικά που παράγονται από 
ΓΤΟ».

Τροπολογία 26
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ελευθερία της πληροφόρησης και της 
επιλογής για τους καταναλωτές, και 
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του μελιού, η παρούσα 
οδηγία θεωρεί τη γύρη συστατικό, 
ωστόσο μόνο υπό την έννοια του άρθρου 
2 και του άρθρου 12 σημείο 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

Or. en

Τροπολογία 27
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα παραρτήματα της οδηγίας διαγράφεται



PE519.529v01-00 18/40 AM\1005037EL.doc

EL

2001/110/ΕΚ περιλαμβάνουν τεχνικά 
στοιχεία που ενδέχεται να πρέπει να 
προσαρμοστούν ή να επικαιροποιηθούν 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των 
σχετικών διεθνών προτύπων. Η εν λόγω 
οδηγία δεν αναθέτει στην Επιτροπή 
κατάλληλες αρμοδιότητες για ταχεία 
προσαρμογή ή επικαιροποίηση των 
παραρτημάτων αυτών, ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι εξελίξεις των διεθνών 
προτύπων. Συνεπώς, για τη συνεκτική 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/110/ΕΚ θα 
πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα να προβαίνει στην 
προσαρμογή ή στην επικαιροποίηση των 
παραρτημάτων της εν λόγω οδηγίας, 
ώστε να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η 
τεχνική πρόοδος, αλλά και οι εξελίξεις 
των διεθνών προτύπων.

Or. en

Τροπολογία 28
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα παραρτήματα της οδηγίας 
2001/110/ΕΚ περιλαμβάνουν τεχνικά 
στοιχεία που ενδέχεται να πρέπει να 
προσαρμοστούν ή να επικαιροποιηθούν 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των 
σχετικών διεθνών προτύπων. Η εν λόγω 
οδηγία δεν αναθέτει στην Επιτροπή 
κατάλληλες αρμοδιότητες για ταχεία 
προσαρμογή ή επικαιροποίηση των 
παραρτημάτων αυτών, ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι εξελίξεις των διεθνών 
προτύπων. Συνεπώς, για τη συνεκτική 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/110/ΕΚ θα 
πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα να προβαίνει στην 

διαγράφεται
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προσαρμογή ή στην επικαιροποίηση των 
παραρτημάτων της εν λόγω οδηγίας, 
ώστε να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η 
τεχνική πρόοδος, αλλά και οι εξελίξεις 
των διεθνών προτύπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παραρτήματα που αναφέρονται περιέχουν ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης και 
συνεπώς δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κατ’εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 29
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα παραρτήματα της οδηγίας 
2001/110/ΕΚ περιλαμβάνουν τεχνικά 
στοιχεία που ενδέχεται να πρέπει να 
προσαρμοστούν ή να επικαιροποιηθούν 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των 
σχετικών διεθνών προτύπων. Η εν λόγω 
οδηγία δεν αναθέτει στην Επιτροπή 
κατάλληλες αρμοδιότητες για ταχεία 
προσαρμογή ή επικαιροποίηση των 
παραρτημάτων αυτών, ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι εξελίξεις των διεθνών προτύπων.
Συνεπώς, για τη συνεκτική εφαρμογή της 
οδηγίας 2001/110/ΕΚ θα πρέπει επίσης να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να 
προβαίνει στην προσαρμογή ή στην 
επικαιροποίηση των παραρτημάτων της 
εν λόγω οδηγίας, ώστε να λαμβάνεται 
υπόψη όχι μόνο η τεχνική πρόοδος, αλλά 
και οι εξελίξεις των διεθνών προτύπων.

(4) Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 
2001/110/ΕΚ περιλαμβάνει τεχνικά 
στοιχεία που ενδέχεται να πρέπει να 
προσαρμοστούν ή να επικαιροποιηθούν 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των 
σχετικών διεθνών προτύπων. Η εν λόγω 
οδηγία δεν αναθέτει στην Επιτροπή 
κατάλληλες αρμοδιότητες για ταχεία 
προσαρμογή ή επικαιροποίηση του 
παραρτήματος αυτού, ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι εξελίξεις των διεθνών προτύπων.
Συνεπώς, για τη συνεκτική εφαρμογή της 
οδηγίας 2001/110/ΕΚ θα πρέπει επίσης να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να 
προβαίνει στην προσαρμογή ή στην 
επικαιροποίηση του παραρτήματος ΙΙ της 
εν λόγω οδηγίας, ώστε να λαμβάνεται 
υπόψη όχι μόνο η τεχνική πρόοδος, αλλά 
και οι εξελίξεις των διεθνών προτύπων.

Or. de
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Τροπολογία 30
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Επομένως, για να ληφθούν υπόψη η 
τεχνική πρόοδος και, κατά περίπτωση, οι 
εξελίξεις των διεθνών προτύπων, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να 
προβαίνει στην προσαρμογή ή στην 
επικαιροποίηση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που σχετίζονται τις 
περιγραφές των προϊόντων και τους 
ορισμούς των παραρτημάτων της 
οδηγίας 2001/110/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 31
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Επομένως, για να ληφθούν υπόψη η 
τεχνική πρόοδος και, κατά περίπτωση, οι 
εξελίξεις των διεθνών προτύπων, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να 
προβαίνει στην προσαρμογή ή στην 
επικαιροποίηση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που σχετίζονται τις 
περιγραφές των προϊόντων και τους 
ορισμούς των παραρτημάτων της 
οδηγίας 2001/110/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με περιγραφές και ορισμούς προϊόντων συνιστούν ουσιώδη 
στοιχεία της νομοθετικής πράξης και συνεπώς δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
των κατ’εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 32
Alojz Peterle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Επομένως, για να ληφθούν υπόψη η 
τεχνική πρόοδος και, κατά περίπτωση, οι 
εξελίξεις των διεθνών προτύπων, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να 
προβαίνει στην προσαρμογή ή στην 
επικαιροποίηση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που σχετίζονται τις 
περιγραφές των προϊόντων και τους 
ορισμούς των παραρτημάτων της 
οδηγίας 2001/110/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 33
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Επομένως, για να ληφθούν υπόψη η 
τεχνική πρόοδος και, κατά περίπτωση, οι 
εξελίξεις των διεθνών προτύπων, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης, ώστε να προβαίνει στην 
προσαρμογή ή στην επικαιροποίηση των 

(6) Επομένως, για να ληφθούν υπόψη η 
τεχνική πρόοδος και, κατά περίπτωση, οι 
εξελίξεις των διεθνών προτύπων, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης, ώστε να προβαίνει στην 
προσαρμογή ή στην επικαιροποίηση των 
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τεχνικών χαρακτηριστικών που 
σχετίζονται τις περιγραφές των προϊόντων 
και τους ορισμούς των παραρτημάτων της 
οδηγίας 2001/110/ΕΚ.

τεχνικών χαρακτηριστικών που 
σχετίζονται με τις περιγραφές των 
προϊόντων και τους ορισμούς του 
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 
2001/110/ΕΚ.

Or. de

Τροπολογία 34
João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλι 
είναι φυσικό προϊόν, του οποίου τα 
χαρακτηριστικά διαφέρουν από τα 
περισσότερα τρόφιμα, και ότι διακρίνεται 
για τις θεραπευτικές, πεπτικές και 
ενεργειακές του ιδιότητες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το μέλι, προερχόμενο από το 
νέκταρ αναρίθμητων ανθέων, συνδυάζει 
τις ευεργετικές ιδιότητες των πιο 
διαφορετικών φυτικών ειδών και περιέχει 
σημαντικές και απαραίτητες για τον 
ανθρώπινο οργανισμό ουσίες, όπως 
ασβέστιο, φώσφορο, γλυκόζη και 
φρουκτόζη, σόδιο, ποτάσσιο, μαγνήσιο 
και σίδηρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
φυσικό αυτό προϊόν μπορεί, στην 
κατάλληλη μορφή, να είναι ευεργετικό σε 
περιπτώσεις αναιμίας, άσθματος, 
βρογχοπνευμονίας, βρογχίτιδας, γρίππης, 
φαρυγγίτιδας, βήχα και καρδιακής 
ανεπάρκειας·

Or. pt

Τροπολογία 35
João Ferreira
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 β) εκτιμώντας ότι οι καταναλωτές 
έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τί 
καταναλώνουν και δεδομένου ότι είναι 
γνωστό ότι υπάρχει στην αγορά μέλι με 
γύρη από γενετικώς τροποποιημένους 
οργανισμούς, καθίσταται απαραίτητο η 
πληροφορία αυτή να διατίθεται στον 
καταναλωτή με πλήρη διαφάνεια·

Or. pt

Τροπολογία 36
João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα δεν 
υπάρχουν περιορισμοί για την ύπαρξη 
αγρών με γενετικώς τροποποιημένες 
καλλιέργειες πλησίον ζωνών όπου 
παράγεται μέλι με τον παραδοσιακό 
τρόπο και ότι η γύρη από τις καλλιέργειες 
των πρώτων καταλήγει να μολύνει το μέλι 
που παράγεται στις δεύτερες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη αγρών 
με γενετικώς τροποποιημένες 
καλλιέργειες κοντά σε κυψέλες μπορεί να 
μολύνει το μέλι με κατάλοιπα γύρης 
προερχόμενης από τις καλλιέργειες αυτές·

Or. pt

Τροπολογία 37
Michel Dantin
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Ο τίτλος της οδηγίας 2001/110/ΕΚ 
του Συμβουλίου σχετικά με το μέλι 
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: 
«Οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με το μέλι και τα μελισσοκομικά 
προϊόντα»

Or. en

Τροπολογία 38
Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – στοιχείο -1α (νέο)
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(- 1α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
«Άρθρο 1α 
Τα μελισσοκομικά προϊόντα εκτός του 
μελιού ορίζονται στο παράρτημα Ια»

Or. en

Τροπολογία 39
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο 
σημείο:

διαγράφεται

‘5. Δεδομένου ότι η γύρη αποτελεί φυσικό 
χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης 
του μελιού, δεν θεωρείται συστατικό, 
κατά την έννοια του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, 
των προϊόντων που ορίζονται στο 
παράρτημα 1 της παρούσας οδηγίας».

Or. en

Τροπολογία 40
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Alojz Peterle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο 
σημείο:

διαγράφεται

‘5. Δεδομένου ότι η γύρη αποτελεί φυσικό 
χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης 
του μελιού, δεν θεωρείται συστατικό, 
κατά την έννοια του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, 
των προϊόντων που ορίζονται στο 
παράρτημα 1 της παρούσας οδηγίας».

Or. en

Αιτιολόγηση

J: Αλλαγή σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης 
Σεπτεμβρίου 2011.
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Τροπολογία 41
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Δεδομένου ότι η γύρη αποτελεί φυσικό 
χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης του 
μελιού, δεν θεωρείται συστατικό, κατά την 
έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ, των προϊόντων που 
ορίζονται στο παράρτημα 1 της παρούσας 
οδηγίας».

Δεδομένου ότι η γύρη αποτελεί φυσικό 
χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης του 
μελιού, δεν θεωρείται συστατικό, κατά την 
έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ, των προϊόντων που 
ορίζονται στο παράρτημα 1 της παρούσας 
οδηγίας. Ωστόσο, η γύρη θεωρείται 
συστατικό κατά την έννοια των άρθρων 2 
και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

Or. en

Τροπολογία 42
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/110/ΕΚ 
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Δεδομένου ότι η γύρη αποτελεί φυσικό 
χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης του 
μελιού, δεν θεωρείται συστατικό, κατά την 
έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ, των προϊόντων που 
ορίζονται στο παράρτημα 1 της 
παρούσας οδηγίας».

Η γύρη αποτελεί φυσικό χαρακτηριστικό 
στοιχείο της σύνθεσης του μελιού, ωστόσο 
για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας
θεωρείται συστατικό του κατά την έννοια 
της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με την επισήμανση, την 
παρουσίαση και τη διαφήμιση των 
τροφίμων.

Or. en
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Τροπολογία 43
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο 
σημείο:
6. Με βάση το άρθρο 12 παράγραφος 4 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και 
κατόπιν επέκτασης του πεδίου εφαρμογής 
του, η ύπαρξη οποιουδήποτε ίχνους 
γενετικά τροποποιημένης γύρης στο μέλι 
θα πρέπει να αναγράφεται στην 
επισήμανση του προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 44
João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1-α) Μετά το άρθρο 2 παρεμβάλλεται το 
εξής νέο άρθρο:
"Άρθρο 2 α (νέο)
1. Η σήμανση του μελιού πρέπει να 
περιέχει επαρκείς και ευανάγνωστες 
πληροφορίες σχετικά με την παρουσία 
γύρης ή καταλοίπων γύρης προερχόμενης 
από γενετικώς τροποποιημένους 
οργανισμούς.
2. Το μέλι πρέπει πριν τη διάθεσή του 
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στην αγορά να αναλύεται και να 
εντοπίζεται ενδεχόμενη παρουσία γύρης 
από ΓΤΟ. Οι απαραίτητες για τον σκοπό 
αυτό αναλύσεις δεν συνεπάγονται 
πρόσθετη επιβάρυνση για τον 
μελισσοκόμο. 
3. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης 
παρουσίας γύρης από ΓΤΟ, είναι 
απαραίτητο να εντοπίζεται η προέλευσή 
της και να ελέγχεται αν οφείλεται σε
μόλυνση. Σε περίπτωση μόλυνσης, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να 
αποζημιώνει στο ακέραιο τους 
μελισσοκόμους για την απώλεια των 
εισοδημάτων τους·
4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να 
εμποδίζει την καλλιέργεια γενετικώς 
τροποποιημένων οργανισμών σε ζώνες 
παραδοσιακής παραγωγής μελιού, 
εξασφαλίζοντας μία ελάχιστη περίμετρο 
ασφαλείας, απαλλαγμένη από ΓΤΟ, που 
θα αποτρέπει τη μόλυνσή τους"

Or. pt

Τροπολογία 45
João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 4 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 2 παράγραφος 4 a 
τροποποιείται ως εξής: 
"Στη σήμανση πρέπει να εμφαίνεται η 
χώρα ή οι χώρες προέλευσης στις οποίες 
έγινε η συλλογή του μελιού και τα 
αντίστοιχα ποσοστά κάθε χώρας.

Or. pt
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Τροπολογία 46
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Στο άρθρο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
«5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1169/2011, δεν 
απαιτείται το μέλι να συνοδεύεται από 
κατάλογο συστατικών. Ωστόσο, η γύρη 
θεωρείται συστατικό κατά την έννοια των 
άρθρων 2 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003.»

Or. en

Τροπολογία 47
Alojz Peterle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Στο άρθρο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
«5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1169/2011, δεν 
απαιτείται το μέλι να συνοδεύεται από 
κατάλογο συστατικών.»

Or. en
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Τροπολογία 48
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Alojz Peterle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Στο άρθρο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
«5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1169/2011, δεν 
απαιτείται το μέλι να συνοδεύεται από 
κατάλογο συστατικών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1169/2011 παρέχει τη δυνατότητα ορισμένα προϊόντα όπως τα 
φρέσκα φρούτα και λαχανικά καθώς και το τυρί να εξαιρούνται από την απαίτηση να 
συνοδεύονται από κατάλογο συστατικών. Το μέλι θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των 
εξαιρούμενων προϊόντων.

Τροπολογία 49
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 β) Στο άρθρο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
«6. Το μέλι και άλλα τρόφιμα ή πρόσθετα 
τροφίμων που περιέχουν γύρη που 
προέρχεται από γενετικώς 
τροποποιημένες καλλιέργειες πρέπει να 



AM\1005037EL.doc 31/40 PE519.529v01-00

EL

νοούνται ως τρόφιμα που περιλαμβάνουν 
συστατικά που παράγονται από γενετικώς 
τροποποιημένους οργανισμούς και πρέπει 
να φέρουν επισήμανση σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, και ιδίως του άρθρου 12 
παράγραφος 2, και του άρθρου 24 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης 
Σεπτεμβρίου 2011.

Τροπολογία 50
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 γ) Στο άρθρο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
«7. Για τους σκοπούς της επισήμανσης 
της γύρης που προέρχεται από γενετικώς 
τροποποιημένους οργανισμούς, το όριο 
επισήμανσης που αναφέρεται στα άρθρα 
12 παράγραφος 2 και 24 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 
πρέπει να υπολογίζεται ανά είδος φυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι οι κανόνες επισήμανσης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 
εφαρμόζονται στο μέλι όπως εφαρμόζονται σε όλα τα άλλα τρόφιμα: Το όριο για την 
επισήμανση των ΓΤΟ (εάν η μόλυνση είναι τυχαία ή δεν μπορεί να αποτραπεί με τεχνικά μέσα) 
εφαρμόζεται σε κάθε μεμονωμένο συστατικό. Για παράδειγμα, είναι πολύ πιθανό σχεδόν όλη η 
γύρη στο μέλι ελαιοκράμβης από τον Καναδά να προέρχεται από γενετικώς τροποποιημένες 
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καλλιέργειες. Εάν γύρω από τις κυψέλες βρίσκονται χωράφια ελαιοκράμβης είναι επόμενο ότι η 
γύρη των φυτών θα εισέλθει στο μέλι. Συνεπώς, θα ήταν εξαιρετικά παραπλανητικό για τον 
καταναλωτή, το μέλι αυτό να μη φέρει την επισήμανση «περιέχει συστατικά που παράγονται από 
ΓΤΟ».

Τροπολογία 51
Κρίτων Αρσένης 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 6α, για την τροποποίηση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών που 
σχετίζονται με τα ονόματα, τις 
περιγραφές των προϊόντων και τους 
ορισμούς του παραρτήματος Ι και τα 
κριτήρια σύνθεσης για το μέλι του 
παραρτήματος ΙI, ώστε να ληφθούν 
υπόψη η τεχνική πρόοδος και, κατά 
περίπτωση, οι εξελίξεις των σχετικών 
διεθνών προτύπων.

Or. en

Τροπολογία 52
Bart Staes
on behalf of the Greens/EFA Group

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 

διαγράφεται
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το άρθρο 6α, για την τροποποίηση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών που 
σχετίζονται με τα ονόματα, τις 
περιγραφές των προϊόντων και τους 
ορισμούς του παραρτήματος Ι και τα 
κριτήρια σύνθεσης για το μέλι του 
παραρτήματος ΙI, ώστε να ληφθούν 
υπόψη η τεχνική πρόοδος και, κατά 
περίπτωση, οι εξελίξεις των σχετικών 
διεθνών προτύπων.

Or. en

Τροπολογία 53
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
2001/110/EG
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 6α, για την τροποποίηση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών που 
σχετίζονται με τα ονόματα, τις περιγραφές 
των προϊόντων και τους ορισμούς του 
παραρτήματος Ι και τα κριτήρια σύνθεσης 
για το μέλι του παραρτήματος ΙI, ώστε να 
ληφθούν υπόψη η τεχνική πρόοδος και, 
κατά περίπτωση, οι εξελίξεις των σχετικών 
διεθνών προτύπων.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 6α, για την τροποποίηση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών που 
σχετίζονται με τα κριτήρια σύνθεσης για 
το μέλι του παραρτήματος ΙI, ώστε να 
ληφθούν υπόψη η τεχνική πρόοδος και, 
κατά περίπτωση, οι εξελίξεις των σχετικών 
διεθνών προτύπων.

Or. de

Τροπολογία 54
Κρίτων Αρσένης 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2001/110/ΕΚ 
Άρθρο 6 α – σημείο 2 



PE519.529v01-00 34/40 AM\1005037EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται
στα άρθρα 4 και 6 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από
(….). (Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 
συμπληρώνει την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος αυτής της τροποποιητικής πράξης).

Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται
στο άρθρο 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για 
αόριστη χρονική περίοδο από (….). (Η 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 
συμπληρώνει την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος αυτής της τροποποιητικής πράξης).

Or. en

Τροπολογία 55
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
2001/110/EG
Άρθρο 6α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 4 και 6 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο 
από (….). (Η Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων συμπληρώνει την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος αυτής της τροποποιητικής 
πράξης).

Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 4 και 6 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών αρχής 
γενομένης από (….). (Η Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων συμπληρώνει την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της 
τροποποιητικής πράξης). Η Επιτροπή 
εκπονεί έκθεση σχετικά με την ανάθεση 
εξουσίας το αργότερο εννέα μήνες πριν 
από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράσει 
αντιρρήσεις όσον αφορά την παράταση 
το αργότερο 3 μήνες πριν από τη λήξη 
της κάθε περιόδου.

Or. de

Τροπολογία 56
Κρίτων Αρσένης 
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 6α – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα άρθρα 
4 και 6 είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή 
από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει 
τέρμα στην εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που αυτή 
προβλέπει. Δεν επηρεάζει το κύρος των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Η εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 4
είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε 
ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που αυτή προβλέπει. Δεν επηρεάζει το 
κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 57
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 6α– σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα άρθρα 
4 και 6 είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή 
από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει 
τέρμα στην εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που αυτή 
προβλέπει. Δεν επηρεάζει το κύρος των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

Η εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 4
είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε 
ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που αυτή προβλέπει. Δεν επηρεάζει το 
κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.
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βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 58
Κρίτων Αρσένης 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 6α – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6
τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν έχουν 
αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίησή της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 τίθεται 
σε ισχύ μόνο αν δεν έχουν αντιταχθεί σε 
αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 
την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας αυτής τόσο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι
δεν προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση.
Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 59
Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Στο παράρτημα Ι, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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«1. «Μέλι»: η φυσική γλυκιά ουσία που 
παράγουν οι μέλισσες του είδους Apis 
mellifera από το νέκταρ των φυτών ή από 
εκκρίσεις ζώντων μερών φυτών ή 
εκκρίματα εντόμων απομυζούντων φυτά 
ευρισκόμενα πάνω στα ζώντα μέρη των 
φυτών, τα οποία οι μέλισσες συλλέγουν, 
μετατρέπουν αναμειγνύοντας με ειδικές 
ύλες του σώματός τους, αποθέτουν, 
αφυδατώνουν, εναποθηκεύουν και 
φυλλάσσουν στις κηρήθρες της κυψέλης, 
προκειμένου να ωριμάσουν. Το μέλι 
αποτελείται κυρίως από διάφορα 
σάκχαρα, κυρίως φρουκτόζη και γλυκόζη, 
καθώς και από άλλες ουσίες όπως 
οργανικά οξέα, ένζυμα και στερεά 
σωματίδια, προερχόμενα από τη συλλογή, 
συμπεριλαμβανομένης της γύρης, χωρίς 
να μπορεί καμία από αυτές τις ουσίες και 
αυτά τα σωματίδια να μπορεί να 
θεωρηθεί συστατικό του μελιού.»

Or. en

Τροπολογία 60
Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 β) Προστίθεται το ακόλουθο 
παράρτημα Ια:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
Ονόματα, περιγραφές προϊόντων και 
ορισμοί προϊόντων μελισσοκομίας
1. «κηρός μελισσών»: η λιπιδική φυσική 
ουσία που παρασκευάζεται από τις 
εκκρίσεις των κηρογόνων αδένων των 
εργατριών μελισσών του είδους Apis 
mellifera και χρησιμοποιείται στην 
κατασκευή των κηρηθρών.
2. «βασιλικός πολτός»: η φυσική ουσία 
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που εκκρίνεται από τους υποφαρυγγικούς 
και τους σιαγονικούς αδένες των τροφών 
(παραμάνων) εργατριών μελισσών του 
είδους Apis mellifera, που προορίζεται για 
τη διατροφή των προνυμφών και της 
βασίλισσας και στην οποία δεν μπορεί να 
προστεθεί καμία άλλη ουσία. Ο βασιλικός 
πολτός παράγεται από μέλισσες που 
τρέφονται μόνο με φυσικές τροφές (γύρη, 
νέκταρ και μέλι) κατά την περίοδο της 
παραγωγής του βασιλικού πολτού.
3. «πρόπολη»: η ουσία που συλλέγουν από 
ορισμένα φυτά και εν συνεχεία 
μετατρέπουν οι εργάτριες μέλισσες του 
είδους Apis mellifera, στην οποία 
προσθέτουν τις δικές τους εκκρίσεις 
(κυρίως κερί και εκκρίσεις των 
σιελογόνων) προκειμένου να την 
χρησιμοποιήσουν ως κονίαμα.
4. «γύρη»: μια συμπαγής ουσία, λίγο-πολύ 
σφαιρική, αποτέλεσμα της 
συσσωμάτωσης των στημόνων των 
ανθέων με τη βοήθεια του νέκταρος, των 
σιελογόνων εκκρίσεων και της μηχανικής 
δράσης του τρίτου ζεύγους ποδιών των 
εργατριών μελισσών του είδους Apis 
mellifera, που συνεπώς συλλέγεται και 
μετατρέπεται σε σβώλους γύρης για να 
εναποτεθεί και να αποθηκευθεί εν 
συνεχεία μέσα στην κυψέλη, και στην 
οποία δεν μπορεί να προστεθεί καμία 
άλλη ουσία.
5. «μελισσογύρη ή ψωμί μελισσών»: οι 
σβώλοι γύρης που τοποθετούν οι μέλισσες 
μέσα στα κελιά της κηρήθρας, που έχουν 
υποστεί συγκεκριμένες φυσικές μεταβολές 
λόγω της παρουσίας ενζύμων και 
μικροοργανισμών· η γύρη αυτή μπορεί 
ενδεχομένως να επικαλυφθεί με μέλι.»

Or. en

Τροπολογία 61
Bart Staes
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εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Alojz Peterle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 σημείο 1 
έως [ημερομηνία]. Κοινοποιούν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 σημείο 1 
εντός [12 μηνών από την έναρξη ισχύος 
του]. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Or. en

Τροπολογία 62
Alojz Peterle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 σημείο 1 
έως [ημερομηνία]. Κοινοποιούν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 σημείο 1 
εντός [12 μηνών από την έναρξη ισχύος 
του]. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Or. en

Τροπολογία 63
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ενοποιείται με την οδηγία που 
τροποποιεί, εντός τριών μηνών από τη 
δημοσίευσή της.

Or. fr


