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Muudatusettepanek 8
Julie Girling, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kohtuasjas C-442/09 6. septembril 
2011. aastal tehtud Euroopa Kohtu otsuse 
kohaselt tuleb mees sisalduvat õietolmu 
käsitada mee koostisosana Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. 
aasta direktiivi 2000/13/EÜ (toidu 
märgistamist, esitlemist ja reklaami 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta) tähenduses. Kohtu 
otsuse tegemisel võeti aluseks kohtule 
esitatud faktid, mille kohaselt sisaldab 
mesi õietolmu peamiselt mesiniku enda 
tegevuse (tsentrifuugimine, mida tehakse 
mee kogumiseks) tõttu. Tegelikult satub 
õietolmu tarru üksnes mesilaste tegevuse 
tulemusena ning õietolmu leidub mees 
looduslikult, sõltumata sellest, kas 
mesinik on mee eraldanud 
tsentrifuugimise teel või mitte. Seega on 
vaja geneetiliselt muundatud õietolmu 
sisaldava mee osas selgitada (ilma, et see 
piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) 
nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud 
toidu ja sööda kohta) kohaldamist), et 
mesi on looduslik aine, millele ei saa 
lisada toidu koostisosi ning et õietolm 
esineb mees looduslikult ega ole selle 
koostisosa direktiivi i2000/13/EÜ 
tähenduses. Seepärast tuleks nõukogu 20. 
detsembri 2001. aasta direktiivi 
2001/110/EÜ mee kohta vastavalt muuta.

(1) Direktiivi 2001/110/EÜ kohaselt on 
mesi mesilaste toodetud looduslik 
magusaine. Mesi koosneb põhiliselt 
erinevatest suhkrutest, peamiselt 
fruktoosist ja glükoosist, ning samuti 
teistest ainetest, nagu orgaanilised 
happed, ensüümid ja mee kogumisel 
saadud tahked osakesed. Direktiivi 
2001/110/EÜ määratlusega säilitatakse 
mee looduslikke omadusi ja piiratakse 
inimeste sekkumist, mis võib muuta mee
koostist. Eelkõige keelatakse direktiiviga 
meele lisada mis tahes toidu koostisosi, 
sealhulgas lisaained, samuti ei tohi sinna 
lisada midagi muud peale mee. Samuti ei 
tohi käesoleva direktiivi kohaselt 
eemaldada meele iseloomulikku õietolmu
või koostisosi, välja arvatud juhul, kui see 
on võõraste ainete eemaldamisel 
vältimatu. Need tingimused on kooskõlas 
„Codex alimentariuse” mett käsitlevate 
standarditega.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Bart Staes



PE519.529v02-00 4/35 AM\1005037ET.doc

ET

fraktsiooni Verts/ALE nimel
Alojz Peterle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kohtuasjas C-442/09 6. septembril 
2011. aastal tehtud Euroopa Kohtu otsuse 
kohaselt tuleb mees sisalduvat õietolmu 
käsitada mee koostisosana Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. 
aasta direktiivi 2000/13/EÜ (toidu 
märgistamist, esitlemist ja reklaami 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta) tähenduses. Kohtu 
otsuse tegemisel võeti aluseks kohtule 
esitatud faktid, mille kohaselt sisaldab 
mesi õietolmu peamiselt mesiniku enda 
tegevuse (tsentrifuugimine, mida tehakse 
mee kogumiseks) tõttu. Tegelikult satub 
õietolmu tarru üksnes mesilaste tegevuse 
tulemusena ning õietolmu leidub mees 
looduslikult, sõltumata sellest, kas 
mesinik on mee eraldanud 
tsentrifuugimise teel või mitte. Seega on 
vaja geneetiliselt muundatud õietolmu 
sisaldava mee osas selgitada (ilma, et see 
piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ)
nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud 
toidu ja sööda kohta) kohaldamist), et 
mesi on looduslik aine, millele ei saa 
lisada toidu koostisosi ning et õietolm 
esineb mees looduslikult ega ole selle 
koostisosa direktiivi i2000/13/EÜ 
tähenduses. Seepärast tuleks nõukogu 20. 
detsembri 2001. aasta direktiivi 
2001/110/EÜ mee kohta vastavalt muuta.

(1) Kohtuasjas C-442/09 6. septembril 
2011. aastal tehtud Euroopa Kohtu otsuse 
kohaselt tuleb geneetiliselt muundatud 
põllukultuuridest saadud õietolmu 
käsitada mee koostisosana või õietolmu 
sisaldava toidulisandi koostisosana 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta määruse 1169/2011, 
milles käsitletakse toidualase teabe 
esitamist tarbijatele ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja 
(EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni direktiiv
87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 
90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 
1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni 
direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning 
komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004,
tähenduses.

Or. en

Selgitus

Euroopa Kohtu 6. septembri 2011. aasta otsuse muutmine.
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Muudatusettepanek 10
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kohtuasjas C-442/09 6. septembril 
2011. aastal tehtud Euroopa Kohtu otsuse 
kohaselt tuleb mees sisalduvat õietolmu 
käsitada mee koostisosana Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. 
aasta direktiivi 2000/13/EÜ (toidu 
märgistamist, esitlemist ja reklaami 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta) tähenduses. Kohtu 
otsuse tegemisel võeti aluseks kohtule 
esitatud faktid, mille kohaselt sisaldab 
mesi õietolmu peamiselt mesiniku enda 
tegevuse (tsentrifuugimine, mida tehakse 
mee kogumiseks) tõttu. Tegelikult satub 
õietolmu tarru üksnes mesilaste tegevuse 
tulemusena ning õietolmu leidub mees 
looduslikult, sõltumata sellest, kas 
mesinik on mee eraldanud 
tsentrifuugimise teel või mitte. Seega on 
vaja geneetiliselt muundatud õietolmu 
sisaldava mee osas selgitada (ilma, et see 
piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ)
nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud 
toidu ja sööda kohta) kohaldamist), et 
mesi on looduslik aine, millele ei saa 
lisada toidu koostisosi ning et õietolm 
esineb mees looduslikult ega ole selle 
koostisosa direktiivi i2000/13/EÜ 
tähenduses. Seepärast tuleks nõukogu 20. 
detsembri 2001. aasta direktiivi 
2001/110/EÜ mee kohta vastavalt muuta.

(1) Kohtuasjas C-442/09 6. septembril 
2011. aastal tehtud Euroopa Kohtu otsuse 
kohaselt tuleb mees sisalduvat õietolmu 
käsitada koostisosana Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta 
määruse 1169/2011, milles käsitletakse 
toidualase teabe esitamist tarbijatele ning
millega muudetakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja 
(EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni direktiiv
87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 
90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 
1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni 
direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning 
komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004, 
tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Renate Sommer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kohtuasjas C-442/09 6. septembril 
2011. aastal tehtud Euroopa Kohtu otsuse 
kohaselt tuleb mees sisalduvat õietolmu 
käsitada mee koostisosana Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. 
aasta direktiivi 2000/13/EÜ (toidu 
märgistamist, esitlemist ja reklaami 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta) tähenduses. Kohtu 
otsuse tegemisel võeti aluseks kohtule 
esitatud faktid, mille kohaselt sisaldab mesi 
õietolmu peamiselt mesiniku enda tegevuse 
(tsentrifuugimine, mida tehakse mee 
kogumiseks) tõttu. Tegelikult satub 
õietolmu tarru üksnes mesilaste tegevuse 
tulemusena ning õietolmu leidub mees 
looduslikult, sõltumata sellest, kas mesinik 
on mee eraldanud tsentrifuugimise teel või 
mitte. Seega on vaja geneetiliselt 
muundatud õietolmu sisaldava mee osas 
selgitada (ilma, et see piiraks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. 
aasta määruse (EÜ) nr 1829/2003 
(geneetiliselt muundatud toidu ja sööda 
kohta) kohaldamist), et mesi on looduslik 
aine, millele ei saa lisada toidu koostisosi 
ning et õietolm esineb mees looduslikult 
ega ole selle koostisosa direktiivi 
i2000/13/EÜ tähenduses. Seepärast tuleks 
nõukogu 20. detsembri 2001. aasta 
direktiivi 2001/110/EÜ mee kohta 
vastavalt muuta.

(1) Kohtuasjas C-442/09 6. septembril 
2011. aastal tehtud Euroopa Kohtu otsuse 
kohaselt tuleb mees sisalduvat õietolmu 
käsitada mee koostisosana Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. 
aasta direktiivi 2000/13/EÜ (toidu 
märgistamist, esitlemist ja reklaami 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta) tähenduses. Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. 
aasta määruse (EL) nr 1169/2011, milles 
käsitletakse toidualase teabe esitamist 
tarbijatele jõustumisel asendatakse 
kõnealune direktiiv 13. detsembril 2014. 
Kohtu otsuse tegemisel võeti aluseks 
kohtule esitatud faktid, mille kohaselt 
sisaldab mesi õietolmu peamiselt mesiniku 
enda tegevuse (tsentrifuugimine, mida 
tehakse mee kogumiseks) tõttu. Tegelikult 
satub õietolmu tarru üksnes mesilaste 
tegevuse tulemusena ning õietolmu leidub 
mees looduslikult, sõltumata sellest, kas 
mesinik on mee eraldanud tsentrifuugimise 
teel või mitte. Seega on vaja geneetiliselt
muundatud õietolmu sisaldava mee osas 
selgitada (ilma, et see piiraks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. 
aasta määruse (EÜ) nr 1829/2003 
(geneetiliselt muundatud toidu ja sööda 
kohta) kohaldamist), et mesi on looduslik 
aine, millele ei saa lisada toidu koostisosi 
ning et õietolm esineb mees looduslikult 
ega ole selle koostisosa määruse (EL) nr 
1169/2011 tähenduses. Seepärast tuleks 
nõukogu 20. detsembri 2001. aasta 
direktiivi 2001/110/EÜ mee kohta 
vastavalt muuta.

Or. de
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Muudatusettepanek 12
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Meel on loodusliku, täisväärtusliku 
ja tervisliku toote maine. Selle kõrge 
toiteväärtus ja võime ravida erinevaid 
haigusi on kahtlemata tarbijate 
kinnistunud arusaam meest. Geneetiliselt 
muundatud õietolmu sisaldus mees 
mõjutab seda arusaama kindlast. Seega 
vastavalt määruse 1829/2003 artikli 12 
lõikele 4 ja selle kohaldamisala 
laiendamiseks ning selleks, et arvestada 
kõnealuse toiduaine eripära ja arusaama 
toiteväärtusest, tuleb esitada mis tahes 
geneetiline muutus mee õietolmus toote 
märgistusel.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Julie Girling, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Direktiivi 2001/110/EÜ kohaselt on 
õietolm mee koostist puudutavate 
kriteeriumide osa. Olemasolevad tõendid, 
sealhulgas empiirilised ja teaduslikud 
andmed kinnitavad, et õietolm mees 
tuleneb mesilastest. Õietolmuterad 
satuvad nektarisse, mida mesilased 
koguvad. Mesilased muudavad tarusse 
kogutud nektari, mis sisaldab 
õietolmuteri, meeks. Olemasolevate 
andmete kohaselt võib täiendav õietolm 
sattuda meesse mesilaste karvadelt, tarus 
siseõhust ja kärjekannudest, mis võivad 
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kogemata avaneda, kui käitleja mett välja 
võtab. Seega satub õietolm tarru mesilaste 
tegevuse tulemusena ning õietolmu leidub 
mees looduslikult, sõltumata sellest, kas 
käitleja võtab mee välja või mitte. 
Käitlejad ei lisa õietolmu meesse 
tahtlikult, see keelati direktiiviga 
2001/110/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kuna mesi on looduslik toode, siis ei 
peaks nõudma koostisainete loetelu 
esitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Alojz Peterle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kuna mesi on looduslik toode, siis ei 
peaks nõudma koostisainete loetelu 
esitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Alojz Peterle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kuna mesi on looduslik toode, siis ei 
peaks nõudma koostisainete loetelu 
esitamist.

Or. en

Selgitus

Määrus 1169/2011 võimaldab esitamata jätta koostisosade loetelu näiteks marjade, puu- ja 
köögiviljade ning juustu puhul. Mesi tuleks lisada nende toodete hulka.

Muudatusettepanek 17
Alojz Peterle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Selleks et arvestada tarbijate 
kasvavat tundlikust geneetiliselt 
muundatud organismide olemasolu suhtes 
toidus ja nende õigust saada sellekohast 
teavet kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 1169/2011 ja 22. 
septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 
1829/2003, tuleks nõukogu 20. detsembri 
2001. aasta direktiivi 2001/110/EÜ 
vastavalt muuta.

Or. sl

Muudatusettepanek 18
Julie Girling, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta määruses (EL) nr 
1169/2011, milles käsitletakse toidualase 
teabe esitamist tarbijatele1, määratletakse 
koostisosa kui toidu tootmisel või 
valmistamisel kasutatav mis tahes ainet 
või toodet, sealhulgas lõhna- ja 
maitseained, lisaained ja toidus 
kasutatavad ensüümid, ning liitkoostisosa 
komponendid, mida valmistoode – ka 
muudetud kujul – sisaldab. Selline 
määratlus tähendab aine või toote 
tahtlikku kasutamist toidu tootmisel või 
valmistamisel. Võttes arvesse mee 
looduslikke omadusi ja eriti meele 
iseloomulike koostisosade looduslikku 
päritolu, sealhulgas õietolmu, tuleb 
selgitada, et õietolmu ja muid meele 
iseloomulikke koostisosi peaks 
määratlema koostisosana määruse (EL) 
nr 1169/2011 tähenduses.
__________________
1 ELT L 304, 22.11.2011, lk 18.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Direktiivi 2001/18 ja määruse 
1829/2003 kohaselt tuleb geneetiliselt 
muundatud DNA sisaldusega aine ja/või 
geneetiliselt muundatud valkude 
tahtmatut sattumist meesse.

Or. en
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Selgitus

Määruse 1829/2003 põhjenduses 28 öeldakse, et käitlejad peaksid vältima GMOde tahtmatut 
sattumist muudesse toodetesse. Meetmed GMOde tahtmatu sattumise vältimiseks on 
sätestatud direktiivi 2001/18 artiklis 26a ja komisjoni vastavas 13. juuli 2010. aasta teatises 
samaaegse viljelemise riiklike meetmete väljatöötamise suuniste kohta, milles sätestatakse, et 
tagatud peab olema põllumajandustootjate valikuvabadus, kas kasvatada geneetiliselt 
muundatud põllukultuure või mitte. See valikuvabadus peaks kehtima ka mesinike suhtes.

Muudatusettepanek 20
Julie Girling, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Käesolev direktiiv ei piira Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 
2003. aasta määruse (EÜ) nr 1829/2003 
(geneetiliselt muundatud toidu ja sööda 
kohta) kohaldamist mee suhtes, mis 
sisaldab geneetiliselt muundatud 
õietolmu, kuna selline mesi on toodetud 
geneetiliselt muundatud organismidest 
kõnealuse määruse tähenduses. 
Kohtuasja C-442/09 Karl Heinz Bablok jt 
versus Freistaat Bayern puhul otsustas 
kohus, et määruse (EÜ) nr 1829/2003 
kohaldamise otsustavaks kriteeriumiks 
põhjenduse 16 kohaselt on küsimus, kas 
geneetiliselt muundatud lähtematerjalist 
saadud materjali toidus leidub või mitte. 
Seetõttu tuleks mett, mis sisaldab 
geneetiliselt muundatud õietolmu, lugeda 
(osaliselt) GMOdest toodetud toiduks 
määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 3 lõike 
1 punkti c tähenduses. Säte, et õietolm ei 
ole mee koostisosa, ei mõjuta seega 
Euroopa Kohtu järeldust eespool 
nimetatud kohtuasjas selle kohta, et 
geneetiliselt muudetud õietolmu sisaldava 
mee suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 
1829/2003, eriti nõudeid, mis käsitlevad 
lubade andmist enne turule viimist, 
järelevalvet ja vajaduse korral 
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märgistamist.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. septembri 2003. aasta 
määrusele 1829/2003 geneetiliselt 
muundatud toidu ja sööda kohta tuleb 
geneetiliselt muundatud põllukultuuridest 
saadud õietolmu sisaldav mesi ja muu toit 
või toidulisandid märgistada nagu 
toiduaine, mis sisaldab geneetiliselt 
muundatud organismidest toodetud 
koostisosi.

Or. en

Selgitus

Euroopa Kohtu 6. septembri 2011. aasta otsuse muutmine.

Muudatusettepanek 22
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 d) Määruse 1169/2011 kohaselt on 
koostisosa toidu tootmisel kasutatav aine. 
Mee tootmiseks ja põllukultuuride 
tolmeldamiseks on hädavajalik, et 
mesilasi suunatakse teatud taimeliikidele, 
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kuna mee koostis sõltub peamiselt tarude 
asukohast ja korjeajast. Geneetiliselt 
muundatud põllukultuuridest pärinevat 
õietolmu tuleks seega pidada liigiomaseks 
koostisosaks.

Or. en

Selgitus

See on üldlevinud praktika laborites ja kooskõlas kõikide teiste toiduainete katsetamisega. 
Selles suhtes ei peaks mett käsitlema teistest toiduainetest erinevalt. Näiteks pärineb suure 
tõenäosusega peaaegu kogu rapsimee õietolm Kanadas geneetiliselt muundatud 
põllukultuuridest. Seega oleks tarbija jaoks äärmiselt eksitav, kui selline mesi ei peaks 
kandma märgistust „sisaldab GMOdest toodetud koostisosi”.

Muudatusettepanek 23
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 e) GMOdest pärit õietolmu olemasolu 
mees on tehniliselt võimalik vältida, nagu 
GMO olemasolu mis tahes saagis, 
rakendades vastavaid samaaegse 
viljelemise meetmeid.

Or. en

Selgitus

Tarude hoidmine piisavas kauguses geneetiliselt muundatud kultuuridega põldudest on lihtne 
viis saastumise vältimiseks.

Muudatusettepanek 24
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 f (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 f) Liikmesriikide tasandil direktiivi 
2001/18 artikli 26a kohaselt kehtestatud 
samaaegse viljelemise meetmed peaksid 
tagama, et mee standardanalüüsid ei ole 
vajalikud, kui muu hulgas kehtestatakse 
minimaalse vahemaa nõue.

Or. en

Selgitus

Saksamaa supermarketid nõuavad juba praegu tõendit selle kohta, et mesi ei sisalda GMOsid. 
Tarude piisav vahemaa geneetiliselt muundatud kultuuridega põldudest on piisav tõestus, 
mistõttu enamikul juhtudel ei ole analüüsid vajalikud. See on reguleeritud ametlikes 
kriteeriumites seoses märgistusega „GMO-vaba”.

Muudatusettepanek 25
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 g) Õietolm satub meesse nii mesilaste 
tegevuse kui ka mesinike tehtava 
tsentrifuugimise tulemusena. Kuna 
mesilased on sihilikult suunatud koguma 
konkreetse taime õietolmu ning 
mesinikud tsentrifuugivad samuti kindla 
eesmärgiga, siis ei saa õietolmu 
olemasolu mees pidada juhuslikuks.

Or. en

Selgitus

Õietolmu sisaldus mees on paratamatu. Näiteks pärineb suure tõenäosusega peaaegu kogu 
rapsimee õietolm Kanadas geneetiliselt muundatud põllukultuuridest. Kui rapsipõllud asuvad 
tarude ümbruses, siis on ilmne, et taimede õietolm satub meesse. Seega oleks tarbija jaoks 
äärmiselt eksitav, kui selline mesi ei peaks kandma märgistust „sisaldab GMOdest toodetud 
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koostisosi”. 

Muudatusettepanek 26
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Teabevabaduse ja tarbijate 
valikuvõimaluste tagamiseks ning 
arvestades meele iseloomulikke omadusi, 
tuleks käesolevas direktiivis õietolmu 
käsitleda koostisosana, kuid üksnes 
määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 2 ja 
artikli 12 lõike 2 tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2001/110/EÜ lisades on 
esitatud tehnilised elemendid, mida võib 
olla vaja kohandada või ajakohastada 
asjakohastes rahvusvahelistes 
standardites toimunud arengute arvesse 
võtmiseks. Kõnealuses direktiivis ei anta 
komisjonile asjakohaseid volitusi, mille 
alusel neid lisasid saaks rahvusvahelistes 
standardites toimunud arengute arvesse 
võtmiseks kiiresti kohandada või 
ajakohastada. Seega tuleks direktiivi 
2001/110/EÜ ühtse rakendamise 
tagamiseks anda komisjonile volitus 
kohandada või ajakohastada kõnealuse 
direktiivi lisasid, et võtta arvesse mitte 
üksnes tehnoloogia arengut, vaid ka 

välja jäetud
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rahvusvahelistes standardites toimunud 
arenguid.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2001/110/EÜ lisades on 
esitatud tehnilised elemendid, mida võib 
olla vaja kohandada või ajakohastada 
asjakohastes rahvusvahelistes 
standardites toimunud arengute arvesse 
võtmiseks. Kõnealuses direktiivis ei anta 
komisjonile asjakohaseid volitusi, mille 
alusel neid lisasid saaks rahvusvahelistes 
standardites toimunud arengute arvesse 
võtmiseks kiiresti kohandada või 
ajakohastada. Seega tuleks direktiivi 
2001/110/EÜ ühtse rakendamise 
tagamiseks anda komisjonile volitus 
kohandada või ajakohastada kõnealuse 
direktiivi lisasid, et võtta arvesse mitte 
üksnes tehnoloogia arengut, vaid ka 
rahvusvahelistes standardites toimunud 
arenguid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lisad sisaldavad olulisi elemente ning ei peaks seetõttu kuuluma delegeeritud õigusaktide 
kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 29
Renate Sommer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2001/110/EÜ lisades on 
esitatud tehnilised elemendid, mida võib 
olla vaja kohandada või ajakohastada 
asjakohastes rahvusvahelistes standardites 
toimunud arengute arvesse võtmiseks. 
Kõnealuses direktiivis ei anta komisjonile 
asjakohaseid volitusi, mille alusel neid 
lisasid saaks rahvusvahelistes standardites 
toimunud arengute arvesse võtmiseks 
kiiresti kohandada või ajakohastada. Seega 
tuleks direktiivi 2001/110/EÜ ühtse 
rakendamise tagamiseks anda komisjonile 
volitus kohandada või ajakohastada 
kõnealuse direktiivi lisasid, et võtta arvesse 
mitte üksnes tehnoloogia arengut, vaid ka 
rahvusvahelistes standardites toimunud 
arenguid.

(4) Direktiivi 2001/110/EÜ II lisas on 
esitatud tehnilised elemendid, mida võib 
olla vaja kohandada või ajakohastada 
asjakohastes rahvusvahelistes standardites 
toimunud arengute arvesse võtmiseks. 
Kõnealuses direktiivis ei anta komisjonile 
asjakohaseid volitusi, mille alusel seda lisa 
saaks rahvusvahelistes standardites 
toimunud arengute arvesse võtmiseks 
kiiresti kohandada või ajakohastada. Seega 
tuleks direktiivi 2001/110/EÜ ühtse 
rakendamise tagamiseks anda komisjonile 
volitus kohandada või ajakohastada 
kõnealuse direktiivi II lisa, et võtta arvesse 
mitte üksnes tehnoloogia arengut, vaid ka 
rahvusvahelistes standardites toimunud 
arenguid.

Or. de

Muudatusettepanek 30
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks, et võtta arvesse tehnoloogia 
arengut ning vajaduse korral ka 
rahvusvahelistes standardites toimunud 
arenguid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitus võtta vastu õigusakte kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikliga 290, mille 
kohaselt kohandada või ajakohastada 
direktiivi 2001/110/EÜ lisades esitatud 
tootekirjelduste ja määratluste tehnilisi 
üksikasju.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks, et võtta arvesse tehnoloogia 
arengut ning vajaduse korral ka 
rahvusvahelistes standardites toimunud 
arenguid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitus võtta vastu õigusakte kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikliga 290, mille 
kohaselt kohandada või ajakohastada 
direktiivi 2001/110/EÜ lisades esitatud 
tootekirjelduste ja määratluste tehnilisi 
üksikasju.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Toote kirjelduse ja määratlusega seotud omadused on olulised elemendid ja neile ei tohiks 
delegeeritud õigusaktid laieneda.

Muudatusettepanek 32
Alojz Peterle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks, et võtta arvesse tehnoloogia 
arengut ning vajaduse korral ka 
rahvusvahelistes standardites toimunud 
arenguid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitus võtta vastu õigusakte kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikliga 290, mille 
kohaselt kohandada või ajakohastada 
direktiivi 2001/110/EÜ lisades esitatud 
tootekirjelduste ja määratluste tehnilisi 

välja jäetud
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üksikasju.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks, et võtta arvesse tehnoloogia 
arengut ning vajaduse korral ka 
rahvusvahelistes standardites toimunud 
arenguid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitus võtta vastu õigusakte kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 290, mille 
kohaselt kohandada või ajakohastada 
direktiivi 2001/110/EÜ lisades esitatud 
tootekirjelduste ja määratluste tehnilisi 
üksikasju.

(6) Selleks, et võtta arvesse tehnoloogia 
arengut ning vajaduse korral ka 
rahvusvahelistes standardites toimunud 
arenguid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitus võtta vastu õigusakte kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 290, mille 
kohaselt kohandada või ajakohastada 
direktiivi 2001/110/EÜ II lisas esitatud 
tehnilisi üksikasju.

Or. de

Muudatusettepanek 34
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Arvestades, et mesi on enamikust 
toiduainetest erinevate omadustega 
looduslik saadus, mida eristavad selle 
raviomadused, seedimist soodustavad ja 
energiat andvad omadused; arvestades, et 
loendamatute õite nektarist valmistatud 
mesi, milles on ühendatud kõige 
erinevamates taimeliikides leiduvad 
kasulikud omadused, sisaldab inimese 
organismile olulisi ja hädaajalikke aineid, 
nagu kaltsium, fosfor, glükoos ja 
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fruktoos, naatrium, kaalium, magneesium 
ja raud; arvestades, et see looduslik 
saadus võib asjakohasel viisil olla kasulik 
aneemia, astma, bronhopneumoonia, 
bronhiidi, gripi, hääle käheduse, köha ja 
südamepuudulikkuse korral.

Or. pt

Muudatusettepanek 35
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Arvestades, et tarbijail on õigus 
saada tarbimisinfot ning et kuna turul on 
tuvastatud mett, mis sisaldab geneetiliselt 
muundatud organismide õietolmu, on 
vajalik, et see teave oleks läbipaistev ja 
tarbijale kättesaadav.

Or. pt

Muudatusettepanek 36
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Arvestades, et praegu ei ole üldse 
piiranguid geneetiliselt muundatud 
põllukultuuride põldudele traditsioonilise 
meetootmise piirkondade läheduses ning 
et nendes piirkondades toodetud mesi on 
lõpuks saastunud nende põllukultuuride 
õietolmuga; arvestades, et geneetiliselt 
muundatud põllukultuuride põllud 
mesitarude läheduses võivad saastata mett 
nendest istandustest pärit 



AM\1005037ET.doc 21/35 PE519.529v02-00

ET

õietolmujäänustega.

Or. pt

Muudatusettepanek 37
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Nõukogu direktiivi 2001/110/EÜ mee 
kohta pealkiri asendatakse järgmisega: 
„Nõukogu direktiiv 2001/110/EÜ mee ja 
mesindustoodete kohta”

Or. en

Muudatusettepanek 38
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(- 1 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 1 a
Muud mesindustooted kui mesi on 
määratletud I a lisas.”

Or. en

Muudatusettepanek 39
Csaba Sándor Tabajdi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Artiklile 2 lisatakse järgmine punkt: välja jäetud
„5. Mee looduslikule koostisele eriomast 
õietolmu ei käsitata mee koostisosana 
direktiivi 2000/13/EÜ artikli 6 lõike 4 
tähenduses toodete puhul, mis on 
loetletud käesoleva direktiivi I lisas.”

Or. en

Muudatusettepanek 40
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Alojz Peterle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Artiklile 2 lisatakse järgmine punkt: välja jäetud
„5. Mee looduslikule koostisele eriomast 
õietolmu ei käsitata mee koostisosana 
direktiivi 2000/13/EÜ artikli 6 lõike 4 
tähenduses toodete puhul, mis on 
loetletud käesoleva direktiivi I lisas.”

Or. en

Selgitus

J: Euroopa Kohtu 6. septembri 2011. aasta otsuse muutmine.

Muudatusettepanek 41
Erik Bánki
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mee looduslikule koostisele eriomast 
õietolmu ei käsitata mee koostisosana 
direktiivi 2000/13/EÜ artikli 6 lõike 4 
tähenduses toodete puhul, mis on loetletud 
käesoleva direktiivi I lisas.

Mee looduslikule koostisele eriomast 
õietolmu ei käsitata mee koostisosana 
direktiivi 2000/13/EÜ artikli 6 lõike 4 
tähenduses toodete puhul, mis on loetletud 
käesoleva direktiivi I lisas. Siiski 
käsitatakse õietolmu koostisosana 
direktiivi (EÜ) nr 1829/2003 artikli 2 ja 
artikli 12 tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/110/EÜ 
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mee looduslikule koostisele eriomast 
õietolmu ei käsitata mee koostisosana 
direktiivi 2000/13/EÜ artikli 6 lõike 4 
tähenduses toodete puhul, mis on loetletud 
käesoleva direktiivi I lisas.

Mee koostisele eriomast õietolmu 
käsitatakse käesoleva direktiivi 
kohaldamisel mee koostisosana Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. 
aasta direktiivi 2000/13/EÜ (toidu 
märgistamist, esitlemist ja reklaami 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta) artikli 6 lõike 4 
tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Kartika Tamara Liotard
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklile 2 lisatakse järgmine punkt:
6. Määruse 1829/2003 artikli 12 lõike 4 
kohaselt ning selle ulatuse laiendusena 
tuleb geneetiliselt muundatud õietolmu 
mees leiduvad mis tahes jäägid esitada 
toote märgistusel.

Or. en

Muudatusettepanek 44
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 -a) Artikli 2 järele lisatakse järgmine 
uus artikkel:
„Artikkel 2 a (uus)
1. Mee märgistus peab sisaldama piisavat 
ja läbipaistvat teavet geneetiliselt 
muundatud organismidest pärit õietolmu 
sisalduse või selle jääkide leidumise kohta 
mees.
2. Mett tuleb enne turuleviimist 
analüüsida ja teha kindlaks, kas selles 
võib leiduda GMOde õietolmu. Selleks 
vajalikud analüüsid ei kujuta mesinikule 
lisakoormust.
3. Juhtudel, kus on tõendatud, et mees 
leidub GMOde õietolmu, on vaja kindlaks 
teha selle päritolu ja välja selgitada, kas 
see tuleneb saastusest. Kui on tegemist 
saastusega, peab Euroopa Liit kahju 
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saanud mesinikele nende saamata jäänud 
tulu täiel määral hüvitama.
4. Euroopa Liit peab takistama 
geneetiliselt muundatud põllukultuuride 
kasutamist traditsioonilise meetootmise 
piirkondades, tagades põldude ümber 
minimaalse GMO-vaba turvaala, mis 
väldiks meetootmise piirkondade 
saastamist.”

Or. pt

Muudatusettepanek 45
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 2 – punkt 4 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 2 lõike 4 punkti a muudetakse 
järgmiselt:
„Etiketile märgitakse päritoluriik või -
riigid, kus mesi on korjatud, ja iga riigi 
vastavad protsendimäärad.

Or. pt

Muudatusettepanek 46
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 2 lisatakse järgmine punkt:
„5. Erandina määruse 1169/2011 artiklist 
9 ei nõuta mee puhul koostisosade loetelu. 
Siiski tuleks õietolmu käsitada 
koostisosana direktiivi (EÜ) nr 1829/2003 
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artikli 2 ja artikli 12 tähenduses.”

Or. en

Muudatusettepanek 47
Alojz Peterle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 2 lisatakse järgmine punkt:
„5. Erandina määruse 1169/2011 artiklist 
9 ei nõuta mee puhul koostisosade 
loetelu.”

Or. en

Muudatusettepanek 48
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Alojz Peterle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 2 lisatakse järgmine punkt:
„5. Erandina määruse 1169/2011 artiklist 
9 ei nõuta mee puhul koostisosade 
loetelu.”

Or. en
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Selgitus

Määrus 1169/2011 võimaldab esitamata jätta koostisosade loetelu näiteks marjade, puu- ja 
köögiviljade ning juustu puhul. Mesi tuleks lisada nende toodete hulka.

Muudatusettepanek 49
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Artiklile 2 lisatakse järgmine punkt:
„6. Mett ja muud toitu või toidulisandeid, 
mis sisaldavad geneetiliselt muundatud 
põllukultuuridest saadud õietolmu, tuleb 
käsitada toiduainetena, mis sisaldavad 
geneetiliselt muundatud organismidest 
toodetud koostisosi, ja märgistada 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1829/2003, 
eeskätt selle artikli 12 lõike 2 ja artikli 24 
lõike 2 nõuetega.”

Or. en

Selgitus

Euroopa Kohtu 6. septembri 2011. aasta otsuse muutmine.

Muudatusettepanek 50
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 c (uus)
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 2 – punkt 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Artiklile 2 lisatakse järgmine punkt:
„7. Geneetiliselt muundatud 
organismidelt pärineva õietolmu 
märgistamise eesmärgil tuleb direktiivi 
(EÜ) nr 1829/2003 artikli 12 lõikes 2 ja 
artikli 24 lõikes 2 osutatud märgistamise 
piirmäärasid arvestada liigiomaselt.”

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada, et määruse (EÜ) nr 1829/2003 märgistuse eeskirju kohaldatakse mee suhtes 
sarnaselt teiste toiduainetega: GMO-märgistamise piirmäärad (kui saastumine on juhuslik 
või tehniliselt vältimatu) kehtivad iga koostisosa kohta. Näiteks pärineb suure tõenäosusega 
peaaegu kogu rapsimee õietolm Kanadas geneetiliselt muundatud põllukultuuridest. Kui 
rapsipõllud asuvad tarude ümbruses, siis on ilmne, et taimede õietolm satub mette. Seega 
oleks tarbija jaoks äärmiselt eksitav, kui selline mesi ei peaks kandma märgistust „sisaldab 
GMOdest toodetud koostisosi”.

Muudatusettepanek 51
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv2001/110/EMÜ
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 6 välja jäetud
Kooskõlas artikliga 6a antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, mille eesmärk on muuta I lisas 
esitatud nimetuste, tootekirjelduste ja 
määratlustega seonduvaid tehnilisi 
omadusi ning II lisas sätestatud mee 
koostise kriteeriume, selleks et võtta 
arvesse tehnoloogia arengut ja vajaduse 
korral ka asjakohastes rahvusvahelistes 
standardites toimunud arenguid.
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Or. en

Muudatusettepanek 52
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 6a antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, mille eesmärk on muuta I lisas 
esitatud nimetuste, tootekirjelduste ja 
määratlustega seonduvaid tehnilisi 
omadusi ning II lisas sätestatud mee 
koostise kriteeriume, selleks et võtta 
arvesse tehnoloogia arengut ja vajaduse 
korral ka asjakohastes rahvusvahelistes 
standardites toimunud arenguid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 53
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
2001/110/EÜ
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 6a antakse komisjonile 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
mille eesmärk on muuta I lisas esitatud 
nimetuste, tootekirjelduste ja 
määratlustega seonduvaid tehnilisi 
omadusi ning II lisas sätestatud mee 
koostise kriteeriume, selleks et võtta 
arvesse tehnoloogia arengut ja vajaduse 

Kooskõlas artikliga 6a antakse komisjonile 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
mille eesmärk on muuta II lisas sätestatud 
mee koostise kriteeriumidega seonduvaid
tehnilisi omadusi, selleks et võtta arvesse 
tehnoloogia arengut ja vajaduse korral ka 
asjakohastes rahvusvahelistes standardites 
toimunud arenguid.
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korral ka asjakohastes rahvusvahelistes 
standardites toimunud arenguid.

Or. de

Muudatusettepanek 54
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/110/EÜ 
Artikkel 6 a – punkt 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 4 ja 6 osutatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse 
komisjonile määramata ajaks alates (…). 
(Väljaannete Talitus märgib käesoleva 
muutmisakti jõustumise kuupäeva).

Artiklis 4 osutatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse 
komisjonile määramata ajaks alates (…). 
(Väljaannete Talitus märgib käesoleva 
muutmisakti jõustumise kuupäeva).

Or. en

Muudatusettepanek 55
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
2001/110/EÜ
Artikkel 6a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 4 ja 6 osutatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse 
komisjonile määramata ajaks alates (…). 
(Väljaannete Talitus märgib käesoleva 
muutmisakti jõustumise kuupäeva).

Artiklites 4 ja 6 osutatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse 
komisjonile viieks aastaks alates (…). 
(Väljaannete Talitus märgib käesoleva 
muutmisakti jõustumise kuupäeva). 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt 9 kuud enne 5-
aastase perioodi lõppemist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament esitab 
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hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppu pikendamisele 
vastuväite.

Or. de

Muudatusettepanek 56
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 6a – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklites 4 ja 6 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 4 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse selles otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 6a – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklites 4 ja 6 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 4 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse selles otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
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avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 6a – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas artiklitega 4 ja 6 vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 
pärast kõnealusest õigusaktist teatamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku pikendatakse Euroopa 
Parlamendi või nõukogu taotluse korral 
kahe kuu võrra.”

Kooskõlas artikliga 4 vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 
pärast kõnealusest õigusaktist teatamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku pikendatakse Euroopa 
Parlamendi või nõukogu taotluse korral 
kahe kuu võrra.”

Or. en

Muudatusettepanek 59
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) I lisa lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
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„1. „Mesi” – looduslik magusaine, mida 
valmistavad Apis mellifera mesilased 
taimede nektarist, elusate taimeosade 
eritistest või elusatest taimeosadest 
toituvate putukate eritistest, mida 
mesilased koguvad, muundavad oma 
teatavate ainetega segamise teel, 
sadestavad, veetustavad ja ladustavad 
ning jätavad meekärgedesse küpsema ja 
valmima. Mesi koosneb põhiliselt 
erinevatest suhkrutest, peamiselt 
fruktoosist ja glükoosist, ning samuti 
teistest ainetest, nagu orgaanilised 
happed, ensüümid ja mee kogumisel 
saadud tahked osakesed, sealhulgas 
õietolm, kuid ühtegi neist ainetest või 
osakestest ei saa käsitada mee 
koostisosana.”

Or. en

Muudatusettepanek 60
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Lisatakse I a lisa:
„I a lisa
Mesindustoodete nimetused, kirjeldus ja 
määratlus
1. „Mesilasvaha” – looduslik lipiid, mida 
valmistatakse töömesilaste vahanäärmete 
eritistest ning kasutatakse meekärgede 
ehitamiseks.
2. „Mesilaspiim” – looduslik aine, mida 
eritavad Apis mellifera amm-mesilaste 
hüpofaarünks- ja alalõuanääre, mida 
kasutatakse vastsete ja emamesilase 
toitmiseks ning millele ei või ühtegi muud 
ainet lisada. Mesilaspiima toodavad 
mesilased, kes toituvad loomulikust 
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toidust (õietolm, nektar ja mesi) 
mesilaspiima tootmise ajal.
3. „Taruvaik” – aine, mis on kogutud 
teatud taimedelt ja mille seejärel 
muundavad Apis mellifera töömesilased 
ning millele nad lisavad oma eritist 
(peamiselt vaha ja süljeeritist), et 
kasutada seda täitematerjalina. 
4. „Õietolm” – enam-vähem kerakujuline 
kompaktne aine, mis saadakse nektari, 
süljeeritiste ja Apis mellifera töömesilase 
kolmanda paari jalgade mehhaaniliste 
liigutuste tulemusel abil õie 
isassugurakkude aglutinatsioonist ja mida 
kogutakse ja muudetakse 
õietolmuteradeks, et neid hoiustada ja 
seejärel ladustada tarusse ning millele ei 
tohi lisada muid aineid.
5. „Suir” – õietolmuterad, mille mesilased 
on surunud kärjekannu, mis on läbi 
teinud teatava loomuliku muutuse 
ensüümide ja mikroorganismide abil; 
seda õietolmu võib katta meega.”

Or. en

Muudatusettepanek 61
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Alojz Peterle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad artikli 1 lõike 1 
järgimiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt [kuupäev]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti viivitamata 
komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad artikli 1 lõike 1 
järgimiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt [12 kuud pärast jõustumist]. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Alojz Peterle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad artikli 1 lõike 1 
järgimiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt [kuupäev]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti viivitamata 
komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad artikli 1 lõike 1 
järgimiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt [12 kuud pärast jõustumist]. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas. Direktiiv konsolideeritakse 
direktiiviga, mida sellega muudetakse, 
kolme kuu jooksul alates selle 
avaldamisest.

Or. fr


