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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

iii) Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 
2001/110/CE relativa ao mel
(COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0530),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 2 do artigo 43.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0304/2012),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 14 de novembro 
de 20121, 

– Tendo em conta o artigo 55.° do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

(1) Na sequência do acórdão do Tribunal 
de Justiça de 6 de setembro de 2011, no 
Processo C-442/09, o pólen presente no 
mel deve ser considerado um ingrediente 

(1) Na sequência do acórdão do Tribunal 
de Justiça de 6 de setembro de 2011, no 
Processo C-442/09, o pólen presente no 
mel deve ser considerado um ingrediente 

                                               
1 JO C , p. .
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na aceção da Diretiva 2000/13/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de março de 2000, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à rotulagem, apresentação e 
publicidade dos géneros alimentícios. O 
acórdão do Tribunal baseou-se na 
apreciação de factos que lhe foram 
submetidos, segundo os quais a presença 
do pólen no mel resulta da ação do 
apicultor devido à operação material de 
centrifugação que este executa para 
proceder à sua recolha. Contudo, o pólen 
apenas entra na colmeia em resultado da 
atividade das abelhas e está naturalmente 
presente no mel, independentemente de o 
apicultor recolher ou não o mel por 
centrifugação. Por conseguinte, é 
necessário clarificar, sem prejuízo da 
aplicação do Regulamento (CE) n.º 
1829/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de setembro de 2003, 
relativo a géneros alimentícios e alimentos 
para animais geneticamente modificados 
ao pólen geneticamente modificado 
presente no mel, que o pólen é um 
componente do mel (uma substância 
natural que não tem ingredientes) e não um 
ingrediente na aceção da Diretiva 
2000/13/CE. Por conseguinte, a Diretiva 
2001/110/CE do Conselho, de 20 de 
dezembro de 2001, relativa ao mel deve 
ser alterada em conformidade.

na aceção da Diretiva 2000/13/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de março de 2000, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à rotulagem, apresentação e 
publicidade dos géneros 
alimentícios. Entretanto, a Diretiva 
supracitada foi revogada e substituída 
pelo Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2011, relativo à prestação 
de informação aos consumidores sobre os 
géneros alimentícios 1. O acórdão do 
Tribunal baseou-se na apreciação de factos 
que lhe foram submetidos, segundo os 
quais a presença do pólen no mel resulta da 
ação do apicultor devido à operação 
material de centrifugação que este executa 
para proceder à sua recolha. Contudo, o 
pólen apenas entra na colmeia em resultado 
da atividade das abelhas e está 
naturalmente presente no mel, 
independentemente de o apicultor recolher 
ou não o mel por centrifugação. Por 
conseguinte, é necessário clarificar, sem 
prejuízo da aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 22 de setembro de 2003, 
relativo a géneros alimentícios e alimentos 
para animais geneticamente modificados 
ao pólen geneticamente modificado 
presente no mel, que o pólen é um 
componente do mel (uma substância 
natural que não tem ingredientes) e não um 
ingrediente na aceção do Regulamento 
(UE) n.º 1169/2011.

____________
1 JO L 304 de 22.11.2011, p. 18

Or. en

Justificação

A relatora apoia a proposta da Comissão que define o pólen como um componente do mel e 
não um ingrediente e clarifica que o mel é uma substância natural sem ingredientes. Não 
obstante, a Diretiva 2006/112/CE referida no texto original da Comissão foi revogada e 
substituída pelo Regulamento (UE) n.º 1169/2011 relativo à prestação de informação aos 



PE498.152v01-00 6/12 PR\917474PT.doc

PT

consumidores sobre os géneros alimentícios. Por conseguinte, considera-se adequado que, no 
âmbito deste regulamento, seja elaborada uma definição de pólen como componente do mel.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da proposta da Comissão Alteração

(4) Os anexos da Diretiva 2001/110/CE 
contêm elementos técnicos que poderão 
ter de ser adaptados ou atualizados para 
que possam considerar a evolução das 
normas internacionais pertinentes. A 
referida diretiva não confere à Comissão 
poderes que lhe permitam adaptar ou 
atualizar rapidamente aqueles anexos por 
forma a que a evolução das normas 
internacionais possa ser tida em conta. 
Por conseguinte, para que a Diretiva 
2001/110/CE seja aplicada de forma 
coerente, deverá também ser conferido à 
Comissão o poder para adaptar ou 
atualizar os anexos dessa diretiva, o que 
permitirá atender não só ao progresso 
técnico, mas também à evolução das 
normas internacionais.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os anexos contêm elementos essenciais da diretiva, pelo que não recaem no âmbito dos atos 
delegados.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da proposta da Comissão Alteração

(6) Assim, a fim de ter em conta o 
progresso técnico e, se for caso disso, a 
evolução das normas internacionais, deve 
ser delegado na Comissão o poder para 

Suprimido
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adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, o que permitirá adaptar 
ou atualizar as características técnicas 
relacionadas com as descrições e 
definições do produto nos anexos da 
Diretiva 2001/110/CE.

Or. en

Justificação

Os anexos contêm elementos essenciais da diretiva, pelo que não recaem no âmbito dos atos 
delegados.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 2001/110/CE
Artigo 2 – n.º  5

Texto da proposta da Comissão Alteração

5. O pólen, dado ser um componente 
natural específico do mel, não deve ser 
considerado um ingrediente, na aceção do 
artigo 6.º, n.º 4, da Diretiva 2000/13/CE, 
dos produtos definidos no anexo I da 
presente diretiva».

5. O pólen, dado ser um componente 
natural específico do mel, não deve ser 
considerado um ingrediente, na aceção do 
artigo 2.º, n.º 2, alínea f), do Regulamento 
(UE) n.º 1169/2011, dos produtos 
definidos no anexo I da presente diretiva.

Or. en

Justificação

A relatora apoia a proposta da Comissão que define o pólen como um componente do mel e 
não um ingrediente e clarifica que o mel é uma substância natural sem ingredientes. Não 
obstante, a Diretiva 2006/112/CE referida no original da Comissão foi revogada e 
substituída pelo Regulamento (UE) n.º 1169/2011 relativo à prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros alimentícios. Por conseguinte, considera-se adequado que, no 
âmbito deste regulamento, seja elaborada uma definição de pólen como componente do mel. 
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Alteração 5

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2001/110/CE 
Artigo 6

Texto da proposta da Comissão Alteração

A Comissão deve ser dotada do poder de 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 6.º-A, a fim de alterar as 
características técnicas relacionadas com 
as denominações e definições dos 
produtos no anexo I e os critérios de 
composição dos méis estabelecidos no 
anexo II, de modo a ter em conta os 
progressos técnicos e, se for caso disso, a 
evolução das normas internacionais 
pertinentes.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os s anexos contêm elementos essenciais da diretiva, pelo que não recaem no âmbito dos atos 
delegados.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2001/110/CE 
Artigo 6-A – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 4.º e 6.º é conferido à 
Comissão por tempo indeterminado, a 
partir de (…). (O Serviço das Publicações 
deve inserir a data de entrada em vigor do 
presente ato modificativo.)

2. O poder de adotar os atos delegados a 
que se refere o artigo 4.º é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos a 
partir de (…). (O Serviço das Publicações 
deve inserir a data de entrada em vigor do 
presente ato modificativo.) A Comissão 
elabora um relatório relativo à delegação 
de poderes o mais tardar nove meses antes 
do final do prazo de cinco anos. A 
delegação de poderes é tacitamente 
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prorrogada por prazos de igual duração, 
salvo se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho a tal se opuserem pelo menos 
três meses antes do final de cada prazo.

Or. en

Justificação

Ver alteração 5 que suprime o artigo 6.º.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2001/110/CE
Artigo 6-A – n.º 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 4.º e 6.º pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação de 
poderes nela especificados. Produz efeitos 
no dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia ou em 
data posterior especificada na mesma. A 
decisão de revogação não prejudica a 
validade dos atos delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação de poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da publicação da decisão no 
Jornal Oficial da União Europeia ou em 
data posterior especificada na mesma. A 
decisão de revogação não prejudica a 
validade de quaisquer atos delegados já 
em vigor.

Or. en

Justificação

Ver alteração 5 que suprime o artigo 6.º.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Conclusão do Tribunal de Justiça Europeu (TJE)

A relatora concorda plenamente com a proposta da Comissão que clarifica que o pólen não é 
um ingrediente do mel, mas um componente.

O Codex Alimentarius refere que o mel é um ingrediente único no ponto 3.1 da norma relativa 
ao mel. Esclarece também que o pólen não é considerado um ingrediente do mel.

"3.1. "O mel vendido como tal não deverá conter qualquer ingrediente adicional, incluindo 
aditivos alimentares, nem lhe deve ser aditado algo que não seja mel. O mel não deverá 
conter qualquer matéria, sabor, aroma ou cor inadmissíveis que tenham sido absorvidas de 
matérias estranhas durante a sua produção e armazenamento. O mel não deverá ter 
começado a fermentar ou a produzir efervescência. Não poderão ser extraídos pólen ou 
outros componentes específicos do mel, exceto quando seja inevitável para garantir a 
ausência de matérias orgânicas ou inorgânicas estranhas."
A relatora apoia esta definição de mel.

O documento original da Comissão não menciona o Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011, relativo à prestação de 
informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios. No texto da Comissão, o pólen é 
definido como um componente, e não como um ingrediente, de acordo com o disposto no 
artigo 6.º, n.º 4, da Diretiva 2000/13/CE. No entanto, o Regulamento (UE) n.º 1169/2011 
substituiu e revogou a Diretiva 2000/13/CE, pelo que deve ser devidamente mencionado. 
Como tal, a relatora alterou o texto da Comissão para clarificar que o pólen não deve ser 
considerado um ingrediente, na aceção do artigo 2.º, n.º 2, alínea f), do Regulamento 
1169/2011.
Esta conclusão tem implicações importantes no que concerne a rotulagem do mel. Como se 
trata de um produto de ingrediente único, o mel não está sujeito aos requisitos em matéria de 
rotulagem estabelecidos no artigo 9.º, n.º 1 do Regulamento 1169/2011. Definir o pólen como 
um ingrediente, corresponderia a aplicar este artigo ao mel, o que resultaria na imposição de 
requisitos de rotulagem adicionais ao setor da apicultura, que inclui um elevado número de 
pequenas empresas. 
A relatora acredita que tal também permite clarificar a situação perante os consumidores que 
atualmente compram mel pensando que é um produto natural sem ingredientes.
O objetivo da proposta da Comissão é o de restabelecer a situação anterior ao acórdão do 
TJE1. A Comissão irá alcançar o seu objetivo com o aditamento das alterações da relatora. A 
Diretiva passará a garantir segurança jurídica relativamente à rotulagem de ingredientes sem 
impor quaisquer requisitos adicionais aos produtores. 
No âmbito do acórdão do TJE é igualmente necessário abordar a questão da referência a 
géneros alimentícios geneticamente modificados. A proposta da Comissão não põe em causa a 
conclusão do Tribunal de Justiça no Processo C-442/09 de que o mel com pólen 
geneticamente modificado é abrangido pelo âmbito de aplicação do Regulamento (CE) n.º 
1829/2003. Após a alteração da Diretiva 2001/110/CE, o mel com pólen geneticamente 

                                               
1 Processo C-442/09 Karl Heinz Bablok e o./Freistaat Bayern.
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modificado continuará a ser considerado, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), do referido 
Regulamento, como género alimentício produzido a partir de organismos geneticamente 
modificados (OGM).
O acórdão do TJE deixou muitos produtores numa situação de insegurança jurídica, o que tem 
vindo a refletir-se no comércio. Com vista a garantir o bom funcionamento do mercado único 
e restabelecer o fluxo desenfreado de importações é necessário pôr termo a essa insegurança 
jurídica. 
Em 2010, ano das mais recentes estatísticas disponíveis, a UE produziu 203 000 toneladas de 
mel e importou cerca de 148 000 toneladas. O clima faz com que os níveis de produção sejam 
bastante inflexíveis, e é indispensável assegurar o acesso ao mercado das importações para 
satisfazer a procura na UE.  De acordo com o acórdão do TJE, muitos grandes países 
exportadores, como o Canadá, a Argentina, o México e o Chile, depararam-se com problemas 
na exportação para a UE. Uma vez que estes países cultivam plantas geneticamente 
modificadas, os fluxos comercias foram interrompidos devido a incertezas sobre os requisitos 
para testes e/ ou rotulagem de organismos geneticamente modificados. As importações do 
Canadá estão atualmente estagnadas;  as de outras grandes nações exportadoras que cultivam 
plantas geneticamente modificadas diminuíram drasticamente desde 2011.
Até no mercado interno tem havido problemas. Como consumidor considerável de mel, a 
Alemanha importa mel de outros Estados-Membros da UE, muitos dos quais cultivam OMG 
permitidos. Uma insegurança jurídica semelhante à enfrentada por países terceiros levou a que 
mel de países como a Espanha e a Roménia tenha sido bloqueado na Alemanha. 
O nosso objetivo é o de restabelecer a segurança jurídica para os produtores de mel e os 
apicultores, bem como para os importadores e os consumidores.  Caso a proposta da 
Comissão seja aprovada, o pólen será legalmente considerado um componente. Isto significa 
que a quantidade de pólen geneticamente modificado autorizado para a aplicação do limiar de 
rotulagem de 0,9% terá de ser calculado como percentagem da quantidade total do ingrediente 
único "mel", e não como percentagem da quantidade total de pólen.
Em termos práticos, a presença, no mel, de pólen geneticamente modificado autorizado nunca 
requererá rotulagem. Tal ocorre porque, tal como referido no Anexo II da presente Diretiva, o 
teor máximo de substâncias insolúveis (incluindo o pólen) é, em geral, de 0,1% para o mel e 
de 0,5% para o mel prensado. Estes valores são nitidamente inferiores ao limiar de 0,9%. 
O pólen do milho MON 810 ainda não é permitido, o que significa que os Estados-Membros 
que cultivam OGM poderão ainda ser alvo de requisitos de controlo por parte de outros 
Estados-Membros. Estes requisitos deixarão de ser aplicados logo que o pólen de milho MON 
810 seja permitido. A 18 de dezembro de 2012, a Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (EFSA) afirmou no seu parecer que:

"a modificação genética do milho MON 810 não constitui um risco adicional para a saúde se 
o seu pólen substituir o  pólen de milho não geneticamente modificado nos alimentos ou como 
alimento" 2.
Tal constitui já uma indicação de que dentro em breve poderá ser concedida uma autorização.

A aprovação da proposta pela Comissão irá proporcionar aos exportadores tanto da UE como 
de países terceiros a segurança jurídica de que precisam para a normalização dos fluxos 
comerciais. 
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Alinhamento com o Tratado de Lisboa
O artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia define o âmbito dos atos 
delegados:
"O artigo 290.º do TFUE permite que o legislador delegue na Comissão o poder de adotar 
atos não legislativos de alcance geral que completem ou alterem certos elementos não 
essenciais do ato legislativo". Os atos jurídicos assim adotados pela Comissão são 
designados, na terminologia do Tratado, por "atos delegados" (artigo 290.º, n.º 3).
A proposta da Comissão permitir-lhe-ia alterar as características técnicas relacionadas com 
denominações, descrições e definições dos produtos (anexo 1) e os critérios de composição 
(anexo II da presente diretiva). No entanto, a relatora considera que todos estes constituem 
elementos essenciais da diretiva. Por conseguinte, a proposta da Comissão, ao autorizar a 
alteração de elementos essenciais, vai além do âmbito da aplicação dos atos delegados 
previsto no Tratado. Por esta razão, no seu relatório, a relatora suprimiu tais referências da 
proposta da Comissão.

O poder de adotar atos delegados relacionados com elementos não essenciais ainda deve ser 
conferido à Comissão. Como tal, é mantida a proposta que figura no artigo 4.º no sentido de 
os atos delegados estabelecerem métodos para verificar se o mel cumpre as disposições da 
presente diretiva.

Deve considerar-se tal posição no contexto da adoção recente de modificações semelhantes à 
Diretiva 2012/12/UE relativa a sumos de frutos. Nesta Diretiva, as partes dos anexos contendo 
denominações, definições e características foram removidas do âmbito da delegação. Está 
igualmente a ser adotada uma abordagem semelhante em relação aos debates em curso sobre 
as diretivas "pequeno-almoço", que procuram alinhar as atuais competências de execução da 
Comissão nas Diretivas 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE 
do Conselho com o disposto no Tratado de Lisboa. Afigura-se importante que o Parlamento 
mantenha uma abordagem coerente, motivo pelo qual a relatora teve em conta estas últimas 
Diretivas na elaboração do presente relatório.
A relatora alterou igualmente o período de tempo durante o qual pode ser conferido à 
Comissão o poder de adotar de atos delegados, que passou de um período indeterminado para 
um período de cinco anos com prorrogação tácita. Esta alteração reflete a formulação tipo do 
Parlamento relativa a atos delegados e é coerente com as abordagens das Diretivas 
supracitadas. 


