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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2001/110/CE privind mierea
(COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0530),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0304/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 noiembrie 20121, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În urma hotărârii Curții de Justiție din 6 
septembrie 2011 în cauza C-442/09, 
polenul din miere trebuie considerat 
ingredient în sensul Directivei 2000/13/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 

(1) În urma hotărârii Curții de Justiție din 6 
septembrie 2011 în cauza C-442/09, 
polenul din miere trebuie considerat 
ingredient în sensul Directivei 2000/13/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 

                                               
1 JO C , , p. .
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din 20 martie 2000 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la 
etichetarea și prezentarea produselor 
alimentare, precum și la publicitatea 
acestora. Hotărârea Curții s-a bazat pe 
considerațiile care au rezultat din faptele 
care i-au fost prezentate, conform cărora 
prezența polenului în miere se datorează în 
principal procedeului de centrifugare la 
care recurg apicultorii pentru colectarea 
mierii. Cu toate acestea, polenul pătrunde 
în stup doar ca urmare a activității albinelor 
și este prezent în mod natural în miere, 
indiferent dacă apicultorul extrage sau nu 
mierea prin centrifugare. Prin urmare, este 
necesar să se precizeze, fără a aduce 
atingere aplicării Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 septembrie 2003 privind 
produsele alimentare și furajele modificate 
genetic în cazul polenului modificat 
genetic din miere, că polenul este un 
component al mierii – o substanță naturală 
care nu conține ingrediente, și nu un 
ingredient în sensul Directivei 2000/13/CE.
Prin urmare, Directiva 2001/110/CE a 
Consiliului din 20 decembrie 2001 privind 
mierea ar trebui modificată în consecință.

din 20 martie 2000 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la 
etichetarea și prezentarea produselor 
alimentare, precum și la publicitatea 
acestora. Între timp, directiva în cauză a 
fost abrogată și înlocuită cu 
Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare1. Hotărârea Curții s-a bazat pe 
considerațiile care au rezultat din faptele 
care i-au fost prezentate, conform cărora 
prezența polenului în miere se datorează în 
principal procedeului de centrifugare la 
care recurg apicultorii pentru colectarea 
mierii. Cu toate acestea, polenul pătrunde 
în stup doar ca urmare a activității albinelor 
și este prezent în mod natural în miere, 
indiferent dacă apicultorul extrage sau nu
mierea prin centrifugare. Prin urmare, este 
necesar să se precizeze, fără a aduce 
atingere aplicării Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 septembrie 2003 privind 
produsele alimentare și furajele modificate 
genetic în cazul polenului modificat 
genetic din miere, că polenul este un 
component al mierii – o substanță naturală 
care nu conține ingrediente, și nu un 
ingredient în sensul Regulamentului (UE) 
nr. 1169/2011. 
____________
1 JO L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justificare

Raportoarea sprijină propunerea Comisiei, care definește polenul ca fiind un component al 
mierii, nu un ingredient și care clarifică faptul că mierea este o substanță naturală, fără 
ingrediente. Cu toate acestea, Directiva 2000/13/CE menționată în textul original al Comisiei 
a fost abrogată și înlocuită cu Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Prin urmarea, polenul trebuie definit ca 
un component al mierii în contextul regulamentului în cauză.
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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Anexele la Directiva 2001/110/CE 
conțin elemente tehnice care ar putea fi 
adaptate sau actualizate pentru a ține 
seama de evoluția standardelor 
internaționale în domeniu. Directiva 
respectivă nu conferă Comisiei 
competențele necesare pentru a adapta 
sau a actualiza rapid aceste anexe astfel 
încât să țină seama de evoluția 
standardelor internaționale. Prin urmare, 
pentru punerea în aplicare coerentă a 
Directivei 2001/110/CE, Comisiei ar 
trebui să i se confere, de asemenea, 
competența de a adapta sau a actualiza 
anexele la directiva menționată, astfel 
încât să țină seama nu numai de 
progresul tehnic, ci și de evoluția 
standardelor internaționale.

eliminat

Or. en

Justificare

Anexele conțin elemente esențiale ale directivei și, prin urmare, nu intră în domeniul de 
aplicare al actelor delegate.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, pentru a ține seama de 
progresul tehnic și, după caz, de evoluția 
standardelor internaționale, Comisiei ar 
trebuie să i se delege competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din tratat pentru a adapta sau a 
actualiza caracteristicile tehnice legate de 

eliminat
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descrierile produselor și definițiile din 
anexele la Directiva 2001/110/CE.

Or. en

Justificare

Anexele conțin elemente esențiale ale directivei și, prin urmare, nu intră în domeniul de 
aplicare al actelor delegate.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/110/CE
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Polenul, fiind o componentă naturală 
specifică mierii, nu este considerat 
ingredient în sensul articolului 6 alineatul 
(4) din Directiva 2000/13/CE al produselor 
definite în anexa 1 la prezenta directivă.

5. Polenul, fiind o componentă naturală 
specifică mierii, nu este considerat 
ingredient în sensul articolului 2 alineatul 
(2) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 
1169/2011 al produselor definite în anexa 1 
la prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Raportoarea sprijină propunerea Comisiei care definește polenul ca fiind un component al 
mierii, nu un ingredient. Cu toate acestea, Directiva 2000/13/CE menționată în textul original 
al Comisiei a fost abrogată și înlocuită cu Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind 
informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Prin urmarea, polenul trebuie 
definit ca un component al mierii în contextul regulamentului în cauză. 

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2001/110/CE 
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 6a, 

eliminat
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pentru a modifica caracteristicile tehnice 
referitoare la denumiri, la descrierile și 
definițiile produselor din anexa I și la 
criteriile de compoziție a mierii din anexa 
II, în funcție de progresul tehnic și, după 
caz, de evoluția standardelor 
internaționale în domeniu.

Or. en

Justificare

Anexele conțin elemente esențiale ale directivei și, prin urmare, nu intră în domeniul de 
aplicare al actelor delegate.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2001/110/CE 
Articolul 6a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolele 4 și 6 este 
conferită Comisiei pe o perioadă
nedeterminată, începând de la (…).
(Oficiul pentru Publicații va completa data 
intrării în vigoare a prezentului act de 
modificare).

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 4 este conferită 
Comisiei pe o perioadă de cinci ani, 
începând de la (…). (Oficiul pentru 
Publicații va completa data intrării în 
vigoare a prezentului act de 
modificare)Comisia prezintă un raport 
privind delegarea de competențe cel târziu 
cu nouă luni înainte de încheierea 
perioadei de cinci ani. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit cu 
perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune prelungirii 
respective cel târziu cu trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul 5 care elimină articolul 6.
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2001/110/CE
Articolul 6a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competenței menționate la
articolele 4 și 6 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificată în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte
din ziua următoare datei publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie.
Decizia nu aduce atingere valabilității
actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(3) Delegarea competenței menționate la
articolul 4 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificată în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte
din ziua următoare datei publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de
la o dată ulterioară menționată în decizie.
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul 5 care elimină articolul 6.
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EXPUNERE DE MOTIVE
Concluziile Curții de Justiție a Uniunii Europene (CEJ)

Raportoarea sprijină pe deplin propunerea Comisiei, care clarifică faptul că polenul nu este un 
ingredient al mierii, ci un component al acesteia.

Conform Codex Alimentarius, alineatul 3.1 al standardului Codex pentru miere, mierea este 
un produs alcătuit dintr-un singur ingredient. Se clarifică și faptul că polenul nu este 
considerat a fi un ingredient al mierii.
„3.1. La mierea vândută ca atare nu se adaugă niciun ingredient alimentar, inclusiv aditivi 
alimentari, nici orice alt adaos cu excepția mierii. Mierea nu conține nicio substanță, aromă, 
parfum sau colorant inacceptabile absorbite din substanțe străine în timpul procesării sau 
depozitării sale. Mierea nu trebuie să fi început să fermenteze sau să devină efervescentă. 
Polenul sau orice alt component al mierii nu trebuie eliminate, cu excepția cazului în care 
acest lucru nu poate fi evitat în timpul eliminării substanțelor anorganice sau organice.”
Raportoarea sprijină această definiție a mierii.

Textul original al Comisiei nu face referire la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele alimentare. În textul Comisiei, polenul este definit ca 
un component, nu un ingredient, în contextul articolului 6 alineatul (4) din Directiva 
2000/13/CE. Cu toate acestea, Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 a abrogat și a înlocuit 
Directiva 2000/13/CE, prin urmare trebuie să se facă trimitere la acesta în mod corespunzător. 
Astfel, raportoarea a modificat textul Comisiei pentru a clarifica faptul că polenul nu trebuie 
considerat a fi un ingredient în sensul articolului 2 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul 
1169/2011.
Această concluzie afectează într-o mare măsură etichetarea mierii. Ca produs alcătuit dintr-un 
singur ingredient, mierea nu face obiectul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 9 
alineatul (1) din Regulamentul 1169/2011. Prin definirea polenului ca ingredient, mierea ar 
intra în domeniul de aplicare al prezentului articol, fiind necesare cerințe de etichetare 
suplimentare pentru sectorul mierii, care include numeroase întreprinderi mici. 

Raportoarea consideră ca astfel se clarifică situația și pentru consumatori, care î prezent 
cumpără miere fără să își dea seama că este un produs natural, fără alte ingrediente.

Obiectivul propunerii Comisiei este restabilirea situației astfel cum aceasta se prezenta înainte 
de hotărârea CEJ1. Obiectivul va fi realizat de Comisiei cu ajutorul amendamentelor depuse 
de raportoare. Directiva va oferi securitate juridică în ceea ce privește etichetarea 
ingredientelor fără a impune cerințe suplimentare producătorilor. 

Trebuie abordată chestiunea alimentelor modificate genetic (MG) în contextul hotărârii CEJ. 
Propunerea Comisiei nu aduce atingere concluziei Curții de Justiție în cauza C-442/09 
conform căreia mierea care conține polen MG intră în domeniul de aplicare al Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003. După modificarea Directivei 2001/110/CE, mierea care conține polen 
MG va intra în continuare sub incidența articolului 3 alineatul (1) litera (c) din regulamentul 

                                               
1 Cauza C-442/09 Karl Heinz Bablok și alții v Freistaat Bayern.
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respectiv, în calitate de „produs alimentar produs din organisme modificate genetic (OMG-
uri)”.

După hotărârea CEJ, numeroși producători se confruntă cu insecuritate juridică, situație care 
afectează comerțul. Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a pieței unice și pentru a 
restabili importurile libere,situațiile de insecuritate juridică trebuie eliminate. 
În 2010, cel mai recent an pentru care sunt disponibile date statistice, UE a produs 203 000 de 
tone de miere și a importat aproximativ 148 000 de tone. Datorită climei sale, nivelurile de 
producție din UE sunt relativ inflexibile și asigurarea accesului pe piață pentru importuri este 
esențială pentru a satisface cererea în UE. Ca urmare a hotărârii CEJ. multe dintre marile țări 
exportatoare, cum ar fi Canada, Argentina, Mexic și Chile s-au confruntat cu probleme la 
exporturile în UE. Întrucât aceste țări au culturi MG, insecuritatea privind cerințele de testare 
sau etichetare a OMG au dus la întreruperea schimburilor comerciale. În prezent, UE are 
importuri zero din Canada, iar importurile din alte mari țări exportatoare, care au culturi MG 
au scăzut în mod dramatic din 2011.

Au existat probleme chiar și pe piața internă. Germania, un important consumator de miere, 
importă acest produs din alte state membre ale UE; multe dintre ele cultivă OMG autorizate. 
Țări precum Spania și România se confruntă cu situații de insecuritate juridică similare cu 
cele ale țărilor terțe, importurile de miere din aceste țări fiind blocate în Germania. 

Obiectivul nostru este restabilirea securității juridice pentru producătorii de miere și apicultori 
și pentru importatori și consumatori. Dacă propunerea Comisiei este adoptată, polenul va fi 
confirmat în mod legal ca fiind un component. Astfel, cantitatea de polen MG autorizat pentru 
aplicarea pragului de 0,9% la etichetare va trebui calculată ca procentaj din cantitatea totală a 
produsului alcătuit dintr-un singur ingredient „miere”, mai degrabă decât ca procentaj din 
cantitatea totală de polen.

Implicațiile practice ale acestei situații sunt că prezența polenului modificat genetic autorizat 
în miere nu va necesita etichetarea. În urma acestui fapt, astfel cum se menționează la anexa 
II, conținutul maxim de materie insolubilă în apă (inclusiv de polen) este de 0,1% pentru 
miere în general și de 0,5% pentru mierea presată. Aceste cifre se situează în mod clar sub 
pragul de 0,9%. 
Polenul provenit din linia de porumb MON 810 nu este încă autorizat, prin urmare statele 
membre care cultivă OMG-uri ar putea încă să se conformeze cu cerințe de testare impuse de 
alte state membre. Aceste cerințe vor fi eliminate odată cu autorizarea polenului provenit de la 
MON 810. La 18 decembrie 2012, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 
(EFSA) a afirmat în avizul său referitor la polenul MON 810 că:

„modificările genetice ale porumbului MON 810 nu ar constitui un risc de sănătate 
suplimentar în cazul în care polenul din porumb MON 810 ar înlocui polenul din porumb 
care nu a fost modificat genetic în alimente sau ar fi folosit ca aliment”2

Acest fapt indică posibila acordare a autorizației î curând.

Adoptarea propunerii Comisiei va oferi securitate juridică atât exportatorilor din UE, cât și 
celor din afara sa, ducând la normalizarea schimburilor comerciale. 

Alinierea la tratatul de la Lisabona

                                               
2 Jurnalul EFSA 2012;10(12):3022 [9 pp.].
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Articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) descrie domeniul de 
aplicare al actelor delegate.

„În conformitate cu articolul 290 din TFUE, legiuitorul poate «delega Comisiei competența 
de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează 
sau modifică anumite elemente neesențiale ale actului legislativ». În terminologia utilizată în 
tratat, actele juridice adoptate în acest mod de Comisie se numesc „acte delegate” 
[articolul 290 alineatul (3)].”
Propunerea Comisiei ai permite Comisiei să modifice caracteristicile tehnice referitoare la 
denumiri, descrieri ale produselor și definiții din anexa I și criteriile de compoziție din anexa 
II la prezenta directivă. Totuși, raportoarea consideră că acestea constituie elemente esențiale
ale directivei. Prin urmare, propunerea Comisiei, dat fiind că permite modificarea unor 
elemente esențiale, depășește domeniul de aplicare al actelor delegate menționat în tratat. Din 
acest motiv, raportoarea a îndepărtat în raportul său aceste referințe din propunerea Comisiei.
Competența de a adopta acte delegate privind elemente neesențiale continuă să fie acordată 
Comisiei. Prin urmare, se menține propunerea din articolul 4 de a institui acte delegate pentru 
a stabili metode pentru a verifica dacă mierea respectă dispozițiile prezentei directive.

O astfel de poziție trebuie privită în contextul adoptării recente a unor modificări similare a 
Directivei 2012/12/UE privind sucurile de fructe. În prezenta directivă, părțile anexelor care 
conțin denumiri, definiții și caracteristici ale produselor au fost scoase din domeniul de 
aplicare al delegației. S-a adoptat o abordare similară cu privire la discuțiile în curs privind 
așa-numitele „Directive privind micul dejun” care vizează alinierea competențelor de 
executare existente ale Comisiei din Directivele 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 
2001/113/CE și 2001/114/CE ale Consiliului cu dispozițiile Tratatului de la Lisabona. Este 
important ca parlamentul să mențină o abordare coerentă, motiv pentru care raportoarea a 
ținut seama de aceste alte directive la pregătirea prezentului raport.
De asemenea, raportoarea a modificat perioada pentru care se poate conferi Comisiei 
competența de a adopta acte delegate. Perioada nedeterminată a fost transformată într-o 
perioadă de cinci ani cu extindere tacită. Această modificare reflectă textul pe care 
Parlamentul obișnuiește să-l folosească pentru actele delegate și este coerent cu abordarea 
adoptată de directivele antemenționate.


