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Tarkistus 8
Julie Girling, Britta Reimers

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin tuomioistuimen 6 päivänä 
syyskuuta 2011 asiassa C-442/09 antaman 
tuomion seurauksena siitepölyä 
hunajassa on pidettävä myytäväksi 
tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, 
esillepanoa ja mainontaa koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 
2000 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/13/EY 
tarkoitettuna ainesosana. Tuomioistuimen 
tuomio perustui sille esitettyihin 
tosiseikkoihin, joiden mukaan siitepölyn 
esiintyminen hunajassa on pääasiassa 
tulosta mehiläishoitajan toiminnasta, kun 
hunajaa lingotaan sen keruun yhteydessä. 
Siitepöly tulee mehiläispesään kuitenkin 
mehiläisten toiminnan tuloksena, ja sitä 
esiintyy luontaisesti hunajassa 
riippumatta siitä, käyttääkö 
mehiläistenhoitaja linkousta hunajan 
erottamiseen. Sen vuoksi on tarpeen 
selventää, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muuntogeenisistä 
elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä 
syyskuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 soveltamista 
muuntogeeniseen siitepölyyn hunajassa, 
että siitepöly on osatekijä hunajassa, joka 
on luonnollinen aine, jossa ei ole 
ainesosia, eikä direktiivissä 2000/13/EY 
tarkoitettu ainesosa. Sen vuoksi hunajasta 
20 päivänä joulukuuta 2001 annettua 
neuvoston direktiiviä 2001/110/EY olisi 
muutettava.

(1) Direktiivissä 2001/110/EY hunaja 
määritellään mehiläisen tuottamaksi 
luontoperäiseksi makeaksi aineeksi. 
Hunaja koostuu olennaiselta osaltaan 
erilaisista sokereista, ennen kaikkea 
hedelmäsokerista ja rypälesokerista sekä 
muista aineista, kuten orgaanisista 
hapoista, entsyymeistä ja kiinteistä 
hiukkasista, jotka on saatu kerätystä 
hunajasta. Direktiivillä 2001/110(EY) 
säilytetään hunajan alkuperäinen luonne 
rajoittamalla ihmisen toimia, joilla 
voitaisiin muuttaa hunajan koostumusta. 
Direktiivillä kielletään erityisesti 
elintarvikkeiden ainesosien, myös 
elintarvikelisäaineiden, lisääminen 
hunajaan eikä siihen saa lisätä muuta 
kuin hunajaa. Direktiivillä kielletään 
myös hunajalle ominaisten ainesosien, 
siitepöly mukaan lukien, poistaminen 
paitsi jos tätä ei voida välttää vierasta 
ainesta poistettaessa. Mainitut 
vaatimukset ovat yhdenmukaisia Codex 
Alimentarius -kokoelman hunajaa 
koskevien vaatimusten suhteen.
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Or. en

Tarkistus 9
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Alojz Peterle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin tuomioistuimen 6 päivänä 
syyskuuta 2011 asiassa C-442/09 antaman 
tuomion seurauksena siitepölyä hunajassa 
on pidettävä myytäväksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa 
ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä 
maaliskuuta 2000 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2000/13/EY tarkoitettuna ainesosana. 
Tuomioistuimen tuomio perustui sille 
esitettyihin tosiseikkoihin, joiden mukaan 
siitepölyn esiintyminen hunajassa on 
pääasiassa tulosta mehiläishoitajan 
toiminnasta, kun hunajaa lingotaan sen 
keruun yhteydessä. Siitepöly tulee 
mehiläispesään kuitenkin mehiläisten 
toiminnan tuloksena, ja sitä esiintyy 
luontaisesti hunajassa riippumatta siitä, 
käyttääkö mehiläistenhoitaja linkousta 
hunajan erottamiseen. Sen vuoksi on 
tarpeen selventää, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muuntogeenisistä 
elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä 
syyskuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 soveltamista 
muuntogeeniseen siitepölyyn hunajassa, 
että siitepöly on osatekijä hunajassa, joka 
on luonnollinen aine, jossa ei ole 
ainesosia, eikä direktiivissä 2000/13/EY 
tarkoitettu ainesosa. Sen vuoksi hunajasta 
20 päivänä joulukuuta 2001 annettua 
neuvoston direktiiviä 2001/110/EY olisi 

(1) Unionin tuomioistuimen 6 päivänä 
syyskuuta 2011 asiassa C-442/09 antaman 
tuomion seurauksena geneettisesti 
muunnetuista viljalajeista peräisin olevaa 
siitepölyä hunajassa on pidettävä hunajan 
ainesosana tai siitepölyä sisältävänä 
lisäravinteena sellaisena kuin edellä 
mainitut on määritetty elintarviketietojen 
antamisesta kuluttajille 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 1169/2011, jolla on muutettu 
parlamentin ja neuvoston asetuksia (EY) 
N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 
sekä kumottu komission direktiivi 
87/250/ETY, neuvoston direktiivi 
90/496/ETY, komission direktiivi 
1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2000/13/EY, 
komission direktiivit 2002/67/EY ja 
2008/5/EY sekä komission asetus (EY) 
N:o 608/2004.
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muutettava.

Or. en

Perustelu

Perustuu unionin tuomioistuimen 6. syyskuuta 2011 antamaan tuomioon.

Tarkistus 10
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin tuomioistuimen 6 päivänä 
syyskuuta 2011 asiassa C-442/09 antaman 
tuomion seurauksena siitepölyä hunajassa 
on pidettävä myytäväksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa 
ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä 
maaliskuuta 2000 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2000/13/EY tarkoitettuna ainesosana.
Tuomioistuimen tuomio perustui sille 
esitettyihin tosiseikkoihin, joiden mukaan 
siitepölyn esiintyminen hunajassa on 
pääasiassa tulosta mehiläishoitajan 
toiminnasta, kun hunajaa lingotaan sen 
keruun yhteydessä. Siitepöly tulee 
mehiläispesään kuitenkin mehiläisten 
toiminnan tuloksena, ja sitä esiintyy 
luontaisesti hunajassa riippumatta siitä, 
käyttääkö mehiläistenhoitaja linkousta 
hunajan erottamiseen. Sen vuoksi on 
tarpeen selventää, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muuntogeenisistä 
elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä 
syyskuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 soveltamista 
muuntogeeniseen siitepölyyn hunajassa, 
että siitepöly on osatekijä hunajassa, joka
on luonnollinen aine, jossa ei ole 

(1) Unionin tuomioistuimen 6 päivänä 
syyskuuta 2011 asiassa C-442/09 antaman 
tuomion seurauksena geneettisesti 
muunnetuista viljalajeista peräisin olevaa 
siitepölyä hunajassa on pidettävä hunajan 
ainesosana tai siitepölyä sisältävänä 
lisäravinteena sellaisena kuin edellä 
mainitut on määritetty elintarviketietojen 
antamisesta kuluttajille 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 1169/2011, jolla on muutettu 
parlamentin ja neuvoston asetuksia (EY) 
N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 
sekä kumottu komission direktiivi 
87/250/ETY, neuvoston direktiivi 
90/496/ETY, komission direktiivi 
1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2000/13/EY, 
komission direktiivit 2002/67/EY ja 
2008/5/EY sekä komission asetus (EY) 
N:o 608/2004.
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ainesosia, eikä direktiivissä 2000/13/EY 
tarkoitettu ainesosa. Sen vuoksi hunajasta 
20 päivänä joulukuuta 2001 annettua 
neuvoston direktiiviä 2001/110/EY olisi 
muutettava.

Or. en

Tarkistus 11
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin tuomioistuimen 6 päivänä 
syyskuuta 2011 asiassa C-442/09 antaman 
tuomion seurauksena siitepölyä hunajassa 
on pidettävä myytäväksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja 
mainontaa koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä 
maaliskuuta 2000 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2000/13/EY tarkoitettuna ainesosana. 
Tuomioistuimen tuomio perustui sille 
esitettyihin tosiseikkoihin, joiden mukaan 
siitepölyn esiintyminen hunajassa on 
pääasiassa tulosta mehiläishoitajan 
toiminnasta, kun hunajaa lingotaan sen 
keruun yhteydessä. Siitepöly tulee 
mehiläispesään kuitenkin mehiläisten 
toiminnan tuloksena, ja sitä esiintyy 
luontaisesti hunajassa riippumatta siitä, 
käyttääkö mehiläistenhoitaja linkousta 
hunajan erottamiseen. Sen vuoksi on 
tarpeen selventää, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muuntogeenisistä 
elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä 
syyskuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 soveltamista 
muuntogeeniseen siitepölyyn hunajassa, 
että siitepöly on osatekijä hunajassa, joka 
on luonnollinen aine, jossa ei ole ainesosia, 

(1) Unionin tuomioistuimen 6 päivänä 
syyskuuta 2011 asiassa C-442/09 antaman 
tuomion seurauksena siitepölyä hunajassa 
on pidettävä myytäväksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja 
mainontaa koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä 
maaliskuuta 2000 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2000/13/EY tarkoitettuna ainesosana. 
Tämä direktiivi kumotaan ja korvataan 
elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 
25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1169/2011 voimaantulon yhteydessä 
13. joulukuuta 2014. Tuomioistuimen 
tuomio perustui sille esitettyihin 
tosiseikkoihin, joiden mukaan siitepölyn 
esiintyminen hunajassa on pääasiassa 
tulosta mehiläishoitajan toiminnasta, kun 
hunajaa lingotaan sen keruun yhteydessä. 
Siitepöly tulee mehiläispesään kuitenkin 
mehiläisten toiminnan tuloksena, ja sitä 
esiintyy luontaisesti hunajassa riippumatta 
siitä, käyttääkö mehiläistenhoitaja 
linkousta hunajan erottamiseen. Sen vuoksi 
on tarpeen selventää, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muuntogeenisistä 
elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä 
syyskuuta 2003 annetun Euroopan 



AM\1005037FI.doc 7/37 PE519.529v02-00

FI

eikä direktiivissä 2000/13/EY tarkoitettu 
ainesosa. Sen vuoksi hunajasta 20 päivänä 
joulukuuta 2001 annettua neuvoston 
direktiiviä 2001/110/EY olisi muutettava.

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 soveltamista 
muuntogeeniseen siitepölyyn hunajassa, 
että siitepöly on osatekijä hunajassa, joka 
on luonnollinen aine, jossa ei ole ainesosia, 
eikä asetuksessa (EU) N:o 1169/2011
tarkoitettu ainesosa. Sen vuoksi hunajasta 
20 päivänä joulukuuta 2001 annettua 
neuvoston direktiiviä 2001/110/EY olisi 
muutettava.

Or. de

Tarkistus 12
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Hunaja tunnetaan luonnollisena ja 
terveellisenä tuotteena. Kuluttajat ovat 
epäilemättä tietoisia hunajan 
ravintoarvosta ja sen kyvystä parantaa 
erilaisia sairauksia. On selvää, että 
hunajaan sisältyvät muuntogeeniset 
ainesosat muuttavat käsityksiä hunajasta.
Näin ollen asetuksen 1829/2003 
12 artiklan 4 kohdan mukaisesti mainitun 
kohdan soveltamisalan laajentamiseksi 
sekä hunajan erityisominaisuuksien ja 
laajasti tunnetun ravintoarvon huomioon 
ottamiseksi pidetään välttämättömänä, 
että hunajaan sisältyvän siitepölyn 
vähäisinkin muuntogeenipitoisuus on 
ilmoitettava tuotemerkinnöissä.

Or. en

Tarkistus 13
Julie Girling, Britta Reimers



PE519.529v02-00 8/37 AM\1005037FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Siitepöly sisältyy direktiivissä 
2001/110/EY vahvistettuihin hunajan 
koostumusta koskeviin ominaisuuksiin. 
Käytettävissä olevat empiiriset ja 
tutkimukseen perustuvat tiedot 
vahvistavat, että hunajaan sisältyvä 
siitepöly on mehiläisten keräämää 
siitepölyä. Siitepöly sisältyy mehiläisten 
keräämään meteen. Mehiläiset muuntavat 
siitepölyä sisältävän meden hunajaksi 
mehiläispesässä. Käytettävissä olevien 
tietojen mukaan siitepölyä siirtyy 
hunajaan myös mehiläisen 
karvapeitteestä, pesän sisällä olevasta 
ilmasta sekä mehiläisten pesän soluihin 
varastoimasta siitepölystä, joka saattaa 
vapautua, kun mehiläishoitajat keräävät 
hunajaa mehiläispesistä. Näin ollen 
siitepölyä siirtyy pesään mehiläisten 
toiminnan seurauksena, ja siitepöly on 
hunajan luontainen ainesosa riippumatta 
siitä, keräävätkö mehiläishoitajat hunajaa 
mehiläispesistä. Lisäksi on otettava 
huomioon, että mehiläishoitajat eivät 
lisää tarkoituksessa siitepölyä hunajaan, 
koska direktiivi 2001/110/EY kieltää 
siitepölyn lisäämisen. 

Or. en

Tarkistus 14
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) koska hunaja on luonnontuote, se 
olisi vapautettava ainesosaluetteloa 
koskevista vaatimuksista.
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Or. en

Tarkistus 15
Alojz Peterle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) koska hunaja on luonnontuote, se 
olisi vapautettava ainesosaluetteloa 
koskevista vaatimuksista.

Or. en

Tarkistus 16
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Alojz Peterle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) koska hunaja on luonnontuote, se 
olisi vapautettava ainesosaluetteloa 
koskevista vaatimuksista.

Or. en

Perustelu

Asetus 1169/2011 antaa mahdollisuuden vapauttaa tuoreiden hedelmien ja juustojen kaltaiset 
tietyt tuotteet ainesosaluettelon vaatimuksesta. Hunaja olisi lisättävä vapautettavien 
tuotteiden luetteloon.

Tarkistus 17
Alojz Peterle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 b) koska kuluttajat ovat enenevässä 
määrin huolestuneita muuntogeenisten 
organismien sisältymisestä 
elintarvikkeisiin ja koska kuluttajilla on 
oikeus saada tietoja edellä mainituista 
25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1169/2011 sekä 22. syyskuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen N:o 1829/2003 
mukaisesti, 20. joulukuuta 2001 annettua 
neuvoston direktiiviä 2001/110/EY olisi 
muutettava vastaavasti. 

Or. sl

Tarkistus 18
Julie Girling, Britta Reimers

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) elintarviketietojen antamisesta 
kuluttajille 25. lokakuuta 2011 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa N:o 1169/20111 ainesosalla 
tarkoitetaan elintarvikkeen tuotannossa 
tai valmistuksessa käytettyä ainetta tai 
tuotetta, joka on mukana valmiissa 
tuotteessa sellaisenaan tai jossakin 
muussa muodossa. Määritelmä sisältää 
elintarvikkeen tarkoituksellisen käytön 
tuotannossa tai valmistuksessa. Koska 
hunaja on luonnontuote ja koska 
hunajalle ominaiset osatekijät, siitepöly 
mukaan luettuna, ovat peräisin 
luonnosta, on välttämätöntä selventää, 
että hunaja ja sille ominaiset osatekijät 
eivät ole asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 
tarkoitettuja ”ainesosia”.
__________________
1 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18
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Or. en

Tarkistus 19
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Direktiivin 2001/18 ja asetuksen 
1829/2003 mukaisesti on vältettävä 
muuntogeenisen DNA:n ja/tai 
muuntogeenisten proteiinien tahatonta 
esiintymistä hunajassa.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 1829/2003 johdanto-osan 28 kohdassa todetaan, että toimijoiden olisi vältettävä 
muuntogeenisten organismien tahatonta esiintymistä muissa tuotteissa. Muuntogeenisten 
organismien välttämistä korostetaan myös direktiivin 2001/18 26a artiklassa ja 
13. heinäkuuta 2010 annetussa komission tiedonannossa. Viimeksi mainitussa, joka koskee 
muuntogeenisten sekä tavanomaisten ja luonnonmukaisten viljelykasvien rinnakkaiseloa, 
todetaan että viljelijöille on annettava vapaus valita, viljelevätkö he muuntogeenisiä kasveja 
vai eivät. Mainittu valinnan vapaus olisi annettava myös mehiläishoitajille.

Tarkistus 20
Julie Girling, Britta Reimers

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Tämä direktiivi ei vaikuta 
22. syyskuuta 2003 annetun 
muuntogeenisiä elintarvikkeita koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
soveltamiseen muuntogeenisiin 
elintarvikkeisiin ja muuntogeenistä 
siitepölyä sisältävään hunajaan, koska 
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mainittu hunaja valmistetaan kyseisen 
asetuksen mukaisesta muuntogeenisestä 
organismista. Asiassa C-442/09, Karl 
Heinz Bablok ja muut vastaan Baijerin 
vapaavaltio EU:n tuomioistuin totesi, että 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 johdanto-
osan 16 kohtaan sisältyvä kyseisen 
säännöksen ratkaiseva soveltamiskriteeri 
on se, onko elintarvikkeessa 
muuntogeenisestä materiaalista peräisin 
olevia ainesosia. Muuntogeenistä 
siitepölyä sisältävä hunaja olisi näin ollen 
luokiteltava asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 3 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetuksi 
”muuntogeenisestä organismista 
(osittain) tuotetuksi elintarvikkeeksi”.
Määritelmä, jonka mukaan siitepöly ei ole 
hunajan ainesosa, ei näin ollen vaikuta 
tuomioistuimen mainitussa asiassa 
esittämään johtopäätökseen, jonka 
mukaan muuntogeenistä siitepölyä 
sisältävä hunaja kuuluu asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 soveltamisalaan ja 
erityisesti mainittuun asetukseen 
sisältyvien vaatimusten soveltamisalaan, 
joita ovat erityisesti nimenomainen lupa 
ennen markkinoille saattamista, valvonta 
ja tarvittaessa merkintä.

Or. en

Tarkistus 21
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Muuntogeenisistä elintarvikkeista ja 
rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti hunaja ja muut 
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muuntogeenistä siitepölyä sisältävät 
elintarvikkeet ja ravintolisät on 
merkittävä elintarvikkeiksi, joka sisältävät 
muuntogeenisistä organismeista peräisin 
olevia ainesosia.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu EU:n tuomioistuimen 6. syyskuuta 2011 antamaan päätökseen.

Tarkistus 22
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 d) Asetuksen 1169/2011 määritelmän 
mukaan ainesosalla tarkoitetaan 
elintarvikkeen tuotannossa tai 
valmistuksessa käytettyä ainetta tai 
tuotetta. Hunajatuotannon suojelun ja 
viljalajien pölytyksen kannalta on 
välttämätöntä, että mehiläiset sijoitetaan 
tarkoituksella pölyttämään tiettyjä 
kasvilajeja, koska hunajan koostumus 
riippuu siitä, missä mehiläispesät 
sijaitsevat ja koska hunajasatoa 
korjataan. Muuntogeenisistä viljalajeista 
peräisin oleva siitepöly olisi näin ollen 
luokiteltava viljalajikohtaiseksi hunajaksi. 

Or. en

Perustelu

Laboratorioiden käytäntö perustuu joka tapauksessa jo nyt edellä mainittuun ja se koskee 
nykyään myös muita testattuja elintarvikkeita. Tässä yhteydessä hunaja olisi luokiteltava 
muiden samalla tavoin kuin muut elintarvikkeet. On esimerkiksi hyvin todennäköistä, että 
lähes kaiken Kanadasta peräisi olevan ”rypsihunajan” siitepöly on peräisin 
muuntogeenisestä viljasta. Näin ollen olisi kuluttajan kannalta harhaanjohtavaa, jos 
mainittua hunajaa ei merkittäisi lakisääteisesti "muuntogeenisestä viljasta peräisin olevia 
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ainesosia sisältäväksi” hunajaksi.

Tarkistus 23
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 e) Muuntogeenisistä organismeista 
peräisin olevan siitepölyn esiintyminen 
hunajassa samoin kuin muuntogeenisten 
organismien esiintyminen muissa 
sadoissa voidaan välttää teknisesti 
asianmukaisilla rinnakkaistoimenpiteillä. 

Or. en

Perustelu

Saastuminen voidaan välttää varmistamalla, että mehiläispesät ovat riittävällä etäisyydellä 
muuntogeenisistä viljalajeista. 

Tarkistus 24
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 f) Direktiivin 2001/18 26 artiklan 
a kohtaan perustuvilla jäsenvaltioiden 
tasolla toteutettavilla rinnakkaiseloon 
liittyvillä toimenpiteillä olisi 
varmistettava, että hunajan tavanomaiset 
määritykset ovat tarpeettomia muun 
muassa vähimmäisetäisyyksien
määrittämisen perusteella.

Or. en
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Perustelu

Saksassa marketit edellyttävät jo nykyään todisteita siitä, että hunaja ei sisällä 
muuntogeenistä siitepölyä. Mehiläispesien ja muuntogeenisten viljelykasvien välinen riittävä 
etäisyys hyväksytään todisteeksi, minkä vuoksi konkreettiset todisteet ovat tarpeettomia 
useimmissa tapauksissa. Edellä mainittu koskee myös muuntogeenisiä organismeja 
sisältämättömiä tuotteita koskevia virallisia vaatimuksia. 

Tarkistus 25
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 g kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 g) Siitepölyn esiintyminen hunajassa 
on tulosta sekä mehiläisten toiminnasta 
että mehiläishoitajan toiminnasta, kun 
hunajaa lingotaan. Koska mehiläiset 
sijoitetaan tarkoituksella keräämään 
tiettyä kasvikohtaista siitepölyä ja koska 
mehiläishoitaja linkoaa hunajan 
tarkoituksella, siitepölyn esiintymistä 
hunajassa ei voida pitää satunnaisena 
ilmiönä.

Or. en

Perustelu

Hunajaan sisältyy luonnostaan siitepölyä. On esimerkiksi hyvin todennäköistä, että 
Kanadassa tuotetun ”rypsihunajan” siitepöly on peräisin geenimuunnellusta rypsistä. Jos 
mehiläispesä on rypsipeltojen läheisyydessä, on selvää, että hunaja sisältää kasvien 
siitepölyä. Näin ollen olisi kuluttajan kannalta äärimmäisen harhaanjohtavaa, jos mainittua 
hunajaa ei lakisääteisesti merkitä ”muuntogeenisistä organismeista valmistetuista ainesosista 
valmistetuksi” tuotteeksi.

Tarkistus 26
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kuluttajan tiedonsaannin ja 
valinnanvapauden varmistamiseksi ja 
hunajan erityisten ominaisuuksien 
huomioon ottamiseksi tässä direktiivissä 
siitepöly määritellään ainesosaksi 
yksinomaan asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 2 artiklassa ja 12 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä. 

Or. en

Tarkistus 27
Kriton Arsenis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiivin 2001/110/EY liitteet 
sisältävät teknisiä osatekijöitä, joita on 
ehkä mukautettava tai ajantasaistettava 
asiaa koskevien kansainvälisten 
standardien kehityksen ottamiseksi 
huomioon. Kyseisessä direktiivissä ei 
kuitenkaan anneta komissiolle 
asianmukaisia valtuuksia mukauttaa tai 
ajantasaistaa viipymättä kyseisiä liitteitä 
kansainvälisten standardien kehityksen 
ottamiseksi huomioon. Näin ollen 
direktiivin 2001/110/EY johdonmukaisen 
täytäntöönpanon vuoksi valta mukauttaa 
tai ajantasaistaa kyseisen direktiivin 
liitteitä tekniikan kehityksen tai 
kansainvälisten standardien kehityksen 
huomioon ottamiseksi olisi myös 
siirrettävä komissiolle.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 28
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiivin 2001/110/EY liitteet 
sisältävät teknisiä osatekijöitä, joita on 
ehkä mukautettava tai ajantasaistettava 
asiaa koskevien kansainvälisten 
standardien kehityksen ottamiseksi 
huomioon. Kyseisessä direktiivissä ei 
kuitenkaan anneta komissiolle 
asianmukaisia valtuuksia mukauttaa tai 
ajantasaistaa viipymättä kyseisiä liitteitä 
kansainvälisten standardien kehityksen 
ottamiseksi huomioon. Näin ollen 
direktiivin 2001/110/EY johdonmukaisen 
täytäntöönpanon vuoksi valta mukauttaa 
tai ajantasaistaa kyseisen direktiivin 
liitteitä tekniikan kehityksen tai 
kansainvälisten standardien kehityksen 
huomioon ottamiseksi olisi myös 
siirrettävä komissiolle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Näin ollen olennaisia osia sisältävät liitteet eivät voi sisältyä delegoitujen säädösten 
soveltamisalaan.

Tarkistus 29
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiivin 2001/110/EY liitteet
sisältävät teknisiä osatekijöitä, joita on 
ehkä mukautettava tai ajantasaistettava 

(4) Direktiivissä 2001/110/EY oleva liite II
sisältää teknisiä osatekijöitä, joita on ehkä 
mukautettava tai ajantasaistettava asiaa 
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asiaa koskevien kansainvälisten 
standardien kehityksen ottamiseksi 
huomioon. Kyseisessä direktiivissä ei 
kuitenkaan anneta komissiolle 
asianmukaisia valtuuksia mukauttaa tai 
ajantasaistaa viipymättä kyseisiä liitteitä
kansainvälisten standardien kehityksen 
ottamiseksi huomioon. Näin ollen 
direktiivin 2001/110/EY johdonmukaisen 
täytäntöönpanon vuoksi valta mukauttaa tai 
ajantasaistaa kyseisen direktiivin liitteitä
tekniikan kehityksen tai kansainvälisten 
standardien kehityksen huomioon 
ottamiseksi olisi myös siirrettävä 
komissiolle.

koskevien kansainvälisten standardien 
kehityksen ottamiseksi huomioon. 
Kyseisessä direktiivissä ei kuitenkaan 
anneta komissiolle asianmukaisia 
valtuuksia mukauttaa tai ajantasaistaa 
viipymättä kyseistä liitettä kansainvälisten 
standardien kehityksen ottamiseksi 
huomioon. Näin ollen direktiivin 
2001/110/EY johdonmukaisen 
täytäntöönpanon vuoksi valta mukauttaa tai 
ajantasaistaa kyseisessä direktiivissä 
olevaa liitettä II tekniikan kehityksen tai 
kansainvälisten standardien kehityksen 
huomioon ottamiseksi olisi myös 
siirrettävä komissiolle.

Or. de

Tarkistus 30
Kriton Arsenis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
tekninen kehitys ja tarpeen mukaan 
kansainvälisten standardien kehittyminen, 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti olisi näin ollen 
siirrettävä komissiolle direktiivin 
2001/110/EY liitteissä oleviin 
tuotekuvauksiin ja määritelmiin liittyvien 
teknisten ominaisuuksien 
mukauttamiseksi tai ajantasaistamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 31
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
tekninen kehitys ja tarpeen mukaan 
kansainvälisten standardien kehittyminen, 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti olisi näin ollen 
siirrettävä komissiolle direktiivin 
2001/110/EY liitteissä oleviin 
tuotekuvauksiin ja määritelmiin liittyvien 
teknisten ominaisuuksien 
mukauttamiseksi tai ajantasaistamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tuotekuvausten ja -määritelmien ominaisuudet ovat olennaisia osia, minkä vuoksi ne eivät voi 
sisältyä delegoitujen säädösten soveltamisalaan. 

Tarkistus 32
Alojz Peterle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
tekninen kehitys ja tarpeen mukaan 
kansainvälisten standardien kehittyminen, 
valta antaa säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti olisi näin ollen 
siirrettävä komissiolle direktiivin 
2001/110/EY liitteissä oleviin 
tuotekuvauksiin ja määritelmiin liittyvien 
teknisten ominaisuuksien 
mukauttamiseksi tai ajantasaistamiseksi.

Poistetaan.

Or. en



PE519.529v02-00 20/37 AM\1005037FI.doc

FI

Tarkistus 33
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin ottaa huomioon tekninen 
kehitys ja tarpeen mukaan kansainvälisten 
standardien kehittyminen, valta antaa 
säädöksiä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti olisi näin ollen siirrettävä 
komissiolle direktiivin 2001/110/EY 
liitteissä oleviin tuotekuvauksiin ja 
määritelmiin liittyvien teknisten 
ominaisuuksien mukauttamiseksi tai 
ajantasaistamiseksi.

(6) Jotta voitaisiin ottaa huomioon tekninen 
kehitys ja tarpeen mukaan kansainvälisten 
standardien kehittyminen, valta antaa 
säädöksiä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti olisi näin ollen siirrettävä 
komissiolle direktiivin 2001/110/EY
liitteen II määritelmiin liittyvien teknisten 
ominaisuuksien mukauttamiseksi tai 
ajantasaistamiseksi.

Or. de

Tarkistus 34
João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) ottaa huomioon, että hunaja on 
luonnontuote, jonka parantavat, 
ruoansulatusta edistävät ja energiaa 
lisäävät ominaisuudet poikkeavat 
kaikkien muiden elintarvikkeiden 
ominaisuuksista; ottaa huomioon, että 
hunaja on peräisin lukemattomien 
kukkien medestä ja yhdistettynä valtavan 
monien kasvien hyödyllisiin 
ominaisuuksiin se sisältää ihmisen 
elimistölle ratkaisevan tärkeitä aineita 
kuten kalsiumia, fosforia, glukoosia, 
hedelmäsokeria, natriumia, kaliumia, 
magnesiumia ja rautaa; ottaa huomioon, 
että luonnontuotteena hunaja voi 
oikeassa muodossa lievittää anemiaa, 
astmaa, keuhkokuumetta, keuhkoputken 
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tulehdusta, influenssaa, käheyttä, yskää ja 
sydänvaivoja; 

Or. pt

Tarkistus 35
João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) ottaa huomioon, että kuluttajilla on 
oikeus tuotetietoihin, ja katsoo, että koska 
markkinoilla on muuntogeenisiä 
organismeja sisältävää hunajaa, 
tuotetietojen on oltava avoimesti 
kuluttajien saatavilla;

Or. pt

Tarkistus 36
João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 c) ottaa huomioon, että nykykäytännön 
mukaisesti mikään ei rajoita 
muuntogeenisten viljalajien viljelyä 
perinteisten hunajantuotantoalueiden 
läheisyydessä ja että muuntogeenisten 
viljalajien siitepöly saastuttaa kyseisillä 
alueilla tuotetun hunajan; ottaa 
huomioon, että muuntogeenisten 
viljalajien viljely mehiläispesien 
läheisyydessä saattaa johtaa siihen, että 
mainituista viljalajeista peräisin oleva 
siitepöly saastuttaa hunajan; 

Or. pt
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Tarkistus 37
Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 alakohta (uusi)
otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

(-1) Neuvoston hunajadirektiivin 
2001/110/EY otsikko muutetaan 
seuraavasti: 
”Neuvoston direktiivi 2001/110/EY 
hunajasta ja mehiläistuotteista” 

Or. en

Tarkistus 38
Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/110/EY
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Lisätään seuraava artikla:
1 a artikla 
Muut kuin hunajaa sisältävät 
mehiläistuotteet määritellään liitteessä Ia.

Or. en

Tarkistus 39
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2001/110/EY
2 artikla
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Komission teksti Tarkistus

(1) Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

‘5. Siitepölyä, joka on hunajalle 
ominainen luonnollinen osatekijä, ei 
pidetä tämän direktiivin liitteessä 1 
määriteltyjen tuotteiden ainesosana 
direktiivin 2000/13/EY 6 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetulla tavalla”.

Or. en

Tarkistus 40
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Alojz Peterle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2001/110/EY
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

‘5. Siitepölyä, joka on hunajalle 
ominainen luonnollinen osatekijä, ei 
pidetä tämän direktiivin liitteessä 1 
määriteltyjen tuotteiden ainesosana 
direktiivin 2000/13/EY 6 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetulla tavalla”.

Or. en

Perustelu

6. syyskuuta 2011 annetun EU:n tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano.

Tarkistus 41
Erik Bánki
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2001/110/EY
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siitepölyä, joka on hunajalle ominainen 
luonnollinen osatekijä, ei pidetä tämän 
direktiivin liitteessä 1 määriteltyjen 
tuotteiden ainesosana direktiivin 
2000/13/EY 6 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla”.

Siitepölyä, joka on hunajalle ominainen 
luonnollinen osatekijä, ei pidetä tämän 
direktiivin liitteessä 1 määriteltyjen 
tuotteiden ainesosana direktiivin 
2000/13/EY 6 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla. Siitepöly on kuitenkin 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 2 ja 
12 artiklassa tarkoitettu ainesosa.

Or. en

Tarkistus 42
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2001/110/EY
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siitepölyä, joka on hunajalle ominainen 
luonnollinen osatekijä, ei pidetä tämän
direktiivin liitteessä 1 määriteltyjen
tuotteiden ainesosana direktiivin 
2000/13/EY 6 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla”.

Siitepöly on hunajalle ominainen osatekijä, 
mutta tässä direktiivissä hunajaa pidetään
myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden 
merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 
2000 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/13/EY
vahvistettuna ainesosana.

Or. en

Tarkistus 43
Kartika Tamara Liotard
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/110/EY
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 2 artiklaan 6 kohta seuraavasti:
6. Asetuksen 1829/2003 12 artiklan 
4 kohdan ja sen laajennetun 
soveltamisalan mukaisesti kaikki 
muuntogeenisen siitepölyn pitoisuudet on 
ilmoitettava tuotteen merkinnöissä.

Or. en

Tarkistus 44
João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/110/EY
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) lisätään 2 artiklan jälkeen seuraava 
artikla:
”2 a artikla (uusi)
1. Hunajan merkinnällä on annettava 
avoimesti asianmukaisia tietoja 
muuntogeenisistä organismeista peräisin 
olevan siitepölyn tai sen jäännösten 
esiintymisestä hunajassa. 
2. Hunaja on analysoitava, ja 
mahdollinen muuntogeeninen siitepöly on 
määritettävä ennen markkinoille 
saattamista. Mainittu analyysi ei saa 
aiheuttaa lisäkustannuksia 
mehiläishoitajalle.
3. Tapauksissa, joissa paljastuu 
muuntogeenistä siitepölyä, sen alkuperä 
on määritettävä, jotta voidaan selvittää, 
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johtuuko esiintyminen saastumisesta. Jos 
esiintyminen johtuu saastumisesta, EU 
maksaa asianomaisille mehiläishoitajille 
täyden korvauksen tulonmenetyksistä.
4. EU estää muuntogeenisten viljalajien 
viljelyn perinteisillä 
hunajantuotantoalueilla ja varmistaa 
muuntogeenisistä organismeista vapaan 
turvavyöhykkeen saastumisen estämiseksi. 

Or. pt

Tarkistus 45
João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/110/EY
2 artikla – 4 a kohta

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan sen vuoksi 2 artiklan 4 a kohta 
seuraavasti:
“hunajan alkuperämaa tai alkuperämaat 
on ilmoitettava, ja prosenttiosuudet on 
ilmoitettava merkinnöissä.

Or. pt

Tarkistus 46
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/110/EY
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"5. Poiketen siitä, mitä asetuksessa 
1169/2011 olevassa 9 artiklassa 
säädetään, hunajan osalta ei vaadita 
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mainittua ainesosien luetteloa. Siitepölyä 
hunajassa pidetään kuitenkin asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 2 ja 12 artiklassa 
tarkoitettuna ainesosana.”

Or. en

Tarkistus 47
Alojz Peterle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/110/EY
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti: 
"5. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 
N:o 1169/2011 9 artiklassa säädetään, 
hunajan osalta ei vaadita ainesosien 
luetteloa.”

Or. en

Tarkistus 48
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Alojz Peterle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/110/EY
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"5. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 
N:o 1169/2011 9 artiklassa säädetään, 
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hunajan osalta ei vaadita ainesosien 
luetteloa.”

Or. en

Perustelu

Asetuksen 1169/2011 mukaisesti tuoreiden hedelmien, vihannesten ja juuston kaltaiset 
tuotteet voidaan vapauttaa ainesluettelovaatimuksesta. Hunaja olisi lisättävä vaatimuksesta 
vapautettujen tuotteiden luetteloon. 

Tarkistus 49
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/110/EY
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:
“6. Hunaja ja muut muuntogeenisistä 
kasveista peräisin olevaa siitepölyä 
sisältävät elintarvikkeet ja ravintolisät 
luokitellaan muuntogeenisistä 
organismeista valmistetuiksi 
elintarvikkeiksi ja elintarvikkeiden 
ainesosiksi, jotka on merkittävä asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 mukaisesti, erityisesti 
asetuksen 12 artiklan 2 kohdan ja 
24 artiklan 2 kohdan mukaisesti."

Or. en

Perustelu

6. syyskuuta 2011 annetun EU:n tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano.

Tarkistus 50
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/110/EY
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:
“7. Muuntogeenisistä organismeista 
peräisin olevan siitepölyn merkinnän 
yhteydessä asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
12 artiklan 2 kohdassa ja 24 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu merkintäkynnys on 
määriteltävä lajikohtaisesti." 

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että asetukseen (EY) N:o 1829/2003 perustuva merkintävaatimus koskee 
hunajaa samalla tavoin kuin kaikkia muita elintarvikkeita: Geenimuunnellun organismin 
merkintäkynnys (tapauksissa, joissa saastuminen on satunnaista tai teknisesti vältettävissä) 
koskee jokaista ainesosaa. On esimerkiksi hyvin todennäköistä, että lähes kaiken Kanadasta 
peräisin olevan ”rypsihunajan” siitepöly on peräisin muuntogeenisestä rypsistä. Jos 
mehiläispesien ympärillä on rypsipeltoja, on ilmeistä, että hunajassa on rypsin siitepölyä. 
Näin ollen olisi kuluttajan kannalta harhaanjohtavaa, jos mainittua hunajaa ei merkittäisi 
lakisääteisesti "muuntogeenisestä viljasta peräisin olevia ainesosia sisältäväksi” hunajaksi.

Tarkistus 51
Kriton Arsenis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2001/110/EY
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 6 a artiklan 
mukaisesti liitteessä I esitettyihin 
nimityksiin, tuotekuvauksiin ja 
määritelmiin sekä liitteessä II esitettyihin 
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hunajan koostumusta koskeviin 
vaatimuksiin liittyvien teknisten 
ominaisuuksien muuttamiseksi tekniikan 
kehityksen ja tarvittaessa asianomaisten 
kansainvälisten standardien kehityksen 
huomioon ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 52
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2001/110/EY
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 6 a artiklan 
mukaisesti liitteessä I esitettyihin 
nimityksiin, tuotekuvauksiin ja 
määritelmiin sekä liitteessä II esitettyihin 
hunajan koostumusta koskeviin 
vaatimuksiin liittyvien teknisten 
ominaisuuksien muuttamiseksi tekniikan 
kehityksen ja tarvittaessa asianomaisten 
kansainvälisten standardien kehityksen 
huomioon ottamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 53
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2001/110/EY
6 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 6 a artiklan 
mukaisesti liitteessä I esitettyihin 
nimityksiin, tuotekuvauksiin ja 
määritelmiin sekä liitteessä II esitettyihin 
hunajan koostumusta koskeviin 
vaatimuksiin liittyvien teknisten 
ominaisuuksien muuttamiseksi tekniikan 
kehityksen ja tarvittaessa asianomaisten 
kansainvälisten standardien kehityksen 
huomioon ottamiseksi.

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 6 a artiklan 
mukaisesti liitteessä II esitettyihin hunajan 
koostumusta koskeviin vaatimuksiin 
liittyvien teknisten ominaisuuksien 
muuttamiseksi tekniikan kehityksen ja 
tarvittaessa asianomaisten kansainvälisten 
standardien kehityksen huomioon 
ottamiseksi.

Or. de

Tarkistus 54
Kriton Arsenis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2001/110/EY
6 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään 4 ja 6 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi ... päivästä 
...kuuta … (Julkaisutoimisto lisää tämän 
muutossäädöksen 
voimaantulopäivämäärän).

Siirretään 4 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi ... päivästä 
...kuuta … (Julkaisutoimisto lisää tämän 
muutossäädöksen 
voimaantulopäivämäärän).

Or. en

Tarkistus 55
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2001/110/EY
6 a artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Siirretään 4 ja 6 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi ... päivästä 
...kuuta … (Julkaisutoimisto lisää tämän 
muutossäädöksen 
voimaantulopäivämäärän).

Siirretään 4 ja 6 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
viiden vuoden ajaksi ... päivästä ...kuuta … 
(Julkaisutoimisto lisää tämän 
muutossäädöksen 
voimaantulopäivämäärän). Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä. 

Or. de

Tarkistus 56
Kriton Arsenis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2001/110/EY
6 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 ja 6 artiklassa
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklassa
tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en
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Tarkistus 57
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2001/110/EY
6 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 ja 6 artiklassa
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklassa
tarkoitetun säädösvallan siirron 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 58
Kriton Arsenis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2001/110/EY
6 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 4 ja 6 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 

Edellä olevan 4 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
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ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella 
kuukaudella.”

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 59
Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Korvataan liitteessä I oleva 1 kohta 
seuraavasti:
"1. ’Hunajalla’ tarkoitetaan 
luontoperäistä makeaa ainetta, jonka 
hunajamehiläinen (Apis mellifera) on 
tuottanut kukkien medestä tai kasvien 
elävien osien eritteistä tai tiettyjen kasveja 
imevien hyönteislajien kasvien elävillä 
osilla olevista eritteistä, ja jota mehiläiset 
keräävät, muuntavat yhdistellen tiettyjen 
itsestään peräisin olevien aineiden 
kanssa, saostavat, kuivaavat, varastoivat 
sekä jättävät kehittymään ja kypsymään 
hunajakennoihin. Hunaja koostuu 
olennaiselta osaltaan erilaisista 
sokereista, ennen kaikkea 
hedelmäsokerista ja rypälesokerista, sekä 
muista aineista, kuten orgaanisista 
hapoista, entsyymeistä ja kiinteistä 
hiukkasista, jotka on saatu kerätystä 
hunajasta, siitepöly mukaan luettuna, 
vaikka mitään näistä aineista tai 
hiukkasista ei voida pitää hunajan 
ainesosana.”

Or. en
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Tarkistus 60
Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) lisätään liite Ia seuraavasti:
”LIITE Ia
Mehiläistuotteiden nimet, tuotekuvaukset 
ja määritelmät
1. ’Mehiläisvahalla’ tarkoitetaan 
rasvaista luonnonainetta, joka 
valmistetaan hunajamehiläislajin 
työläisten vaharauhasten tuottamasta 
eritteestä ja jota käytetään 
hunajakennojen rakentamiseen. 
2. ’Emoaineella’ tarkoitetaan 
hunajamehiläislajin ruokkijamehiläisten 
alanielun rauhasten ja 
mandibulaarirauhasten erittämää 
luonnonainetta, joka on tarkoitettu 
toukkien ja kuningattaren ruokkimiseen 
ja johon ei lisätä muita aineita.
3. ’Kittivahalla’ tarkoitetaan 
hunajamehiläislajin työläisten tietyistä 
kasveista keräämää ainetta, jonka ne 
muuttavat sen jälkeen lisäämällä siihen 
omia eritteitään (pääasiassa vaha- ja 
sylkieritteitä), jotta sitä voidaan käyttää 
kittaamiseen. 
4. ’Siitepölyllä’ tarkoitetaan enemmän tai 
vähemmän pallonmuotoista tiivistä 
ainetta, joka koostuu kukkien 
koiraspuolisten sukusolujen kertymästä, 
joka syntyy meden, sylkieritteiden ja 
hunajamehiläislajin työläisten 
takaraajojen mekaanisen toiminnan 
avulla ja joka kerätään ja muokataan 
siitepölypalloiksi, jotta se voidaan viedä ja 
varastoida pesään, ja johon ei saa lisätä 
muita aineita.
5. ’Mehiläissiitepölyllä tai 
mehiläisleivällä’ tarkoitetaan 
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siitepölypalloja, jotka mehiläiset ovat 
levittäneet hunajakennoihin ja jotka ovat 
käyneet läpi tiettyjä luonnollisia 
muutoksia entsyymien ja mikro-
organismien läsnäolon ansiosta; siitepöly 
voi olla hunajan peitossa.”

Or. en

Tarkistus 61
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Alojz Peterle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan 
1 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään […]. Niiden on 
viipymättä toimitettava nämä säännökset 
kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan 
1 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [12 kuukauden 
kuluttua direktiivin voimaantulosta]. 
Niiden on viipymättä toimitettava nämä 
säännökset kirjallisina komissiolle.

Or. en

Tarkistus 62
Alojz Peterle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan 
1 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään […]. Niiden on 
viipymättä toimitettava nämä säännökset 
kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan 
1 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [12 kuukauden 
kuluttua direktiivin voimaantulosta]. 
Niiden on viipymättä toimitettava nämä 
säännökset kirjallisina komissiolle.
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Or. en

Tarkistus 63
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Se 
konsolidoidaan sen direktiivin kanssa, 
jota sillä muutetaan, kolmen kuukauden 
kuluessa sen voimaantulosta. 

Or. fr


