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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива2001/110/ЕО на Съвета относно меда
(COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0530),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0304/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 14 ноември 
2012 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Вследствие на решението на Съда от 
6 септември 2011 г. по дело C-442/09 
поленът в меда следва да се разглежда 
като съставка по смисъла на 
Директива 2000/13/ЕО на Европейския 

(1) Вследствие на решението на Съда от 
6 септември 2011 г. по дело C-442/09 
поленът в меда следва да се разглежда 
като съставка по смисъла на 
Директива 2000/13/ЕО на Европейския 

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

парламент и на Съвета от 20 март 
2000 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите членки 
относно етикетирането, представянето и 
рекламата на храните. Междувременно 
тази директива беше отменена и 
заменена с Регламент (ЕС) № 
1169/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2011 
година за предоставянето на 
информация за храните на 
потребителите1. Решението на Съда 
се основава на разглеждане на 
основание фактите, по които бе сезиран, 
а именно, че наличието на полен в меда 
се дължи главно на центрофугирането, 
извършвано от пчеларя за целите на 
събирането на меда. Поленът обаче 
попада в кошера единствено в резултат 
на дейността на пчелите и той присъства 
по естествен път в меда, независимо 
дали пчеларят извлича меда чрез 
центрофугиране. Следователно е 
необходимо да се поясни, без да се 
засяга прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 22 септември 2003 г. 
относно генетично модифицираните 
храни и фуражи по отношение на 
генетично модифицирания полен в 
меда, че поленът е съставен елемент на 
меда, който е естествено вещество без 
съставки, и не е съставка по смисъла на
Регламент (EС) № 1169/2011.
____________
1 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18

Or. en

Обосновка

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията, определящо полена като 
съставен елемент на меда, а не съставка, и поясняващо, че медът е естествено 
вещество без съставки. Директива 2000/13/EО,обаче, посочена в оригиналния текст 
на Комисията, беше отменена и заменена с Регламент (ЕС) № 1169/2011 за 
предоставянето на информация за храните на потребителите. Следователно е 
целесъобразно определението на полена като съставен елемент на меда да се направи 
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в контекста на този регламент.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Приложенията съдържат съществени елементи от директивата и следователно не 
попадат в обхвата на делегираните актове.
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Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Приложенията съдържат съществени елементи от директивата и следователно не 
попадат в обхвата на делегираните актове.

Изменение 4

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Поленът, в качеството си на естествен 
съставен елемент, характерен за меда, 
не се счита за съставка — по смисъла на 
член 2, параграф 2, буква е) от 
Регламент (EС) № 1169/2011— на 
продуктите, посочени в приложение 1 
към настоящата директива“.

Or. en
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Обосновка

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията, определящо полена като 
съставен елемент на меда, а не като съставка. Директива 2000/13/EО,обаче, посочена 
в оригиналния текст на Комисията, беше отменена и заменена с Регламент (ЕС) № 
1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите. 
Следователно е целесъобразно определението на полена като съставен елемент на 
меда да се направи в контекста на този регламент. 

Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Приложенията съдържат съществени елементи от директивата и следователно не 
попадат в обхвата на делегираните актове.

Изменение 6

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

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

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, се предоставя 
на Комисията за срок от пет години, 
считано от (…). (Службата за 
публикации трябва да попълни датата 
на влизане в сила на настоящия акт за 
изменение). Комисията изготвя доклад 
относно делегирането на правомощия 
не по-късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
удължава мълчаливо за същия срок, 
освен ако Европейският парламент 
или Съветът не възразят срещу 
подобно удължаване не по-късно от 
три месеца преди изтичането на 
всеки период.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 5, с което се заличава член 6.

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

делегираните актове, които вече са в 
сила.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 5, с което се заличава член 6.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
Заключение на Съда на Европейския съюз

Докладчикът е напълно съгласен с предложението на Комисията, което пояснява, че 
поленът не е съставка на меда, а съставен елемент.

В Codex Alimentarius, в параграф 3.1 от стандарта за меда, се постановява, че медът е 
едносъставен продукт. Също така ясно се посочва, че поленът не се счита за съставка 
на меда:
„3.1. Медът, продаван като такъв, не съдържа каквито и да било хранителни 
съставки, включително хранителни добавки, нито други добавки, различни от мед. 
Медът не съдържа никакви неприемливи вещества, вкусове, аромати или чужди 
примеси, абсорбирани от чужди вещества по време на обработката и съхраняването. 
Медът не трябва да започва да ферментира или да шупва. От меда не може да се 
отстранява нито поленът, нито характерен съставен елемент, освен когато това не 
може да се избегне при пречистване на меда от чужди органични или неорганични 
примеси.“
Докладчикът подкрепя това определение на меда.

В оригиналния текст на Комисията няма позоваване на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на 
информация за храните на потребителите. В текста на Комисията поленът се определя 
като съставен елемент, а не съставка, в контекста на член 6, параграф 4 от Директива 
2000/13/EО. Регламент (EС) № 1169/2011, обаче, отменя и заменя Директива 
2000/13/EО, така че трябва да има необходимото позоваване на този регламент. Поради 
тази причина докладчикът измени текстът на Комисията, за да се поясни, че поленът не 
се счита за съставка по смисъла на член 2, параграф 2, буква е) от Регламент 1169/2011.

Това заключение има важни последици по отношение на етикетирането на меда. Като 
продукт, състоящ се от една-единствена съставка, медът не подлежи на изискванията 
относно етикетирането, посочени в член 9, параграф 1 от Регламент 1169/2011. 
Определянето на поленът като съставка би поставило меда в обхвата на този член, 
което би довело до допълнителни изисквания относно етикетирането за сектора на 
производство на мед, включващ многобройни малки предприятия.

Докладчикът счита, че това ще допринесе също така за изясняване на положението за 
потребителите, които понастоящем купуват мед, като смятат, че това е естествен 
продукт и няма съставки.
Целта на предложението на Комисията е да възстанови положението такова, каквото 
беше преди решението на Съда на Европейския съюз1. Комисията, с допълненията на 
измененията на докладчика, ще постигне тази цел. Сега директивата ще предостави 
правна сигурност относно етикетирането на съставките, без да се налагат допълнителни
изисквания на производителите.

Необходимо е да се разгледа също така и позоваването на генетично модифицирани 
храни, в контекста на решението на Съда на Европейския съюз. Предложението на 
Комисията не се противопоставя на заключението на Съда по дело C-442/09, че медът, 

                                               
1 Дело C-442/09 Karl Heinz Bablok и др./ Freistaat Bayern.
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съдържащ генетично модифициран полен, попада в приложното поле на 
Регламент (ЕО) № 1829/2003. След изменението на Директива 2001/110/ЕО медът, 
съдържащ генетично модифициран полен, ще продължи да попада в приложното поле 
на член 3, параграф 1, буква в) от посочения регламент, като „храна, произведена от 
генетично модифицирани организми (ГМО)“.
Решението на Съда на ЕС остави много производители в положение на правна 
несигурност, което на свой ред имаше въздействие върху търговията. С цел 
гарантиране на гладкото функциониране на единния пазар и възстановяване на 
свободния поток на внос е необходимо да се премахне тази правна несигурност.
През 2010 г., най-близката година, за която има на разположение статистики, ЕС е 
произвел 203 000 тона мед и е внесъл около 148 000 тона. Поради климата равнищата 
на производство в ЕС не са твърде гъвкави и осигуряването на достъп до пазара за 
вноса е от основно значение, за да се отговори на търсенето в ЕС. След решението на 
Съда на ЕС многобройни големи държави износителки като Канада, Аржентина, 
Мексико и Чили се сблъскаха с проблеми при износа за ЕС. Тъй като в тези държави се 
отглеждат генетично модифицирани култури, се стигна до прекъсвания на търговските 
потоци поради несигурност относно изискванията за изпитвания и/или етикетиране във 
връзка с ГМО. Понастоящем вносът от Канада в ЕС е нулев; вносът от другите основни 
държави износителки с генетично модифицирани култури драстично спадна от 2011 г. 
насам.

Дори и в рамките на вътрешния пазар има проблеми. Като значим потребител на мед 
Германия внася мед от други държави – членки на ЕС, много от които отглеждат 
разрешени ГМО. Подобни случаи на правна несигурност, като тези, пред които са 
изправени трети страни, доведоха до блокиране на вноса на мед в Германия от държави 
като Испания и Румъния.
Нашата цел следва да бъде възстановяване на правната сигурност за производителите 
на мед и пчеларите, както и за износителите и потребителите. Ако се приеме 
предложението на Комисията, законно ще се потвърди, че поленът е съставен елемент. 
Това означава, че за прилагането на праг на етикетиране 0,9% количеството на 
разрешен генетично модифициран полен ще трябва да се изчислява като процент от 
общото количество продукт с една-единствена съставка „мед“, а не като процент от 
общото количество полен.

Практическата последица от това е, че наличието на разрешен генетично модифициран 
полен в меда никога няма да изисква етикетиране. Това е така, защото – както е 
отразено в приложение II към настоящата директива, максималното количество 
съдържание, неразтворимо във вода (включително полен), е не повече от 0,1% от меда 
по принцип, и 0,5% от пресования мед. Това очевидно е по-ниско от прага от 0,9%.
Поленът от царевица MON 810 все още не е разрешен, което означава, че държавите 
членки, отглеждащи ГМО, още може да бъдат подлагани на изисквания за изпитване от 
страна на други държави членки. Това изискване ще отпадне, когато поленът от MON 
810 бъде разрешен. На 18 декември 2012 г. Европейският орган за безопасност на 
храните (ЕОБХ) посочи в становището си относно полена от MON 810, че:
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„генетичната модификация в царевицата MON 810 не представлява допълнителен 
риск за здравето, ако поленът от царевица  MON 810 замени полена от царевица, 
която не е генетично модифицирана, в храна или като храна.“2

Това е индикация, че скоро може да бъде предоставено разрешение.

Приемането на предложението на Комисията ще предостави на износителите, както от 
трети държави, така и от ЕС, правната сигурност, която им е необходима, за да 
започнат да възстановяват нормалните търговски потоци.
Привеждане в съответствие с Договора от Лисабон

Член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) посочва 
обхвата на делегираните актове:

„В член 290 от ДФЕС е предвидена възможността законодателят да „делегира на 
Комисията правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, 
които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателен 
акт“. Правните актове, приети по този начин от Комисията, се наричат 
„делегирани актове“ в терминологията, използвана в Договора (член 290, параграф 3).
Предложението на Комисията ще позволи на Комисията да изменя техническите 
характеристики, свързани с наименованията, описанията на продукти и определенията 
в приложение I, както и с изискванията за състава на меда в приложение II към 
настоящата директива. Докладчикът обаче счита, че това са съществени елементи от 
директивата. Следователно, предложението на Комисията, което позволява 
изменението на съществени елементи, надхвърля обхвата на делегираните актове, 
посочен в Договора. Поради тази причина в доклада си докладчикът премахна тези 
позовавания от предложението на Комисията.
Правомощието за приемане на делегирани актове за несъществените елементи 
продължава да се предоставя на Комисията. Следователно предложението в член 4 за 
делегирани актове за определяне на методи, позволяващи да се проверява 
съответствието на меда с разпоредбите на настоящата директива, се запазва.
Тази позиция трябва да се разглежда в контекста на наскоро приетите подобни 
изменения на Директива 2012/12/ЕС относно плодовите сокове. В тази директива бяха 
премахнати от обхвата на делегирането частите от приложенията, съдържащи 
наименования на продукти, определения и характеристики. Подобен подход се 
предприема също така по отношение на текущите дискусии относно т.нар. „директиви 
за закуските“, чиято цел е привеждане в съответствие на изпълнителните правомощия 
на Комисията в Директиви на Съвета 1999/4/EО, 2000/36/EО, 2001/111/EО, 2001/113/EО 
и 2001/114/EО с разпоредбите на Договора от Лисабон. Важно е Парламентът да 
поддържа последователен подход, поради което докладчикът взе предвид тези други 
директиви при изготвянето на настоящия доклад.
Докладчикът измени също така продължителността, за която може да се предоставя на 
Комисията правомощие за приемане на делегирани актове. Тя се променя от 
неопределен срок на пет години, с мълчаливо подновяване. Това изменение отразява 
стандартната формулировка на Парламента относно делегираните актове и отговаря на 
подходите, предприети за горепосочените директиви.

                                               
2 Вестник на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA Journal) 2012;10(12):3022 [стр.9].


